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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 19, tuần 4, tháng 5/2019

Tin tức

Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính Phủ: EVN thực hiện đúng quy định về giá điện

Đây là kết luận của Bộ Công Thương tại văn bản số 3489/BCT-ĐTĐL ngày 17/5/2019 báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra tình hình thực hiện điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình 
quân và quy định giá bán lẻ điện theo Quyết định 648/QĐ-BCT, từ ngày 8/5 - 10/5/2019. 

Trong đó, công tác niêm yết công khai giá điện mới đã được các đơn vị điện lực thực hiện đúng 
quy định tại Điều 6 Luật Giá và đảm bảo thông tin về việc điều chỉnh giá điện đến khách hàng kịp 
thời.

Công tác ghi chỉ số công tơ, chốt chỉ số, tính tiền điện (trong tháng thay đổi giá), áp giá bán lẻ 
điện và thanh toán tiền điện thực hiện đúng quy trình kinh doanh của EVN, cũng như các nghị định, 
thông tư liên quan của Chính phủ, Bộ Công Thương. 

Trước, trong và sau thời gian điều chỉnh giá điện, các trung tâm chăm sóc khách hàng đã chuẩn 
bị kĩ càng, giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của khách hàng sử dụng điện. 

Theo văn bản này, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục nghiên cứu đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ về cơ cấu biểu giá điện bậc thang đối với khách hàng sinh hoạt, hướng tới mục tiêu giảm bù 
chéo giữa các hộ tiêu thụ và khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời vẫn đảm bảo 
các mục tiêu an sinh, xã hội.

Cùng với đó, Bộ Công Thương cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiến độ xây dựng và phát triển thị 
trường điện, với mục tiêu vận hành thị trường bán lẻ cạnh tranh vào năm 2021, góp phần đảm bảo 
an ninh năng lượng quốc gia.

Xem chi tiết thông tin tại đây. 

Đoàn công tác liên
ngành kiểm tra tại
Trung tâm CSKH của
Tổng công ty Điện lực
miền Bắc ngày 
9/5/2019.

https://www.evn.com.vn/d6/news/Bo-Cong-Thuong-thong-tin-ve-ket-qua-kiem-tra-viec-thuc-hien-tang-gia-dien-6-12-23690.aspx
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Đoàn công tác EVN thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK 1

Từ ngày 6/5 - 14/5, với hải trình gồm 10 đảo, điểm đảo và Nhà giàn DK1/14 Tư Chính, Đoàn 
công tác EVN đã tặng quà cho cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên các đảo; kiểm tra, đánh giá thực 
trạng hệ thống năng lượng sạch gồm điện gió và điện mặt trời.

Từ cuối tháng 7/2017, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Quốc phòng, EVN đã chính thức 
tiếp nhận quản lý hệ thống điện trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Ngay sau khi tiếp nhận, 
EVN đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Hải quân, khẩn trương thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng và 
nâng cấp hệ thống năng lượng sạch trên các đảo. Đến nay, các đảo và nhà giàn DK1 đã được cung 
cấp điện ổn định. 

Khánh thành văn phòng làm việc của Điện lực Trường Sa

Sự kiện khánh thành diễn ra ngày 12/5/2019, tại đảo Trường Sa lớn, là sự hiện diện chính thức của 
EVN tại huyện đảo Trường Sa.

Việc thiết lập trụ sở làm việc tại đây là điều 
kiện thuận lợi để Tổng công ty Điện lực miền 
Nam, Công ty Điện lực Ninh Thuận và trực 
tiếp là Điện lực Trường Sa thực hiện tốt nhiệm 
vụ quản lý vận hành hệ thống điện trên các đảo 
và nhà giàn DK1. Qua đó góp phần giữ vững an 
ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, phát triển 
kinh tế biển đảo, nâng cao đời sống của cán bộ, 
chiến sĩ và nhân dân huyện đảo. 

Một số hình ảnh của đoàn công tác EVN thăm và tặng quà tại quần đảo Trường Sa.
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Lễ biểu dương công nhân lao động và an toàn vệ sinh viên giỏi cấp Tập đoàn lần 
thứ ba

184 công nhân lao động và 69 an toàn vệ sinh viên giỏi, tiêu biểu trong giai đoạn 2017 - 2019 
được vinh danh tại Lễ biểu dương diễn ra ngày 17/5 tại Hà Nội. Đây là một trong những hoạt 
động hướng tới chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam  và 65 năm ngày Truyền 
thống ngành Điện lực Việt Nam.

Sự kiện này cũng nhằm kêu gọi đội ngũ công nhân lao động - đoàn viên công đoàn trong Tập 
đoàn tiếp tục thi đua lao động, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, góp phần thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh của đơn vị và của Tập đoàn.

Lượng điện tiêu thụ trên toàn quốc tăng kỷ lục do nắng khốc liệt

Công suất đầu nguồn toàn hệ thống lần đầu tiên vượt qua 36.000 MW lúc 13h40 ngày 
18/5/2019 do nắng nóng liên tục duy trì ở mức 39 - 40 độ C tại miền Bắc và miền Trung. 
Cũng trong ngày 18/5/2019, lượng điện tiêu thụ của cả nước đạt mức cao nhất từ trước đến nay: 
756,9 triệu kWh. 

Trước nhu cầu tiêu dùng điện tăng rất cao dù chưa vào cao điểm nắng nóng hằng năm, Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam kêu gọi các cơ quan, công sở, nơi sản xuất và các hộ gia đình cần tiếp tục chú ý sử 
dụng điện an toàn và tiết kiệm, không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn (như 
điều hòa, bếp đun điện,…).

Đặc biệt, khi sử dụng điều hòa nhiệt độ chỉ nên đặt ở mức 26 độ 
C trở lên, để vừa đảm bảo tiết kiệm điện cho khách hàng, vừa giảm 
thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện, đồng thời cũng hạn chế 
tình trạng chi phí tiền điện tăng đột biến do mức sử dụng điện quá cao 
so với bình thường.

Đảm bảo điện phục vụ kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đảm bảo cung cấp điện liên tục, chất lượng từ 0h00’ 
ngày 18/5/2019 đến hết 24h00’ ngày 15/6/2019 cho các địa điểm phục vụ kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.

Những địa điểm đặc biệt quan trọng được cấp bằng 2 nguồn điện lưới hoặc có máy phát điện 
dự phòng. EVNHANOI cũng bố trí lực lượng ứng trực 24/24h, chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị dự 
phòng sẵn sàng xử lý mọi tình huống trong các ngày diễn ra họp Quốc hội. 

Ban hành Kế hoạch hành động của EVN triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP 
và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ 

EVN yêu cầu các đơn vị trong Tập đoàn quán triệt, bám sát những nội dung nhiệm vụ kế hoạch 
được Tập đoàn giao và Chỉ thị số 68/CT-EVN ngày 07/01/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về 
việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2019.

Văn bản - Thực thi
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Tổ chức - Nhân sự

- Ông Trương Thiết Hùng, Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) giữ chức vụ 
Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 2 từ ngày 16/5/2019, theo Quyết định số 198/QĐ-EVN ngày 
6/5/2019.

- Ông Trương Hoàng Vũ, Tổng giám đốc EVNGENCO 2, giữ chức vụ Thành viên HĐTV 
kiêm Tổng giám đốc EVNGENCO 2 từ ngày 16/5/2019, theo Quyết định số 199/QĐ-EVN ngày 
6/5/2019.

- Ông Nguyễn Đình Hải, Kiểm soát viên chuyên trách của EVN tại EVNGENCO 2, giữ chức vụ 
Thành viên HĐTV EVNGENCO 2 từ ngày 16/5/2019, theo Quyết định số 201/QĐ-EVN ngày 
6/5/2019.

- Ông Lê Thành Chung, Phó Trưởng Ban Quản lý đầu tư EVN giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý 
đầu tư EVN từ ngày 10/5/2019, theo Quyết định số 588/QĐ-EVN ngày 10/5/2019.

Đầu tư - Xây dựng

- Đường dây 220 kV Trung tâm Điện lực 
Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc được Ban 
Quản lý dự án các công trình điện miền 
Nam tổ chức đóng điện thành công lúc 
21h26 ngày 16/5. Công trình được đầu tư 
xây dựng để truyền tải công suất của Nhà 
máy điện Long Phú 1 (do PVN làm chủ đầu 
tư) vào hệ thống điện quốc gia, tăng cường 
khả năng cung cấp điện cho các tỉnh Sóc 
Trăng, Hậu Giang và TP Cần Thơ.

 

Thông tin quản lý

Kế hoạch hành động đặt mục tiêu tổng quát là: 
• Tập trung mọi nỗ lực đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời 

sống nhân dân; 
• Đầu tư các dự án nguồn điện và các dự án lưới điện theo đúng tiến độ được duyệt; 
• Xây dựng thị trường điện theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 
• Nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh và năng suất lao động; 
• Đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn; 
• Tiếp tục quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức để phát 

triển bền vững; 
• Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư.
(Quyết định 590/QĐ-EVN ngày 10/5/2019)
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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

- Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN trả lời phỏng vấn về một số vấn đề 
liên quan đến thực hiện giá bán lẻ điện và thị trường điện… xem chi tiết

- Lỗ hổng an ninh năng lượng - Bài 1: Trĩu nặng “nỗi lo than”… xem chi tiết

- Lỗ hổng an ninh năng lượng - Bài 2: Mòn mỏi dự án dầu khí…xem chi tiết

- Lỗ hổng an ninh năng lượng - Bài 3: Mối lo “3 không” từ nguồn điện… xem chi tiết

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

-  Cần công bằng với giá điện…xem chi tiết

Sản xuất - Truyền tải

- Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức chương trình hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ 
sinh lao động năm 2019 trong các ngày 16 – 17/5 tại tỉnh Nghệ An, với chủ đề “Tiếp tục đẩy mạnh, 
xây dựng văn hóa an toàn lao động”, trong đó trọng tâm là huấn luyện kỹ năng cho người lao động 
về nhận diện mối nguy và biện pháp phòng ngừa. 

- Tăng cường đánh giá và quản lý rủi ro tại vị trí làm việc là chủ đề chính của Hội nghị Quản lý an toàn 
năm 2019 do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tổ chức ngày 15/5, tại Đà Nẵng. Một số tham 
luận được trình bày như: Phương pháp đánh giá và quản lý rủi ro tại vị trí công tác; Nhận diện các nguy 
cơ, đánh giá và quản lý rủi ro khi làm việc trên đường dây, trạm biến áp; Nhận diện các nguy cơ, đánh 
giá và quản lý rủi ro khi thi công các công trình gần các đường dây mang điện,...

 Năng lượng tái tạo

- 134 nhà đầu tư điện mặt trời áp mái vừa được Tổng công ty Điện 
lực miền Trung thanh toán tổng số 922,2 triệu đồng, nhờ bán lại 
lượng điện dư cho ngành Điện. 

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- 200 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được mổ thay thể thủy tinh miễn phí. Đây là chương 
trình nhân đạo do Quỹ Tấm lòng Việt triển khai tại tỉnh Thái Bình, với khoản tài trợ 560 triệu đồng 
từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- 1 tỷ đồng là sự hỗ trợ từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam để góp phần chăm lo, giúp đỡ cho các 
nạn nhân bị chất độc da cam/dioxin tại tỉnh Quảng Bình. Số tiền này đã được chuyển đến Hội Nạn 
nhân chất chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Bình ngày 15/5.

https://www.evn.com.vn/d6/news/Ong-Duong-Quang-Thanh-Chu-tich-Hoi-dong-thanh-vien-EVN-tra-loi-phong-van-ve-mot-so-van-de-lien-quan-den-thuc-hien-gia-ban-le-dien-va-thi-truong-dien-6-12-23689.aspx
https://baodautu.vn/lo-hong-an-ninh-nang-luong---bai-1-triu-nang-noi-lo-than-d100319.html
https://baodautu.vn/lo-hong-an-ninh-nang-luong---bai-2-mon-moi-du-an-dau-khi-d100438.html
https://baodautu.vn/lo-hong-an-ninh-nang-luong---bai-3-moi-lo-3-khong-tu-nguon-dien-d100544.html
https://congthuong.vn/ky-i-vi-sao-gia-dien-gay-bao-du-luan-119535.html
https://congthuong.vn/ky-ii-can-cong-bang-voi-gia-dien-119605.html
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