
1

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 22, tuần 2, tháng 6/2019

Tin tức

EVN thực hiện tốt Cuộc vận động 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

EVN là một trong 10 tập thể được Đảng ủy Khối 
Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen vì có 
thành tích xuất sắc, tại Hội nghị tổng kết 10 năm 
thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam” của Đảng ủy Khối, ngày 7/6. 

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường 
trực Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động 
của EVN cho biết, Tập đoàn đã triển khai Cuộc vận động hiệu quả và sâu rộng trong thực hiện 
các dự án đầu tư xây dựng, sản xuất - kinh doanh của Tập đoàn. Đồng thời, khuyến khích cán bộ, 
nhân viên Tập đoàn sử dụng hàng hoá sản xuất trong nước trong tiêu dùng cá nhân.

Thời gian tới, EVN sẽ tiếp tục tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động; nâng cao tỉ trọng nội 
địa hóa thiết bị trong ngành; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, chuyển giao, phát huy sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật. 

Nâng cao năng lực phòng chống tấn công mạng 

Tăng cường hệ thống bảo mật thông tin tại các đơn vị; đào tạo, nâng cao nhận thức, kiến 
thức về bảo mật, an ninh mạng cho CBCNV toàn Tập đoàn; liên tục trao đổi nghiệp vụ, trau dồi 
chuyên môn cho lực lượng nhân sự chuyên trách ứng cứu sự cố an ninh mạng - Đây là chỉ đạo 
của Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm tại cuộc họp về công tác thực hiện an toàn thông 
tin trong EVN, ngày 4/6.

Cũng theo Phó Tổng giám đốc EVN, các hệ thống công nghệ thông tin trọng yếu của Tập 
đoàn phải được tách khỏi mạng Internet và đầu tư công cụ giám sát chặt chẽ. 

Ban Viễn thông & Công nghệ thông tin EVN thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện an 
toàn thông tin của các đơn vị và là đầu mối thực hiện diễn tập ứng cứu sự cố, khắc phục thảm hoạ 
cho các đơn vị và EVN.

Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) tích cực phối hợp với Cục 
An toàn thông tin (Bộ Thông tin & Truyền thông) để đánh giá, có các giải pháp tăng cường bảo 
vệ các hệ thống CNTT và hệ thống vận hành của EVN. 
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Trao đổi kinh nghiệm quốc tế về quản lý bồi lắng hồ chứa thủy điện

Tại Hội thảo do EVN phối hợp với Đại sứ quán Áo tại Việt Nam và Ngân hàng Thế giới 
tại Việt Nam tổ chức ngày 3-4/6, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải cho biết những kinh 
nghiệm quốc tế sẽ góp phần giúp Tập đoàn cải thiện công tác này. Việc quan trắc, theo dõi bồi 
lắng đối với các thủy điện do EVN và các đơn vị thành viên quản lý đều được thực hiện hằng năm, 
nhưng công tác đo đạc, thu thập số liệu còn nhiều khó khăn, độ chính xác chưa cao.

Quỹ ủy thác Chính phủ Áo thực hiện thông qua Ngân hàng Thế giới sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho 
EVN, để từng bước tiếp cận kinh nghiệm, kỹ thuật tiên tiến trong quản lý bồi lắng.

EVN phát triển tính năng mới trên công cụ tính hóa đơn điện trực tuyến

Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt có thể so sánh số tiền điện phải trả và lượng tiêu thụ điện 
giữa 2 tháng liền kề trong công cụ tính hóa đơn điện trực tuyến của EVN. Lượng điện tiêu thụ 
trong mỗi tháng còn được tính theo cả giá điện cũ và giá điện hiện hành để khách hàng tiện so 
sánh, đối chiếu. 

Tính năng mới này sẽ giúp khách hàng hiểu và yên tâm với cách thức 
tính tiền điện chính xác, rõ ràng của EVN; có cái nhìn đúng về tác động 
của giá điện mới trong mỗi hóa đơn điện và biết rõ mức độ tiêu thụ điện 
của chính khách hàng thay đổi qua từng tháng.

Xem chi tiết tại đây.

Chuẩn bị lấy ý kiến khách hàng về mẫu hóa đơn tiền điện mới

EVN đã hoàn thành thiết kế một số mẫu hóa đơn tiền điện mới để khách hàng toàn quốc bình 
chọn và có ý kiến.

Các mẫu hóa đơn mới có tính trực quan hơn, đơn giản hơn và có biểu đồ hiển thị mức tiêu thụ 
điện theo từng tháng gần đó để khách hàng dễ so sánh. 

Tập đoàn sẽ tổ chức bình chọn rộng rãi từ ngày12/6 - 11/7/2019.

Bộ Công Thương báo cáo tình hình thực hiện các dự án trong Quy hoạch điện VII 
điều chỉnh

Giai đoạn 2016 – 2030, tổng công suất các nguồn điện có khả năng đưa vào vận hành dự kiến 
khoảng 85.500 MW, thấp hơn so với dự kiến của Quy hoạch điện VII điều chỉnh khoảng hơn 
15.200 MW. 

Văn bản - Thực thi

QR code

https://www.evn.com.vn/d6/news/Khach-hang-co-the-so-sanh-tien-dien-va-luong-tieu-thu-dien-giua-2-thang-lien-ke-6-12-23795.aspx


3

Thông tin quản lý

Đầu tư - Xây dựng

- 17 công trình lưới điện 110-500 kV được EVN và các đơn vị đưa vào vận hành trong tháng 
5/2019. Lũy kế 5 tháng đầu năm, toàn Tập đoàn đã khởi công 52 công trình; hoàn thành và đưa 
vào vận hành 50 công trình lưới điện 110-500 kV.

- Máy biến áp AT1 tại Trạm 220 kV Quy Nhơn được nâng 
công suất từ 125 MVA lên 250 MVA, nâng tổng công suất của 
Trạm thành 2x250 MVA, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển phụ 
tải khu vực tỉnh Bình Định.

Sản xuất - Truyền tải

- Khoảng 160 triệu kWh là sản lượng huy động từ các nhà máy nhiệt điện dầu (FO, DO) giá 
cao trong tháng 5 để đáp ứng nhu cầu điện tại miền Nam. 

Giai đoạn 2021-2025, dù huy động tối đa nhiệt điện dầu vẫn không đáp ứng được nhu cầu 
phụ tải, dẫn đến thiếu điện khu vực miền Nam. Mức thiếu hụt cao nhất khoảng 12 tỷ kWh vào 
năm 2023.

Nguyên nhân dẫn đến nguy cơ này là do nhiều dự án giai đoạn 2018-2022 (tổng công suất trên 
17.000 MW) bị chậm tiến độ, hầu hết là các dự án nhiệt điện tại miền Nam.

 (Báo cáo số 58/BC-BCT ngày 4/6/2019)

Một số yêu cầu của EVN về công tác quản lý kỹ thuật năm 2019

EVN yêu cầu các tổng công ty phát điện và các đơn vị phát điện hạch toán phụ thuộc:

- Rà soát, rút kinh nghiệm, cập nhật bổ sung các biện pháp để thực hiện có hiệu quả 6 mục tiêu, 
7 nhóm giải pháp và 7 chương trình theo Đề án nâng cao độ tin cậy, hiệu suất vận hành các nhà máy 
nhiệt điện than đã được HĐTV thông qua tại Nghị quyết số 57/NQ-HĐTV ngày 28/2/2017.

- Nâng cao chất lượng sửa chữa các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) để sẵn sàng huy động đủ công 
suất và sản lượng cao.

- Quản lý chất lượng nhiên liệu đầu vào của các NMNĐ là than, dầu, khí, đặc biệt là chất lượng 
than cho các NMNĐ.

- Các công ty thủy điện chủ động làm việc với các địa phương để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả 
nguồn nước, điều tiết, xả lũ,... đúng quy định.

(Chỉ thị số 2934/CT-EVN ngày 6/6/2019)
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- 701 triệu kWh/ngày là dự kiến sản lượng điện bình quân toàn hệ thống trong tháng 6/2019; 
công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 39.040 MW. Đây là tháng cao điểm mùa khô và nắng nóng. 
EVN sẽ tiếp tục huy động cao các nguồn nhiệt điện than, tuabin khí, đồng thời khai thác các hồ 
thủy điện theo nước về, đảm bảo yêu cầu cấp nước cho hạ du cho các địa phương.

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- Đảm bảo cung cấp điện ổn định cho kỳ thi THPT Quốc gia từ ngày 24/6  - 27/6/2019. EVN 
yêu cầu các công ty điện lực chủ động làm việc và phối hợp với các hội đồng thi THPT tại địa 
phương để đáp ứng nhu cầu điện an toàn, liên tục trong thời gian này. 

Cổ phần hóa

- 11.335.910 cổ phần của EVN tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 (PECC4) sẽ 
được bán đấu giá vào 8h30 ngày 2/7/2019, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. EVN hiện 
đang nắm giữ 71,59% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.

- 12.313.159 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 (PECC2), mã chứng 
khoán TV2, chính thức lên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM ngày 6/6/2019. Kết thúc phiên 
giao dịch sáng cùng ngày, cổ phiếu TV2  khớp ở mức 160.000 đồng/cổ phiếu. Trước đó, cổ phiếu 
này giao dịch trên sàn Hà Nội từ tháng 10/2009. 

Truyền thông- Quan hệ cộng đồng

- 2 căn nhà tình nghĩa vừa được Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) phối hợp với 
Công ty Điện lực Quảng Trị bàn giao cho 2 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh 
Quảng Trị. Năm nay, EVNCPC hỗ trợ xây dựng 5 nhà tình nghĩa tại tỉnh này với nguồn kinh phí 
trích từ Quỹ phúc lợi.

- 60 triệu đồng là tổng kinh phí hỗ trợ từ Công ty Điện lực Quảng Nam để xây dựng nhà ở 
cho hai hộ dân đặc biệt khó khăn tại xã A Vương, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. 

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

- Cấp điện nhấp nhổm lo vì điện mặt trời ... xem chi tiết

- EVN giải trình về giá điện gửi Đoàn đại biểu Quốc hội Ninh Thuận... xem chi tiết

- Lo ngại thiếu điện miền Nam sau 2020 do nhiều dự án chậm tiến độ... xem chi tiết

https://baodautu.vn/cap-dien-nhap-nhom-lo-vi-mat-troi-d101634.html
http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-luc-viet-nam/evn-giai-trinh-ve-gia-dien-gui-doan-dai-bieu-quoc-hoi-ninh-thuan.html
https://www.vietnamplus.vn/lo-ngai-thieu-dien-mien-nam-sau-2020-do-nhieu-du-an-cham-tien-do/573212.vnp
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