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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 18, tuần 3, tháng 5/2019

Tin tức

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, 
Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thăm 
Nhà máy Thủy điện Sơn La

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã biểu dương 
những thành tích, sự đóng góp của Công ty Thủy điện 
Sơn La trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La nói 
riêng, cũng như sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước nói chung. 

Trong dịp này, Thường trực Ban Bí thư cũng tặng quà 
cho cán bộ, kỹ sư trực ca vận hành của Công ty và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên của Nhà 
máy Thủy điện Sơn La.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị EVN cùng thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi 
khí hậu

Tại buổi làm việc ngày 9/5 với EVN, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 
nhấn mạnh Bộ và EVN cần duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi chuyên môn để kịp thời tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc. 

Trong công tác đầu tư xây dựng, Bộ trưởng đề nghị EVN đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện 
đại đối với các nhà máy nhiệt điện than để giảm lượng chất thải, khí thải phát sinh, đảm bảo các 
tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường. Đề nghị EVN chỉ đạo các đơn vị thành viên có liên quan 
trong việc xin cấp phép nhận chìm và giao khu vực biển để nhận chìm thực hiện nghiêm túc 
những ý kiến, kết luận của Bộ để hoàn thiện các hồ sơ dự án. 

Đặc biệt, để Việt Nam đạt mục tiêu giảm ít nhất 8% phát thải khí nhà kính trong giai đoạn 
2021 - 2030, Bộ Tài Nguyên và Môi trường mong muốn EVN cùng đồng hành thực hiện Thoả 
thuận Paris, thông qua xem xét, đề xuất cơ cấu lại nguồn điện theo hướng giảm tỷ trọng nhiệt 
điện than và tăng cường nguồn năng lượng tái tạo trong các quy hoạch điện quốc gia.

Đáp ứng nhu cầu điện cho Khu kinh tế Thái Bình

Đây là một trong những nội dung làm việc trọng tâm giữa lãnh đạo tỉnh Thái Bình và Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam ngày 13/5.

Về phía tỉnh Thái Bình có ông Nguyễn Hồng Diên - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, 
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Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình; ông Ngô Đông Hải – Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó 
Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; ông Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Về phía EVN có ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN, ông Võ Quang Lâm - Phó 
Tổng giám đốc EVN. 

Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh Thái Bình, đặc biệt là Khu kinh tế Thái Bình và các khu công nghiệp trên địa bàn, đáp 
ứng nhu cầu điện cho các nhà đầu tư từ sau năm 2020.

Lãnh đạo Tập đoàn cũng kiến nghị Tỉnh quan tâm bố trí quỹ đất cho đầu tư xây dựng các công 
trình hạ tầng điện, đồng bộ với quy hoạch của các khu công nghiệp.

EVN cũng ủng hộ tỉnh Thái Bình phát triển các dự án năng lượng tái tạo. Đồng thời, cam kết 
sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ điện tại địa phương, cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn, hạ 
ngầm hệ thống điện 1 số khu vực TP Thái Bình.

Đoàn liên ngành kiểm tra về thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ điện tại 5 Tổng công ty 
Điện lực

Bộ Công Thương chủ trì 3 đoàn kiểm tra đồng thời các tổng công ty Điện lực tại 3 miền 
từ ngày 8 – 10/5. Thành phần đoàn kiểm tra có: Lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công 
Thương) làm trưởng đoàn; 6 ủy viên gồm: Đại diện của Bộ Tài chính, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Tổng 
Liên đoàn lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Những nội dung kiểm tra như: Công tác niêm yết công khai giá; công tác ghi chỉ số công tơ, 
phúc tra chỉ số công tơ; chăm sóc khách hàng, tuyên truyền quy định, hướng dẫn của Chính phủ, 
Bộ Công Thương về công tác điều chỉnh giá bán lẻ điện. 

Các tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực đã báo cáo đầy đủ, chi tiết theo yêu cầu của đoàn 
kiểm tra. Đánh giá sơ bộ ban đầu, các đơn vị thực hiện đúng quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ 
điện bình quân và quy định giá bán điện. Qua kiểm tra xác suất, phần lớn khách hàng hài lòng sau khi 
được các trung tâm chăm sóc khách hàng tiếp nhận yêu cầu và trả lời thông tin về tiền điện, giá điện.

Tổ chức các hoạt động văn hóa với chủ đề “65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin” 

Trong đó, Ngày hội Văn hóa EVN sẽ bao gồm các hoạt động, chương trình, sự kiện, giao lưu, tọa 
đàm,... có nội dung hướng đến giá trị tinh thần cốt lõi của Văn hoá EVN và truyền thống ngành Điện. 
Tổng công ty Điện lực miền Trung được giao tổ chức Ngày hội Văn hóa EVN chung cho toàn Tập đoàn.

Ngoài ra, các đơn vị sẽ tổ chức những hội thi/cuộc thi để tuyên truyền sâu rộng ra ngoài xã hội về 
văn hóa và con người EVN, nhằm nâng cao hình ảnh của Tập đoàn. 

 (Văn bản số 2375/EVN-TC&NS, ngày 9/5/2019)

Văn bản - Thực thi
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Tổ chức - Nhân sự

- Đảng bộ cơ sở Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Thái Bình được Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam tiếp nhận về trực thuộc theo Quyết định số 1720-QĐ/ĐUK ngày 9/5/2019 của Đảng ủy 
Khối Doanh nghiệp Trung ương. Trước đó, Đảng bộ này trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 
tỉnh Thái Bình (thuộc Đảng bộ tỉnh Thái Bình).

Đầu tư - Xây dựng

- EVNNPC duyệt Phương án đầu tư xây dựng lưới điện 110 kV năm 2020 tại 9 tỉnh: Nam Định, 
Phú Thọ, Thái Bình, Nghệ An, Hà Giang, Hà Nam, Hưng Yên, Lai Châu, Bắc Ninh. Các công 
trình trong danh mục được đầu tư để chống quá tải kịp thời cho mùa nắng nóng 2020.

Sản xuất - Truyền tải

- Đoàn công tác Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm việc tại Trung tâm Điện lực 
Phú Mỹ ngày 7/5. Qua đó, đoàn ghi nhận kiến nghị của EVN và sẽ làm việc với các bộ, ngành liên 
quan để phối hợp đảm bảo nguồn khí cho sản xuất điện tại các nhà máy điện Phú Mỹ.  

- Hoàn thành ký hợp đồng mua bán than dài hạn với TKV và Tổng công ty Than Đông Bắc trong 
tháng 5/2019 là mục tiêu của EVNGENCO 1, nhằm đảm bảo nguồn nhiên liệu sản xuất điện 
phục vụ các tháng cao điểm mùa khô 2019.

- EVNHANOI đã phát động Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2019 với chủ đề “Tăng cường 
đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động”.

Năng lượng tái tạo

- Hơn 300 câu hỏi về việc lắp đặt điện mặt trời áp mái của độc 
giả đã được giải đáp qua buổi tọa đàm trực tuyến do Báo Tuổi 
Trẻ phối hợp với EVN, EVNSPC, EVNHCMC tổ chức ngày 
10/5. Với chủ đề "Điện mặt trời - Ích nước lợi nhà", các câu hỏi 
xoay quanh thủ tục, chi phí lắp đặt điện mặt trời, thủ tục mua 
bán lại điện dư cho ngành Điện...

 - Trên 1.200 khách hàng đã lắp đặt điện mặt trời trên mái 
nhà, với sản lượng điện phát lên lưới đạt trên 3,2 triệu kWh. 
Đây là số liệu thống kê tại 21 tỉnh miền Nam tính đến hết tháng 4/2019. 

- Nhà máy Điện mặt trời nổi hồ Đa Mi được Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận 
– Đa Mi (DHD) cùng các đơn vị liên quan tổ chức hòa lưới thành công lúc 13h46 ngày 13/5. Trong 
giai đoạn 1, Nhà máy vận hành với công suất 20,5 MWp.

Thông tin quản lý
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Hợp tác quốc tế

- Tại buổi làm việc với Lãnh đạo EVN ngày 9/5, Tập đoàn Fortum (Phần Lan) đã đề xuất hỗ 
trợ EVN thực hiện nghiên cứu phi thương mại đánh giá mức độ phát thải của các nhà máy nhiệt 
điện than. Đồng thời, Fortum cũng tìm kiếm cơ hội hợp tác với EVN để triển khai các giải pháp 
chuyển đổi nhà máy nhiệt điện than thuần tuý sang nhà máy điện dùng nhiên liệu hỗn hợp. 

- Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin với 
Công ty KEPCO KDN (Hàn Quốc) diễn ra ngày 8/5, nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác, hỗ trợ, 
chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm về công nghệ thông tin trong lĩnh vực năng lượng.

2 sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị 
số 14/CT-TTg 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có văn bản số 2334/EVN-VTCNTT ngày 7/5/2019, phổ biến 
Thông báo số 27/TB-CATTT ngày 4/4/2019 của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và 
Truyền thông về công bố lần 1 Danh mục sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị số 14/CT-TTg. 

Cụ thể 2 sản phẩm được công bố như sau:

STT Tên sản phẩm Nhà cung cấp

1 Giải pháp tổng thể phòng chống virus cho các cơ 
quan, doanh nghiệp Bkav Endpoint AI Công ty Cổ phần phần mềm diệt virus Bkav

2 Viettel Endpoint Detection & Response (VEDR) Công ty An ninh mạng Viettel, Tập đoàn Công 
nghiệp – Viễn thông Quân đội

Thông báo - chỉ dẫn

Chỉ đạo: Ban Truyền thông 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

- “Cơn bão” giá điện ở Việt Nam và bài học về thị trường điện ở nước ngoài...  xem chi tiết

- Vì sao giá điện gây "bão" dư luận?...  xem chi tiết

- Nhiều hộ tăng công suất để bán lại điện mặt trời...  xem chi tiết

- Đang đề xuất nhiều chính sách khuyến khích dân lắp điện mặt trời...  xem chi tiết

http://congnghieptieudung.vn/con-bao-gia-dien-o-viet-nam-va-bai-hoc-ve-thi-truong-dien-o-nuoc-ngoai-dt16631?fbclid=IwAR2uZRcST9-I0ytfIrLmXs01ZwSoO_5xtsnrIMXPpNY5QVOWRe6dWIgFlfg
https://congthuong.vn/ky-i-vi-sao-gia-dien-gay-bao-du-luan-119535.html
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tang-cong-suat-de-ban-lai-dien-mat-troi-1080149.html
https://tuoitre.vn/dang-de-xuat-nhieu-chinh-sach-khuyen-khich-dan-lap-dien-mat-troi-2019051014502819.htm
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