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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 20, tuần 5, tháng 5/2019

Tin tức

Chính phủ báo cáo Quốc hội về điều hành giá điện

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21/5, Bộ Công Thương đã gửi đến Quốc hội 
báo cáo về đợt điều chỉnh giá từ ngày 20/3/2019. 

Theo báo cáo, các khoản chi phí giá thành 
sản xuất kinh doanh điện đã được kiểm toán 
và không bao gồm các khoản chi phí đầu tư ra 
ngoài ngành của EVN. Việc tính toán phương 
án giá bán lẻ điện bình quân đã được Bộ Công 
Thương, EVN thực hiện theo đúng quy định.

EVN đã thực hiện đúng quy định trong công 
tác niêm yết công khai giá điện mới, công tác ghi 
chỉ số công tơ, chốt chỉ số, tính tiền điện, áp giá 
bán lẻ điện và thanh toán tiền điện. Cho đến thời 

điểm hiện tại, chưa phát hiện các trường hợp gian lận, cố tình tính toán sai tiền điện đối với các 
khách hàng sử dụng điện.

Trong phiên thảo luận tại tổ, sáng 22/5, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng khẳng định: 
Mức điều chỉnh và thời điểm điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân vừa qua đã được Chính phủ chỉ 
đạo sát sao, cân nhắc nhiều yếu tố, xem xét đánh giá tác động nhiều chiều và bảo đảm tuân thủ đúng các 
qui định pháp luật hiện hành. 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành, Đại biểu Quốc hội khóa XIV 
dự kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

Kỳ họp đã khai mạc ngày 20/5, dự kiến bế mạc ngày 14/6. Trong những ngày làm việc vừa 
qua, Chủ tịch HĐTV EVN đã thông tin, làm rõ một số nội dung liên quan đến đợt điều chỉnh giá 
điện từ ngày 20/3/2019 tại các phiên thảo luận của Quốc hội, cũng như trả lời báo giới tại hành 
lang phòng họp.

Lãnh đạo Tập đoàn khẳng định, EVN đã thực hiện đúng quy định của Chính phủ, Bộ Công 
Thương về việc điều chỉnh giá điện. Đồng thời, EVN ủng hộ kiểm toán bổ sung để người dân tin 
hơn vào tính minh bạch của giá điện. 

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ
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Hoa Kỳ viện trợ không hoàn lại hơn 1,4 triệu USD cho EVN 

Đây là khoản tài trợ cho dự án “Hỗ trợ kỹ thuật nghiên 
cứu phát triển dự án điện khí miền Nam Việt Nam”, theo thỏa 
thuận đã ký ngày 22/5 giữa Cơ quan Thương mại và Phát 
triển Hoa Kỳ (USTDA) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Dự án được kỳ vọng sẽ cung cấp những đánh giá tổng thể 
về thị trường khí hóa lỏng cho phát điện, đánh giá các vị trí 
tiềm năng cho xây dựng tổ hợp nhà máy điện khí sử dụng LNG, lựa chọn địa điểm, công nghệ kho 
cảng nhập khẩu LNG và lập báo cáo khả thi cho vị trí nhà máy được lựa chọn ở miền Nam Việt Nam.

Giảm tổn thất điện năng là chỉ tiêu đánh giá hoàn thành nhiệm vụ năm

Đây là một trong những biện pháp quản lý được đưa ra thảo luận tại Hội nghị về tổn thất điện 
năng EVN, được tổ chức ngày 21/5. 

Chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân yêu cầu phân bổ chỉ tiêu đến từng 
tổ/đội sản xuất, cá nhân phụ trách, để gắn với việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ năm của tập 
thể và cá nhân. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cường khai thác và ứng dụng các công nghệ, kỹ 
thuật mới vào quản lý vận hành. 

Năm 2018, tỷ lệ tổn thất toàn Tập đoàn là 6,83%. Mục tiêu 2019, tỷ lệ này giảm xuống còn 6,7%.

Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển Điện lực 
Việt Nam cho 2 chuyên gia cao cấp của Ngân hàng 
Thế giới

Ông Franz Gerner - Chuyên gia trưởng năng lượng và ông 
Văn Tiến Hùng - Chuyên gia năng lượng cao cấp của Ngân hàng 
Thế giới được Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao tặng Kỷ niệm 
chương Vì sự nghiệp phát triển điện lực Việt Nam, ngày 21/5.  

Thanh tra Chính phủ kiểm tra, xác minh việc điều chỉnh mức giá bán điện

Tổng thời gian kiểm tra là 35 ngày làm việc thực tế. Đoàn kiểm tra gồm 12 thành viên (trong đó 
có sự tham gia của một số thành viên đến từ Bộ Tài chính, Bộ Công thương) do ông Lê Quang Tiệp 
- Thanh tra viên chính, Phó Vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn. 

Nội dung kiểm tra, xác minh về việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc điều chỉnh mức 
giá bán điện thời điểm ngày 20/03/2019, phương pháp tính giá và việc thu tiền điện thời gian qua. 

(Quyết định số 391/QĐ-TTCP ngày 21/5/2019)

Văn bản - Thực thi



3

Ban hành Quy trình Lập kế hoạch vận hành thị trường điện 

Quy trình này quy định về phương pháp, trình tự thực hiện và trách nhiệm của các đơn vị trong 
tính toán, lập kế hoạch vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh. 

Một trong 7 nguyên tắc khi lập kế hoạch vận hành thị trường điện là phải đảm bảo an ninh cung 
cấp điện, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn cao nhất trong điều kiện thực tế của hệ thống.

(Quyết định số 46/QĐ-ĐTĐL ngày 8/5/2019)

Đẩy mạnh công tác công khai minh bạch thông tin về giá điện 

Các tổng công ty điện lực thực hiện phúc tra 100% cho khách hàng có sản lượng tăng đột biến 
từ 1,3 lần so với tháng trước liền kề. Các trường hợp phát hiện sai sót phải thực hiện truy thu/thoái 
hoàn hoá đơn tiền điện.

Trước 21h hằng ngày, các tổng công ty phải báo cáo Ban Kinh doanh Tập đoàn (qua email: 
hoanbq@evn.com.vn) kết quả công tác phúc tra chỉ số và công tác giải quyết các yêu cầu của khách 
hàng về hoá đơn tiền điện; đồng thời phối hợp EVNICT đẩy lên Cổng thông tin điều hành công 
tác KD&DVKH.

(Văn bản số 2552/EVN-KD ngày 20/5/2019)

Tổ chức - Nhân sự
* Sau khi hợp nhất các ban, cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy EVN với các ban 

chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của Cơ quan EVN:
- Ban Tổ chức Đảng ủy với Ban Tổ chức & Nhân sự thành Ban Tổ chức & Nhân sự;
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy với Ban Quan hệ cộng đồng thành Ban Truyền thông;
- Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy với Ban Thanh tra - Bảo vệ thành Ban Thanh tra - Kiểm tra;
- Văn phòng Đảng ủy với Văn phòng thuộc Cơ quan EVN thành Văn phòng;

Tập đoàn đã ban hành các quyết định bổ nhiệm nhân sự có hiệu lực từ 1/5/2019, cụ thể:
- Ông Lê Quang Long, Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy EVN, 

giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVN. 
- Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVN, giữ chức vụ Phó 

Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVN. 
- Ông Lê Viết Ngọc, Phó Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVN, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban 

Tổ chức và Nhân sự EVN.
- Ông Đỗ Thanh Tuấn, Phó Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVN, giữ chức vụ Phó Trưởng 

Ban Tổ chức và Nhân sự EVN.

Thông tin quản lý
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- Bà Phan Thị Hồng Hạnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVN, giữ chức vụ Phó Trưởng 
Ban Tổ chức và Nhân sự EVN.

- Ông Võ Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy EVN, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban 
Tổ chức và Nhân sự EVN.

- Ông Trịnh Mai Phương, Trưởng Ban Quan hệ cộng đồng EVN, giữ chức vụ Trưởng Ban 
Truyền thông EVN.

- Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Ban Quan hệ cộng đồng EVN, giữ chức vụ Phó Trưởng 
Ban Truyền thông EVN.

- Ông Bùi Việt Hà, Phó Trưởng Ban Quan hệ cộng đồng EVN, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban 
Truyền thông EVN.

- Bà Bùi Thị Trung Hà, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy EVN, giữ chức vụ Phó Trưởng 
Ban Truyền thông EVN.

- Ông Vũ Huy Toàn, Trưởng Ban Thanh tra – Bảo vệ EVN, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm tra 
– Thanh tra EVN.

- Ông Lê Quang Đức, Phó Trưởng Ban Thanh tra – Bảo vệ EVN, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban 
Kiểm tra – Thanh tra EVN.

- Bà Tô Thị Ngọc Hoa, Phó Trưởng Ban Thanh tra – Bảo vệ EVN, giữ chức vụ Phó Trưởng 
Ban Kiểm tra – Thanh tra EVN. 

- Ông Nguyễn Trường Thọ, Phó Trưởng Ban Thanh tra – Bảo vệ EVN, giữ chức vụ Phó 
Trưởng Ban Kiểm tra – Thanh tra EVN.

- Ông Đỗ Trí Thanh, Phó Trưởng Ban Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy EVN, giữ chức vụ 
Phó Trưởng Ban Kiểm tra – Thanh tra EVN.

- Ông Trần Phú Thái, Chánh Văn phòng EVN, giữ chức vụ Chánh Văn phòng EVN.
- Ông Lê Văn Tùng, Phó Chánh Văn phòng EVN, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng EVN.
- Ông Đoàn Văn Huy, Phó Chánh Văn phòng EVN, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng EVN.
- Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy EVN, giữ chức vụ Phó Chánh 

Văn phòng EVN.

Đầu tư - Xây dựng

- Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi hoàn thành đóng điện toàn bộ dự án 
Nhà máy Điện mặt trời nổi hồ Đa Mi, ngày 27/5. Nhà máy có tổng công suất thiết kế 47,5 MWp, 
hòa lưới sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch, kịp thời bổ sung nguồn năng lượng sạch cho tỉnh Bình 
Thuận nói riêng và các tỉnh khu vực miền Nam nói chung.

Sản xuất - Truyền tải

- Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn cung cấp khí cho sản xuất điện là nội dung buổi làm 
việc giữa EVN và PVGAS ngày 17/5. Trong đó, hai bên thống nhất sẽ thành lập Tổ công tác 
chung nhằm phối hợp, hỗ trợ trong công tác cấp và nhận khí. 
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Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- Hệ thống quản lý thông tin mất điện (OMS) sẽ được triển khai đồng loạt tại 5 tổng công ty điện 
lực từ ngày 1/6/2019. Ứng dụng này nhằm từng bước tự động hoá giám sát vận hành lưới điện.

Năng lượng tái tạo

- 27 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất gần 
1.500 MW đã được EVN/A0 nghiệm thu và đóng 
điện hòa lưới tính đến ngày 17/5/2019. Dự kiến, đến 
ngày 30/6, A0 sẽ tiếp tục kiểm tra điều kiện để đóng 
điện 61 dự án còn lại.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- EVN vừa trao 1 tỷ đồng cho Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Bình. Đây là 
khoản chi phí hỗ trợ xây nhà ở cho 7 nạn nhân chất độc da cam tại xã Quảng Đông, huyện Quảng 
Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

- Trên 1.000 người lao động đã tham gia Hội thao truyền thống công nhân viên chức lao động 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2019. Hội thao được tổ chức từ ngày 23/5 – 25/5, tại Ninh 
Bình, có 35 nội dung thi đấu với 8 bộ môn (bóng đá mini nam, bóng chuyền nam, bóng chuyền 
hơi nữ, tennis, cầu lông, bóng bàn, bơi lội và chạy việt dã). Công ty Điện lực Thanh Hóa đã đoạt 
giải Nhất toàn đoàn. 

Kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống ngành Điện

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

- Phó thủ tướng Vương Đình Huệ giải thích về việc thực hiện điều chỉnh giá điện..  xem chi tiết

- Gấp rút nghiệm thu và kiểm tra điều kiện để đóng điện, hoà lưới các dự án điện mặt trời... xem chi tiết

- Điện mặt trời đắt cỡ nào?... xem chi tiết

https://www.evn.com.vn/d6/news/Pho-thu-tuong-Vuong-Dinh-Hue-giai-thich-ve-viec-thuc-hien-dieu-chinh-gia-dien-6-12-23725.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Gap-rut-nghiem-thu-va-kiem-tra-dieu-kien-de-dong-dien-hoa-luoi-cac-du-an-dien-mat-troi-6-12-23718.aspx
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/dien-mat-troi-dat-do-dan-chiu-gia-cao-534447.html?fbclid=IwAR3ijZiwHfHDn_1udqHmfW4mnCI6LN_U7EyD7PiFX9y5rpaid13Hk7JcJJ8
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