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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 24, tuần 4, tháng 6/2019

Tin tức

Đồng chí Y Thanh Hà Niê K'đăm - Bí thư Đảng ủy 
Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với 
Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tại buổi làm việc sáng 18/6, Bí thư Đảng ủy Khối 
Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đề nghị Đảng 
ủy EVN tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo nguồn vốn 
đầu tư và hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng của Tập 
đoàn. Đồng thời, sắp xếp đổi mới, phát triển và nâng 
cao hiệu quả doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ 
khoa học công nghệ, tăng năng suất lao động. EVN cần tiếp tục nâng cao công tác dự báo, nắm bắt 
dư luận xã hội, chủ động công tác truyền thông về hoạt động của ngành để người dân, xã hội đồng 
cảm, chia sẻ.

Về xây dựng Đảng, EVN cần kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ để chuẩn bị 
nguồn nhân lực cho Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục nâng cao chất lượng 
công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng.

Kiến nghị với đoàn công tác, ông Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN 
mong muốn Đảng ủy Khối DNTW quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông về chính sách giá 
điện; những đóng góp của EVN đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tuyên truyền về chủ 
trương tiết kiệm điện đến cán bộ, đảng viên trong Khối DNTW.

EVN tổ chức thành công Hội nghị HAPUA về kiểm toán nội bộ lần thứ 3

Ngành Điện của 7 quốc gia: Việt Nam, Lào, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines và 
Thái Lan đã tham dự Hội nghị trong 2 ngày 20 - 21/6, tại Hà Nội. Có tổng số 13 tham luận được 
trình bày tại Hội nghị.

Theo ông Mai Quốc Hội - Thành viên Hội đồng Thành viên EVN, đây là cơ hội trao đổi, chia 
sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ, để đóng góp hữu hiệu hơn 
cho sự phát triển ngành Điện của các quốc gia trong khối ASEAN. 

Đối với EVN, hệ thống kiểm toán nội bộ đã được hình thành từ năm 1995 và chuyển biến 
mạnh mẽ trong khoảng 5 năm trở lại đây thông qua việc thay đổi mô hình, hoàn thiện khung 
pháp lý và nâng cao năng lực. 
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5 công trình thủy điện trên sông Đà đủ điều kiện chống lũ

Là kết luận của Hội đồng tư vấn Khoa học và Công nghệ về an toàn hệ thống thủy điện trên 
bậc thang thủy điện sông Đà, tại phiên họp ngày 21/6. 

Hội đồng đánh giá EVN và 5 nhà máy: Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng và Bản Chát 
đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, vận hành công trình, điều tiết hồ chứa năm 2018 và những 
tháng đầu năm 2019. 

Hội đồng đánh giá các công trình đang trong chế độ vận hành an toàn và ổn định; đủ điều 
kiện sẵn sàng tham gia chống lũ và tích nước trong năm 2019. Tính 5 tháng đầu năm nay, các nhà 
máy này đã sản xuất được 8,97 tỷ kWh.

Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Tân 2 chính thức phát điện thương mại

Tại sự kiện mừng phát điện thương mại Nhà máy này, ngày 22/6, ông Dương Quang Thành 
- Chủ tịch HĐTV EVN khẳng định, đây là nguồn cấp bổ sung có ý nghĩa lớn cho phụ tải khu 
vực và hệ thống, đặc biệt trong tình hình cung cấp điện khu vực phía Nam được dự báo có 
nhiều khó khăn.

Ngoài hiệu quả kinh tế, Dự án này còn góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Nhà máy có diện tích 49,2 ha; công suất lắp đặt 42,65 MWp với tổng mức đầu tư 986,2 tỷ 
đồng; được đấu nối với lưới điện 110 kV thông qua trạm biến áp 22/110 kV để kết nối vào 
đường dây 110 kV Tuy Phong – Ninh Phước. Dự kiến sản lượng điện bình quân đạt khoảng 
68,4 triệu kWh/năm.

Nắng nóng kéo dài, lượng tiêu thụ điện toàn quốc lại tạo kỷ lục mới

Công suất tiêu thụ đầu nguồn toàn quốc lên tới 38.147 MW vào khoảng 14h ngày 21/6/2019 - 
mức công suất đỉnh cao nhất từ trước đến nay. Lượng tiêu thụ điện toàn quốc cùng ngày cũng ghi nhận 
số liệu cao kỷ lục ở mức 782,9 triệu kWh.

EVN đã phải thường xuyên huy động các tổ máy nhiệt điện chạy dầu với chi phí rất cao từ 
3.500 đến 5.000 đồng/kWh để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh vì nắng nóng khốc liệt, 
kéo dài. Riêng ngày 21/6/2019, tổng công suất chạy dầu lên tới gần 2.000 MW.

Trước tình hình nắng nóng còn tiếp diễn, EVN tiếp tục khuyến cáo các cơ quan, công sở, nơi 
sản xuất và người dân chú ý sử dụng điện an toàn và tiết kiệm, để giảm thiểu nguy cơ quá tải cục 
bộ của lưới điện, đồng thời hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến do mức sử dụng 
điện quá cao so với bình thường.
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Lãnh đạo EVN chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí nhân kỷ niệm 94 năm 
Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Trong nhiều năm qua, công nhân viên ngành Điện lực ở mọi miền đất nước đều nhận được sự 
quan tâm chia sẻ và ủng hộ của các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn, báo chí. 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp 
đỡ của các cơ quan thông tấn, báo chí truyền thông và các phóng viên, biên tập viên. 

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành chúc mừng lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam (VTV); Báo Lao động; Báo Dân trí

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân chúc mừng lãnh đạo Báo Nhân dân; Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV); Báo Tuổi trẻ

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân chúc mừng lãnh đạo Báo Pháp luật Thành phố HCM; Báo Người lao động

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân chúc mừng lãnh đạo 
Báo Thanh Niên

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân chúc mừng lãnh đạo 
và CBCNV Trung tâm Thông tin Điện lực

Ảnh lần lượt từ trái qua phải: 
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Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng

Quy trình này áp dụng từ ngày 17/6/2019 và thay thế cho quy trình cũ đã ban hành kèm theo 
Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 17/9/2015.

Một số quy định chung đối với các hồ Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Lai Châu, 
Bản Chát và Huội Quảng trên lưu vực sông Hồng như:

- Trong mùa lũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối các công trình thủy điện, an toàn chống lũ cho hạ 
du và đảm bảo hiệu quả phát điện. 

- Trong mùa cạn, đảm bảo dòng chảy trên sông và nhu cầu sử dụng nước tối thiểu ở hạ du.

 (Chi tiết Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019)

Quy trình Lập lịch huy động và vận hành thời gian thực

Cục Điều tiết Điện lực (thuộc Bộ Công Thương) quy định về trình tự, phương pháp và trách 
nhiệm của các đơn vị trong việc lập lịch huy động tổ máy ngày tới, chu kỳ giao dịch tới, vận hành 
thời gian thực trong thị trường điện.

Quy trình áp dụng từ ngày 14/6/2019, đối với các đơn vị tham gia thị trường điện gồm: 
Đơn vị mua buôn điện; đơn vị phát điện; đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện; 
đơn vị truyền tải điện và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 (Chi tiết Quyết định số 55/QĐ-ĐTĐL ngày 14/6/2019)

Văn bản - Thực thi

Thông tin quản lý

Đầu tư - Xây dựng

- 117 công trình lưới điện 220 – 500 kV đã được EVN hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2018. 
Hiện tại, EVN đang tập trung đầu tư xây dựng đường dây 500 kV Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc 
Sỏi - Pleiku 2, dự kiến hoàn thành đóng điện trong quý II/2020 để tăng cường cung cấp điện cho 
miền Nam.

- 2 ngăn lộ 110 kV tại TBA 110 kV Nghi Sơn để cấp điện cho Nhà máy Luyện kim 1 (Khu kinh 
tế Nghi Sơn, Thanh Hóa) đã được nghiệm thu đóng điện lúc 13h30 ngày 14/6/2019. Công trình 
do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đầu tư.

https://www.evn.com.vn/userfile/User/honghoa/files/2019/6/Quyetdinh55DTDL.pdf
https://www.evn.com.vn/userfile/User/xuantien/files/2019/6/Quyetdinh740TTgCP2019.pdf
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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

Kinh doanh- Dịch vụ khách hàng

- 43% khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt là mục tiêu của EVN trong năm 
nay. Đến hết tháng 5/2019, tỷ lệ này đang là 27,37%, trong đó các khu vực có tỷ lệ khách hàng 
thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt cao là thành phố Hồ Chí Minh (91,61%) và Hà Nội 
(81,98%).

- Hội nghị thường niên về phối hợp công tác giữa Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và 
các tỉnh phía Nam diễn ra ngày 21/6 tại Bình Thuận, nhằm tháo gỡ vướng mắc để đảm bảo cung 
cấp điện an toàn, tin cậy trong thời gian tới.

- Tổng công ty Điện lực miền Nam diễn tập ứng phó sự cố lưới điện do mưa bão ngày 19/6, để các 
đơn vị tăng cường tính chủ động, nhanh chóng khắc phục sự cố do thiên tai. Buổi diễn tập diễn 
ra thành công, đúng kịch bản, tiến độ.

Năng lượng tái tạo

- Tính đến thời điểm này, Trung 
tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc 
gia đã kiểm tra điều kiện và đóng 
điện 79 nhà máy điện mặt trời, với 
tổng công suất khoảng 4.312 MW. 
Dự kiến, đến 30/6/2019, sẽ tiếp tục 
đóng điện thêm 10 - 12 dự án. 

Truyền thông- Quan hệ cộng đồng

-  “Thủy điện Trị An: Dấu ấn hữu nghị Việt- Nga” là chương trình vừa được tổ chức tại Đồng 
Nai để tri ân sự hỗ trợ, giúp đỡ của Liên Xô cũ (Liên bang Nga sau này) trong việc xây dựng công 
trình Nhà máy Thủy điện Trị An. 

- Hội nghị tập huấn công tác truyền thông năm 2019 được Tổng công ty Phát điện 2 tổ chức ngày 
17/6, tại TP. Đà Nẵng, với mục đích đẩy mạnh, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác truyền 
thông của Tổng công ty. 
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