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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 32, tuần 1, tháng 11/2018

Tin tức

Tăng 37 bậc, Việt Nam đứng thứ 27 thế giới về chỉ số tiếp cận điện năng

Đây là một trong những kết quả vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố tại Báo cáo 
Doing Business 2019, ngày 31/10. Tiếp cận điện năng là chỉ số có sự cải thiện tốt nhất trong 10 
chỉ số của nền kinh tế, góp phần duy trì đánh giá tích cực về môi trường kinh doanh tại Việt Nam. 

Cụ thể, chỉ số tiếp cận điện năng năm 2018 của nước ta xếp hạng 27/190 quốc gia/ nền kinh 
tế, lọt vào Top 4 ASEAN, tiến độ sớm 2 năm so với mục tiêu Chính phủ đề ra. Trong đó, Việt 
Nam đã đứng thứ 2 ASEAN về thời gian tiếp cận điện năng (còn 31 ngày, giảm 15 ngày so với 
năm 2017).  

Về độ tin cậy cung cấp điện và minh bạch giá điện, Việt Nam đạt 7/8 điểm, ngang bằng với các 
nước phát triển như: Singapore, Thụy Sĩ, Đan Mạch và tốt hơn một số quốc gia lớn như: Trung 
Quốc, Ấn Độ, Brazil… 

5 năm qua, chỉ số tiếp cận điện năng của nước ta được cải thiện 129 bậc. Một trong những yếu 
tố đóng góp vào sự thành công này là việc thực hiện quyết liệt và đồng bộ hàng loạt giải pháp về 
dịch vụ khách hàng, với trọng tâm là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số của EVN. 
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EVN đã góp phần cải thiện môi 
trường kinh doanh tại Việt Nam

Là khẳng định của Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế 
Trung ương (CIEM) – ông Nguyễn 
Đình Cung, tại Hội thảo “Môi 
trường kinh doanh ở Việt Nam: 
Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết 
19”. Hội thảo diễn ra ngày 2/11, tại 
Hà Nội.

Cũng theo lãnh đạo CIEM, qua báo cáo của Doing Business - Ngân hàng Thế giới (WB), hầu 
hết các chỉ số của môi trường kinh doanh Việt Nam đều được cải thiện và tiếp cận điện năng là 
chỉ số tăng mạnh nhất, vững chắc nhất 5 năm qua.

Năm 2018, môi trường kinh doanh Việt Nam xếp vị trí 69/190 quốc gia/nền kinh tế, giảm 1 
bậc so với 2017, nhưng vẫn có tới 8/10 chỉ số cải thiện về điểm số. Trong đó, chỉ số khởi sự kinh 
doanh tăng 19 bậc và đặc biệt, chỉ số tiếp cận điện năng đạt 87,94/100 điểm, tăng 37 bậc. 

Đảng ủy EVN tổ chức lớp đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính

Khóa đào tạo được khai giảng ngày 31/10, tại Hà Nội, với sự tham gia của 67 học viên.  Các nội 
dung được đào tạo trong khóa học gồm: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; về hệ thống chính trị, nhà nước, 
pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về 
các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng… 

Khóa đào tạo do Đảng ủy EVN phối hợp với Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, Trung 
tâm Bồi dưỡng chính trị (Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương) tổ chức.

Đảm bảo thực thi các quy định pháp luật và Quy chế quản trị trong EVN 

Là mục tiêu hướng tới của Hội nghị Tập huấn pháp luật và quy chế quản trị trong Tập đoàn 
Điện lực Quốc gia Việt Nam. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các đơn vị trực thuộc, từ ngày 
31/10-2/11. 

Trong 3 ngày, Hội nghị đã tập trung làm rõ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển 
khai Luật doanh nghiệp năm 2014; Pháp luật lao động và các quy định hướng dẫn thi hành; Quy 
chế về quản trị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Các giảng viên, báo cáo viên là những chuyên gia đầu ngành, cũng đã giúp các học viên bổ 
sung kiến thức, kinh nghiệm về việc triển khai pháp luật/quy chế, xử lý các tình huống phát sinh 
trong thực tiễn tại các đơn vị. 
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Văn bản - Thực thi

Sửa đổi, bổ sung quy định về kiểm tra hoạt động điện lực

Từ ngày 20/11/2018, công tác kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh 
chấp hợp đồng mua bán điện sẽ được áp dụng theo Thông tư 31/2018/TT-BCT (sửa đổi, bổ 
sung 1 số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013).

Trong đó, kiểm tra viên điện lực Bộ Công Thương/Sở Công Thương/phòng chuyên môn 
thuộc UBND quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, có quyền kiểm tra việc thực hiện các 
quy định của pháp luật về hoạt động điện lực, sử dụng điện, bảo vệ an toàn công trình điện lực và 
lưới điện.

(Thông tư 31/2018/TT-BCT)

Đầu tư - Xây dựng

- Đường dây 220 kV Trung tâm Điện lực Long Phú 
- Sóc Trăng được đưa vào vận hành từ ngày 31/10, 
phục vụ truyền tải công suất của Nhà máy điện 
Long Phú 1 lên hệ thống điện quốc gia, tăng cường 
khả năng cung cấp điện cho các tỉnh Sóc Trăng, 
Hậu Giang, thành phố Cần Thơ và khu vực lân 
cận. Công trình do Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia đầu tư với số vốn hơn 604 tỷ đồng. 

- Đảo Rều (tỉnh Quảng Ninh) có điện lưới từ 
ngày 30/10. Tổng công ty Điện lực miền Bắc đầu tư gần 15 tỷ đồng để đưa điện ra Đảo, phục vụ 
công tác nghiên cứu, sản xuất vacxin và các sinh phẩm y tế trên Đảo. 

Sản xuất - Truyền tải

 - Hơn 60 ngày là thời gian “cán đích” sớm kế 
hoạch sản xuất năm 2018 của Công ty Thủy điện 
Hòa Bình (sản lượng đã sản xuất đạt 10,11 tỷ kWh, 
tính đến cuối tháng 10). 

- 68,1 triệu kWh/ngày là sản lượng điện truyền 
tải bình quân từ miền Bắc, miền Trung vào miền 
Nam trong tháng 10, tương đương 25,4% nhu cầu 
điện của miền Nam. 

Thông tin quản lý



4

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN ước tính đến hết tháng 10/2018: 

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng 

- 40 triệu đồng/suất là nguồn hỗ trợ từ Công ty Thủy điện Sơn La, để xóa nhà dột nát cho cựu 
chiến binh có hoàn cảnh khó khăn (thuộc Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La). Trong năm 2018, 
Công ty hỗ trợ cho 25 trường hợp. 

- Dự kiến, công trình trường Phổ thông Dân tộc nội trú Phù Yên (tỉnh Sơn La) sẽ đưa vào sử dụng 
trong tháng 12/2018. Tổng vốn đầu tư xây dựng là 60 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam tài trợ 48 tỷ đồng, phần còn lại do Tỉnh bố trí. Dự án khởi công từ tháng 10/2017. 
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Thông báo - Chỉ dẫn

Các quy định hiện hành của Nhà nước về việc phối hợp giữa đơn vị có công trình thi 
công gần đường dây điện và đơn vị điện lực

- Khi tiến hành các công việc trên mặt đất, dưới lòng đất ở gần hoặc trong hành lang bảo vệ 
đường dây dẫn điện trên không, có khả năng ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của đường 
dây hoặc có nguy cơ gây sự cố, tai nạn về điện thì đơn vị tiến hành những công việc đó phải có sự 
thoả thuận với đơn vị quản lý công trình lưới điện về các biện pháp bảo đảm an toàn cần thiết.

(Luật Điện lực, Điều 51, Khoản 8)

- Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người lao động, thiết bị, 
phương tiện thi công và công trình trước khi thi công xây dựng. Trường hợp các biện pháp an 
toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận.

(Điều 34, Nghị định 59/2015/NĐ-CP)

- Một số hành vi nghiêm cấm: Trèo lên cột điện, vào trạm điện hoặc khu vực bảo vệ an toàn 
công trình điện khi không có nhiệm vụ; sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích 
khác khi chưa được sự thỏa thuận với đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp. 

(Điều 4, Nghị định 14/2014/NĐ-CP)
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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

-Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh: Thủy điện Bản Vẽ xả lũ đúng quy trình…  xem chi tiết

- Bộ KH&CN lần đầu công bố tiêu chuẩn tro, xỉ nhiệt điện…     xem chi tiết

- Chỉ số tiếp cận điện của Việt Nam tăng 37 bậc: Đơn vị nào được chọn để đánh giá?…   xem chi tiết

- Cần có quy hoạch không gian ngầm…    xem chi tiết

- EVNHANOI chăm sóc khách hàng bằng chatbot ứng dụng AI…   xem chi tiết

Khảo sát ý kiến độc giả

Kính gửi Quý độc giả!

Từ tháng 4/2018 đến nay, thông qua hệ thống văn phòng điện tử e-office, với tần suất 1 số/
tuần, Bản tin EVN đã gửi đến quý vị các thông tin ngắn gọn, chính xác về mọi mặt hoạt động của 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Quý độc giả có hài lòng với những thông tin nhận được từ Bản tin EVN? Quý vị muốn tiếp 
tục đón nhận Bản tin hằng tuần này? Ban biên tập cần có những thay đổi như thế nào về nội dung, 
hình thức và cách thức phát hành để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của Quý độc giả... 

Ban biên tập Bản tin EVN rất mong nhận được sự đánh giá và góp ý của Quý vị thông qua 
Phiếu khảo sát ý kiến dưới đây.

Ban biên tập chân thành cảm ơn Quý độc giả đã theo dõi và đồng hành cùng Bản tin EVN 
thời gian qua. 

Trân trọng!

https://laodong.vn/xa-hoi/bo-truong-bo-cong-thuong-tran-tuan-anh-thuy-dien-ban-ve-xa-lu-dung-quy-trinh-638910.ldo
https://vtc.vn/bo-khcn-lan-dau-cong-bo-tieu-chuan-tro-xi-nhiet-dien-d436825.html
http://tphcm.chinhphu.vn/chi-so-tiep-can-dien-cua-viet-nam-tang-37-bac-don-vi-nao-duo%CC%A3c-cho%CC%A3n-de-da%CC%81nh-gia%CC%81
https://tuoitre.vn/can-co-quy-hoach-khong-gian-ngam-20181101103250692.htm
https://video.vnexpress.net/tin-tuc/600s-thoi-su/evn-hanoi-cham-soc-khach-hang-bang-chatbot-ung-dung-ai-3831156.html
https://docs.google.com/forms/d/13oBIv_Z5Hi313gGZ7s1HLVTJvDbADKRe5jxEuavXAKQ/viewform?edit_requested=true
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