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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 26, tuần 2, tháng 7/2019

Tin tức

EVN nhanh chóng khắc phục sự cố sau bão số 2 

Bão số 2 (tên gọi quốc tế là MUN) đổ bộ vào đất liền 
sáng 4/7. Có tổng số khoảng 430.000 khách hàng tại các 
tỉnh miền Bắc bị gián đoạn cung cấp điện do ảnh hưởng 
của bão số 2 và hoàn lưu sau bão. 

Các công ty điện lực thuộc Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, thiết 
bị để xử lý sự cố và khôi phục cho những khách hàng cuối 
cùng vào ngày 6/7.

Các hồ chứa thủy điện trong khu vực chịu ảnh hưởng 
của bão đều không phải thực hiện xả lũ. 

Đồng chí Dương Quang Thành - Đại biểu Quốc hội 
khóa XIV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 
bảy của Quốc hội

Ngày 4 – 5/7, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV thành 
phố Hà Nội (đơn vị bầu cử số 7), trong đó có đồng chí 
Dương Quang Thành, đã tiếp xúc cử tri các huyện Chương 
Mỹ, Thanh Oai và Quốc Oai. 

Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi làm việc, trong đó có một số nội dung liên quan 
đến lĩnh vực điện lực, đã được đồng chí Dương Quang Thành giải đáp thỏa đáng. 

Xem chi tiết tại đây

Tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án giải tỏa 
công suất nguồn năng lượng tái tạo tại Ninh Thuận, 
Bình Thuận

Là mục tiêu của EVN khi tổ chức buổi làm việc với 
các nhà đầu tư điện mặt trời và gió trên địa bàn 2 tỉnh này, 
ngày 3/7. 

https://www.evn.com.vn/d6/news/Nhieu-kien-nghi-cua-cu-tri-ve-linh-vuc-dien-luc-duoc-giai-dap-thoa-dang-6-12-23959.aspx
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Việc quá tải lưới điện truyền tải ở những khu vực này đã được dự báo, nhưng với mức giá ưu 
đãi, các nhà máy điện mặt trời vẫn được đầu tư ồ ạt trong thời gian ngắn. Trong bối cảnh hệ thống 
điện đang thiếu hụt nguồn cung, nhưng lại không thể huy động hết công suất của các nhà máy đã 
gây thiệt hại cho cả chủ đầu tư và EVN.

Xem chi tiết tại đây

87 học viên được Đảng ủy EVN tổ chức bồi dưỡng nhận thức 
về Đảng

Lớp bồi dưỡng khai mạc ngày 8/7, gồm 5 chuyên đề chính: 
Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng 
đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ 
bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh và nội dung phấn đấu trở thành Đảng 
viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn yêu cầu các học viên nghiêm túc học 
tập, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực trao đổi trên lớp, tiếp thu bài giảng và thực hiện kiểm tra 
đánh giá theo đúng quy định.

Tiếp tục cập nhật các xu hướng truyền thông hiện đại

Là một trong những chỉ đạo của Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm tại buổi làm việc với 
Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC) ngày 5/7 để đáp ứng nhu cầu truyền thông ngày càng cao 
của Tập đoàn và lan tỏa các sản phẩm đến với công chúng.

Lãnh đạo Tập đoàn cũng yêu cầu Trung tâm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng 
cao chất lượng sản phẩm; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, đào tạo về nghiệp vụ báo chí - truyền thông 
cho các đơn vị trong toàn Tập đoàn trong thời gian tới.

Ngoài ra, Trung tâm tiếp tục phối hợp với các ban, đơn vị khẩn trương đưa fanpage chính thức 
của EVN trên mạng xã hội Facebook vào vận hành. 

Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 (Khóa V)

Nhiều nội dung quan trọng đã được thông qua tại Hội nghị ngày 4/7, trong đó có báo cáo hoạt 
động 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, hướng tới kỷ 
niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện.

Bên cạnh đó, công đoàn các đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện chăm lo, động viên người lao động trên 
các công trình trọng điểm, trong những thời điểm khắc phục hậu quả thiên tai, cũng như chuẩn bị 
tốt cho công tác tổ chức Hội nghị Người lao động Công ty mẹ EVN năm 2019.

https://www.evn.com.vn/d6/news/Qua-tai-dien-mat-troi-khu-vuc-Ninh-Thuan-Binh-Thuan-Thiet-hai-khong-chi-cua-rieng-nha-dau-tu-dien-mat-troi-6-12-23964.aspx
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Không để xảy ra tình trạng thiếu điện, cắt điện trong thời gian tới

Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc thực 
hiện các biện pháp đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân.

-  Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo cung ứng điện, tuyệt đối không 
được để xảy ra tình trạng thiếu than cho sản xuất điện của các nhà máy nhiệt điện dẫn đến thiếu 
điện; chỉ đạo việc đảm bảo, ưu tiên nguồn nhiên liệu khí cho sản xuất điện nhất là trong các thời 
điểm khó khăn về cung ứng điện; tăng cường công tác tuyên truyền tiết kiệm điện trong phạm 
vi cả nước, nhất là đối với các khu vực có mức tiêu thụ điện cho sản xuất và sinh hoạt lớn.

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam tăng cường công tác tính toán dự báo nhu cầu điện, theo dõi sát 
điều kiện khí hậu thủy văn và nhiên liệu cho sản xuất điện,... để xây dựng kế hoạch vận hành hệ 
thống điện quốc gia đảm bảo cung ứng điện; tăng cường công tác quản lý vận hành lưới điện, 
nhất là đối với lưới điện truyền tải 500 kV Bắc - Nam, không để xảy ra sự cố lưới điện làm ảnh 
hưởng đến việc đảm bảo cung ứng điện.

- Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc chịu trách 
nhiệm cung ứng đủ than cho các nhà máy nhiệt điện theo cam kết; đáp ứng nhu cầu than cho 
sản xuất điện.

- Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam tính toán để ưu tiên hợp lý nguồn nhiên liệu khí cho sản xuất điện, 
nhất là trong các thời điểm khó khăn về cung ứng điện.

(Văn bản số 5921/VPCP-CN ngày 5/7/2019)

Văn bản - Thực thi

Thông tin quản lý

Đầu tư - xây dựng

- Trạm biến áp 110 kV La Sơn (Huế) đã được đưa vào vận hành, góp phần tăng cường cung cấp 
điện trên địa bàn huyện Nam Đông, Phú Lộc, Hương Thủy và Khu công nghiệp La Sơn của tỉnh 
Thừa Thiên – Huế.

- Trung tâm Điều khiển xa của Công ty Điện lực Bắc Ninh vừa được Liên đoàn Lao động tỉnh gắn 
biển công trình chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019). 
Sự kiện diễn ra ngày 3/7. 

Sản xuất - Truyền tải

- Điều tiết, vận hành hồ thủy điện Hòa Bình hài hòa để vừa đảm bảo mục tiêu cung cấp điện, vừa 
đáp ứng nhu cầu dân sinh trong bối cảnh nắng nóng khốc liệt kéo dài – Đây là một trong những 
thông tin đáng chú ý tại văn bản số 2461/ĐĐQG-TTĐ ngày 6/7/2019 của Trung tâm Điều độ Hệ 
thống điện Quốc gia phúc đáp đề nghị tăng cường cấp nước sinh hoạt cho người dân Hà Nội của 
Công ty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà. 

Xem chi tiết văn bản tại đây

https://www.evn.com.vn/d6/news/Dieu-tiet-ho-thuy-dien-Hoa-Binh-hai-hoa-cac-muc-tieu-trong-nang-nong-khoc-liet-keo-dai-6-12-23970.aspx
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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

- 100% khách hàng sử dụng công tơ đo xa là mục tiêu của Tổng công ty Điện lực TP.HCM 
(EVNHCM) vào năm 2020. Qua đó, khách hàng chủ động theo dõi tình hình sử dụng điện của 
mình mọi lúc, mọi nơi.  

- 1.107 khách hàng trọng điểm (tiêu thụ trên 1 triệu kWh/năm trở lên) đã ký thỏa thuận tham gia 
chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) với Tổng công ty Điện lực miền Bắc trong 6 tháng đầu 
năm 2019. 

- 99,05% số hộ dân trên toàn quốc được sử dụng điện. Kết quả này được cập nhật đến tháng 
6/2019, tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban Điều phối chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, 
miền núi và hải đảo ngày 5/7.

Cổ phần hóa

- 4.037.134 cổ phần của EVN tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 sẽ được chào bán cạnh 
tranh vào lúc 8h30 ngày 24/7/2019, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Giá khởi điểm 76.700 
đồng/cổ phần. EVN hiện đang nắm giữ 48,78% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.

- 300 cổ phần (trong tổng số 11.335.910 cổ phẩn) của EVN tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây 
dựng điện 4 đã được bán đấu giá ngày 2/7/2019. Tổng giá trị cổ phần bán được là 17.890.000 đồng.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- 100 triệu đồng là tổng số tiền thu được qua chương trình từ thiện “Ly cafe yêu thương” do 
Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức ngày 6/7. Hoạt động nhằm gây quỹ, giúp 
đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh miền Trung. 

Tin tham khảo

- Bùng nổ điện mặt trời tại Ninh Thuận, Bình Thuận: Bộ Công Thương nói gì?... xem chi tiết

- Ồ ạt đầu tư điện mặt trời khiến lưới điện quá tải... xem chi tiết

- Nước hồ thủy điện Hòa Bình xuống thấp ảnh hưởng đến cung cấp điện... xem chi tiết

http://vnmedia.vn/kinh-te/201907/bung-no-dien-mat-troi-tai-ninh-thuan-binh-thuan-bo-cong-thuong-noi-gi-636434/
https://vnexpress.net/kinh-doanh/o-at-dau-tu-dien-mat-troi-khien-luoi-dien-qua-tai-3946925.html
https://bnews.vn/nuoc-ho-thuy-dien-hoa-binh-xuong-thap-anh-huong-den-cung-cap-dien/127350.html
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