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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 25, tuần 1, tháng 7/2019

Tin tức

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ 17 

Tại Hội nghị diễn ra ngày 24/6, Ban 
Chấp hành đã thông qua Báo cáo của Ban 
Thường vụ Đảng ủy về kết quả thực hiện 
nhiệm vụ giữa 2 kỳ họp Ban Chấp hành; 
đóng góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo sơ 
kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 
6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ công tác 
6 tháng cuối năm và Dự thảo Nghị quyết 
về tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác truyền thông trong 
Tập đoàn. 

Cũng tại Hội nghị đã bầu bổ sung 3 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy EVN. Sau khi kiện toàn, 
Ban Thường vụ Đảng ủy EVN nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ gồm 9 đồng chí.

EVN và Tập đoàn Phongsubthavy (Lào) ký kết hợp đồng mua bán điện

Lễ ký kết diễn ra ngày 24/6, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Chính phủ 2 nước. EVN mua điện 
từ dự án Thủy điện Nậm Sum 3 với giá đảm bảo quy định của Chính phủ về khung giá nhập khẩu 
điện từ Lào.

Nhà máy Thủy điện Nậm Sum 3 (Hủa 
Phăn, Lào) có tổng công suất 156 MV, gồm 
3 tổ máy, do Tập đoàn Phongsubthavy 
làm Chủ đầu tư. Sản lượng điện thiết kế 
tại đầu cực là 626 triệu kWh. Dự án được 
khởi công vào quý I/2019 và dự kiến vận 
hành thương mại từ năm 2022.

Dự án đã đảm bảo các thủ tục chuyển 
nhượng và báo cáo đánh giá tác động 
môi trường. Dự kiến, Trạm 220 kV Nông 
Cống (Thanh Hóa) sẽ là nơi đấu nối 
nguồn điện từ nhà máy vào hệ thống điện 
Việt Nam. 
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Ngành Điện miễn phí nước uống phục vụ dân

Là hoạt động của các đơn vị Điện lực trên cả nước để chia sẻ với người dân trong những ngày nắng 
nóng khắc nghiệt, kéo dài. Bình nước được bố trí trước cổng các phòng giao dịch khách hàng Điện lực. 

Đây là việc làm nhỏ, nhưng thể hiện tinh thần sẻ chia với cộng đồng, đặc biệt trong bối cảnh toàn 
ngành Điện lực đang hàng ngày, hàng giờ tập trung cao độ trong công tác vận hành hệ thống điện, 
đảm bảo cung cấp an toàn ổn định phục vụ nhân dân. 

Một số hình ảnh đám cháy rừng ở khu vực thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế chiều 28/6/2019 gây 
ảnh hưởng tới đường dây 500 kV

Đảm bảo vận hành hệ thống điện trong điều kiện khốc liệt

EVN đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ để kiến nghị chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than  - 
Khoáng sản Việt Nam đảm bảo cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện than, Tập đoàn Dầu 
khí Việt Nam ưu tiên nguồn khí cho sản xuất điện, trong bối cảnh dự báo thời tiết còn tiếp tục nắng 
nóng, nước về các hồ thuỷ điện thấp, tình hình thiếu than và khí vẫn nghiêm trọng, việc cung cấp 
điện trong thời gian tới vẫn còn khó khăn.

Đặc biệt, từ ngày 28 – 30/6, tại nhiều tỉnh miền Trung liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng nghiêm 
trọng, có thời điểm đã gây sự cố trên hệ thống 500 kV Bắc - Nam. Các đơn vị truyền tải đã và đang 
phối hợp với lực lượng chức năng bảo vệ an toàn cho hệ thống truyền tải điện. 
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Đầu tư - Xây dựng

- MBA 220 kV-125 MVA tại Trạm cắt 220 kV Phước An (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) vừa 
được đưa vào vận hành. Trạm cắt này được chuyển thành trạm biến áp nhằm đáp ứng nhu cầu phụ 
tải của tỉnh Bình Định và khu vực.

- Công trình cấp điện cho Nhà máy Sản xuất viên củi nén Tân Ký (Khu công nghiệp Quán Ngang, 
huyện Gio Linh) được đóng điện ngày 25/6. Đây là công trình được Công ty Điện lực Quảng Trị 
lựa chọn gắn biển chào mừng 30 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Trị (1/7/1989-1/7/2019.) 

- Đường dây 220 kV Nam Sài Gòn - Quận 8 (TP.HCM) đóng điện thành công ngày 23/6. Đây 
là công trình trọng điểm của Tổng công ty Điện lực TP HCM, góp phần tăng cường cung cấp điện 
cho các phụ tải Quận 8, chống quá tải cho các trạm biến áp Nhà Bè, Tao Đàn. 

Sản xuất - Truyền tải

- Ngày 28/6, đường dây 500 kV đoạn Đà Nẵng - Hà Tĩnh bị sự cố do cháy rừng ở khu vực thị xã 
Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đến 21h cùng ngày, đường dây đã vận hành trở lại sau khi kiểm 
tra đảm bảo điều kiện an toàn. 

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- Mưa, lũ lớn xảy ra tại một số tỉnh miền núi phía Bắc 
trong các ngày 24 – 25/6 gây nhiều sự cố điện. Các công 
ty điện lực miền đã dồn sức khắc phục và nhanh chóng 
cấp điện trở lại cho khách hàng bị ảnh hưởng.

Thông tin quản lý

Chùm ảnh hoạt động " Bình nước miễn phí " tại một số địa phương trong tuần qua
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- Trong các tháng 5 – 6/2019, 10 trường hợp chủ nhà trọ tại Hà Nội bị cơ quan chức năng lập biên bản 
xử phạt vi phạm hành chính do không thực hiện đúng quy định của Nhà nước về giá bán điện cho người 
thuê trọ.

Cổ phần hóa

- 18 nghìn tỷ đồng  là doanh thu của Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần (EVNGENCO 
3) đạt được trong 5 tháng đầu năm 2019. Thông tin được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2019 của EVNGENCO 3, ngày 27/6, tại TP.HCM.

Năng lượng tái tạo

- Khoảng 68,4 triệu kWh là sản lượng điện bình quân hằng năm của Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh 
Tân 2 cung cấp cho lưới điện quốc gia. Nhà máy vận hành thương mại từ ngày 22/6/2019. 

- 592 triệu đồng là số tiền ngành Điện đã chi trả cho khách hàng ở Đăk Lăk có lượng điện dư phát lên 
lưới từ hệ thống điện mặt trời áp mái (tổng lượng điện phát là 282.278 kWh). Toàn tỉnh Đắk Lăk hiện có 
82 công trình điện mặt trời trên mái nhà ký hợp đồng với Điện lực, tổng công suất hơn 1.800 kWp.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- 4 căn nhà tình nghĩa được Tổng công ty Điện lực miền Nam 
(EVNSPC) bàn giao cho 4 gia đình cựu chiến binh tại tỉnh Đồng 
Tháp, ngày 24/6. Năm nay, EVNSPC hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà 
tình nghĩa tại tỉnh này với tổng số tiền 500 triệu đồng.

- 100 phần quà tổng trị giá 30 triệu đồng được Đoàn Thanh 
niên Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) 
phối hợp chính quyền địa phương trao cho bà con nghèo, khó 
khăn tại xã Phú Thành (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long). 

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

- Thu tiền điện của người thuê trọ 4.500 đồng/kWh, chủ nhà trọ cố thủ, bất hợp tác khi bị kiểm tra… 
xem chi tiết

- Nguy cơ có tiền cũng không mua được điện… xem chi tiết

- Lợi ích kép từ phát triển điện mặt trời áp mái…xem chi tiết

- Những ly nước mát lòng ngày nắng… xem chi tiết

https://anninhthudo.vn/doi-song/thu-tien-dien-cua-nguoi-thue-tro-4500-dong-kwh-chu-nha-tro-co-thu-bat-hop-tac-khi-bi-kiem-tra/815924.antd
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/tieu-thu-dien-xac-lap-ky-luc-lich-su-lo-co-tien-khong-mua-duoc-dien-544156.html
https://baotintuc.vn/kinh-te/loi-ich-kep-tu-phat-trien-dien-mat-troi-ap-mai-20190629195359463.htm
https://www.evn.com.vn/d6/news/Nhung-ly-nuoc-mat-long-ngay-nang-6-12-23916.aspx
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