
1

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 16, tuần 4, tháng 4/2019

Tin tức

Đồng chí Dương Quang Thành - Đại biểu 
Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội, 
Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy 
Quốc hội khóa XIV

Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV thành 
phố Hà Nội (đơn vị bầu cử số 7) tiếp xúc cử tri 
tại 3 huyện Chương Mỹ, Thanh Oai, Quốc Oai 
trong hai ngày 17 - 18/4.

Các đại biểu đã ghi nhận, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri về một số vấn đề như: Cần tiếp 
tục nghiên cứu xây dựng kế hoạch di dân đối với các hộ dân trong vùng phân lũ lên khu vực 
đường Hồ Chí Minh để ổn định cuộc sống lâu dài, phương án kết nối hệ thống nước sạch sông 
Đà tới các xã trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Cử tri cũng kiến nghị ngành Điện quan tâm cải tạo 
hệ thống đường điện dân sinh; tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp.

Các ý kiến sẽ được đoàn Đại biểu tổng hợp để trình tại kỳ họp tới của Quốc hội và chuyển tới 
các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Tổng giám đốc EVN kiểm tra công tác xây dựng, sản xuất, vận hành tại các nhà máy 
nhiệt điện Duyên Hải, Phú Mỹ

Kiểm tra tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải, ngày 16/4, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân 
yêu cầu Tổng công Phát điện 1, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải kiểm soát chặt chẽ khối lượng, 
chất lượng than cho hai Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, 3; đồng thời nâng cao độ khả dụng 
của các tổ máy. 

Về công tác nạo vét luồng và phương án đổ 
vật chất nạo vét của Cảng biển Trung tâm Điện 
lực Duyên Hải, lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo các 
đơn vị cần chủ động làm việc với cơ quan quản 
lý để sớm hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy phép 
bãi chứa chất nạo vét ngoài biển. 
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Đối với dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, yêu cầu Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3, Công 
ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 cần tăng cường giám sát, đôn đốc, hỗ trợ Tổng thầu Sumitomo, 
đặc biệt là trong giai đoạn chạy thử nghiệm (commissioning). Dự kiến, tiến độ đốt lò lần đầu bằng 
dầu vào ngày 25/4/2019; đốt lò lần đầu bằng than vào ngày 13/5/2019; hoà đồng bộ lần đầu ngày 
30/5/2019; chạy tin cậy từ ngày 4/10/2019, tiến tới cấp PAC vào tháng 12/2019.

Làm việc tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, ngày 17/4, Tổng giám đốc EVN chỉ đạo Tổng công 
ty Phát điện 3, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ vận hành tin cậy các tổ máy điện khí (Phú Mỹ 1, Phú 
Mỹ 2.1, Phú Mỹ 2.1 mở rộng và Phú Mỹ 4), góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam.  

Tổng công ty Phát điện 3 sớm hoàn thiện các phương án mua khí LNG cho các nhà máy điện 
Phú Mỹ, báo cáo EVN xem xét, phê duyệt, trong bối cảnh nguồn khí do Tổng công ty Khí Việt 
Nam (PVGas) cung cấp đang tiếp tục suy giảm. 

Công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Trung

Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và các 
thành viên Hội đồng thành viên của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) do Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam tổ chức, ngày 16/4.

EVNCPC chính thức thay đổi từ cơ cấu tổ chức quản lý Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, Kiểm 
soát viên sang mô hình Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. 

Trước đó, ngày 10/4/2019, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành 
các quyết định bổ nhiệm (có hiệu lực từ ngày 16/4/2019). Cụ thể:

Ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc EVN kiêm Chủ tịch, Tổng giám đốc EVNCPC giữ 
chức vụ Phó Tổng giám đốc EVN kiêm Chủ tịch HĐTV EVNCPC. Ông Ngô Tấn Cư – Chủ tịch 
kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng giữ chức vụ Thành viên HĐTV, Tổng 
giám đốc EVNCPC. Thành viên HĐTV EVNCPC gồm: Ông Nguyễn Đức – Phó Tổng giám 
đốc EVNCPC; ông Trình Trung Phương – Trưởng Ban Vật tư EVNCPC, ông Nguyễn Thanh – 
Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi.

Cũng trong buổi lễ, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đã ký kết Hợp đồng ủy 
quyền quản lý phần vốn của EVN tại Tổng công ty Điện lực miền Trung.
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Nhà máy Thủy điện Lai Châu là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Theo Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 16/4/2019, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an 
chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 
Châu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các bộ, ngành liên quan lập kế hoạch, xây dựng phương án 
bảo vệ, tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên 
quan đến an ninh quốc gia.

Nhà máy Thủy điện Lai Châu hiện nay do Công ty Thủy điện Sơn La  quản lý, vận hành, với 
quy mô gồm 3 tổ máy tổng công suất 1.200 MW. Như vậy, đến nay, cả 3 nhà máy thủy điện trên 
bậc thang sông Đà gồm: Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu đều được công nhận là công trình quan 
trọng liên quan đến an ninh quốc gia. 

Thực hiện nghiêm quy định công tác an toàn về phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn 

EVN yêu cầu các đơn vị báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN EVN trước ngày 10/5/2019 
những tồn tại do ảnh hưởng của thiên tai năm 2018, các năm trước (nếu có) và kế hoạch, giải 
pháp khắc phục trước mùa mưa lũ năm 2019.

Các đơn vị lập phương án cho hệ thống mạng viễn thông và công nghệ thông tin đảm bảo 
thông tin, liên lạc thông suốt trong mọi tình huống; rà soát, hoàn thiện, ký kết Quy chế phối hợp 
giữa các đơn vị trong 01 tổng công ty, giữa các tổng công ty, giữa các đơn vị trực thuộc EVN với 
các tổng công ty đóng trên địa bàn hoặc khu vực để phối hợp kịp thời trong tình huống thiên tai 
xảy ra, hoàn thành trong tháng 5/2019.

Chương trình kiểm tra về công tác PCTT&TKCN đối với các đơn vị tại miền Bắc (từ Hà 
Tĩnh trở ra) và Tây Nguyên sẽ hoàn thành trước ngày 10/5/2019; khu vực miền Trung và miền 
Nam hoàn thành trước ngày 10/6/2019. 

(Chỉ thị số 1890/CT-EVN ngày 12/4/2019)

Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Trung 

Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động 
của Tổng công ty Điện lực miền Trung tại Quyết định số 90/QĐ-EVN ngày 12/4/2019. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 254/QĐ-EVN 
ngày 25/9/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

(Quyết định số 90/QĐ-EVN ngày 12/4/2019)

Văn bản - Thực thi



4

Đầu tư - Xây dựng

- Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực vừa kiểm tra tiến độ dự án đường dây 500 
kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi. Qua đó, tổng hợp, ghi nhận kiến nghị của các bên trong quá trình thi 
công để báo cáo Ban chỉ đạo, nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình. 

- Lễ ký kết giao ước thi đua đảm bảo an toàn, chất lượng , phấn đấu sớm phát điện thương mại Dự án 
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng được Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Thường vụ Công 
đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 3 tổ chức ngày 19/4, tại huyện Tuy Phong, 
tỉnh Bình Thuận. Nhà máy dự kiến hoàn thành sớm hơn 2 tháng so với tiến độ kế hoạch.

Sản xuất - Truyền tải

- Chương trình tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp do Truyền tải điện Hà Nội 
(Công ty Truyền tải điện 1) tổ chức ngày 17/4, đã tuyên truyền, phổ biến các nghị định, thông 
tư của Nhà nước, Bộ ngành về vấn đề này cho người dân đang sinh sống dọc các hành lang tuyến 
đường dây cao áp đi qua huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. 

An toàn - Tiết kiệm điện

- Đẩy mạnh tiết kiệm điện tự dùng trong các nhà máy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là một 
trong những nội dung phối hợp thời gian tới giữa Tập đoàn với liên hiệp các hội: Điện lực, Hội 
Khoa học công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Hội Sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả trong chiếu sáng, Hội Chiếu sáng Việt Nam, Hội Tự động hóa. Hiện EVN có 24 nhà 
máy điện thuộc danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Các nhà máy đều được triển 
khai kiểm toán năng lượng và các giải pháp tiết kiệm năng lượng tự dùng.

- Ngày hội tiết kiệm điện 2019 được Tổng công ty 
Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức trong các ngày 
19 - 20/4, tại tỉnh Tây Ninh. Qua đó, EVNSPC kêu gọi 
mọi người, mọi nhà, các doanh nghiệp và xã hội cùng 
tham gia sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. 

Năng lượng tái tạo

- Hội thảo Phát triển điện mặt trời trên mái nhà (ĐMTMN) được Tổng công ty Điện lực miền 
Trung (EVNCPC) tổ chức ngày 19/4, nhằm kết nối các khách hàng tiềm năng trên địa bàn miền 
Trung - Tây Nguyên với các nhà cung cấp hệ thống điện mặt trời, tổ chức tài chính và ngành Điện. 
Hội thảo cung cấp cho khách hàng đầy đủ thông tin về chính sách, cơ chế của Nhà nước, giải đáp 
các ý kiến thắc mắc, từ đó khách hàng có đủ cơ sở để quyết định đầu tư ĐMTMN.

Thông tin quản lý
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Viễn thông - Công nghệ thông tin

- Phần mềm thu thập dữ liệu quản lý đo đếm (EVN HES) của Công ty Viễn thông Điện lực và Công 
nghệ Thông tin (EVNICT) được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam trao 
danh hiệu Sao Khuê 2019, ngày 21/4. Đây là lần thứ 8 sản phẩm phần mềm do EVNICT phát triển 
được công nhận sản phẩm tiêu biểu của ngành phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam.

Hợp tác quốc tế

- Tổng giám đốc Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục được đồng hành 
với EVN trong việc phát triển các dự án nguồn điện mới, đặc biệt là năng lượng tái tạo, tại buổi 
làm việc ngày 16/4. Thời gian qua, Marubeni và EVN đã hợp tác triển khai một số dự án nhà máy 
nhiệt điện than quan trọng như: Nhiệt điện Nghi Sơn 1, Nhiệt điện Thái Bình 1. Các nhà máy này 
đều đã hoàn thành và đi vào vận hành ổn định.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- Hơn 1.500 suất cháo đã được Công ty Điện lực Đăk Nông (PC Đăk Nông) phát miễn phí cho 
bệnh nhân nghèo từ đầu tháng 4/2019 đến nay. Hoạt động này được PC Đắk Nông tổ chức định 
kỳ mỗi tuần hai lần. Nguồn kinh phí từ quỹ phúc lợi của Công ty và một phần đóng góp của các 
chị, em nữ công trong Công ty. Tất cả các khâu hậu cần, nấu ăn, phát cháo cho các bệnh nhân đều 
do chị em nữ công PC Đắk Nông đảm nhận.

- 3 tấn dưa hấu đã được Ban Quản lý dự án (QLDA) Nhiệt điện 3 (Tổng công ty Phát điện 1) 
trao tặng cho công nhân trên công trường Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng. Hoạt động tặng dưa 
phục vụ giải khát cho công nhân được chia thành 5 đợt, trong thời gian từ ngày 10 - 25/4. 

Hướng dẫn sử dụng logo kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống 
ngành Điện lực 

Theo Thông báo số 129/TB-EVN ngày 17/4/2019,  logo nhận diện sự kiện dịp kỷ niệm 65 
năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2019) đã được đăng 
tải trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn tại đường link: https://www.evn.com.vn/d6/news/
Logo-EVN-ky-niem-65-nam-ngay-Truyen-thong-nganh-Dien-luc-6-12-23507.aspx. 

Các đơn vị căn cứ vào điều kiện thực tế về vị trí, địa điểm tổ chức hoạt động, các ấn phẩm hoặc 
công cụ tuyên truyền để sử dụng kích thước logo phù hợp, tuy nhiên cần đảm bảo thực hiện đúng 
về nội dung, bố cục, màu sắc.

Thông báo - chỉ dẫn

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
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