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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 27, tuần 3, tháng 7/2019

Tin tức

6 tháng đầu năm 2019: EVN cung ứng đủ điện cho đất nước

Kết quả này đạt được trong bối cảnh nhiều khó khăn như: Hệ thống điện hầu như không còn 
dự phòng về nguồn điện; nhu cầu tiêu thụ điện tăng trưởng cao; thời tiết khắc nghiệt với nhiều đợt 
nắng nóng trên diện rộng; tình hình cung cấp than cho sản xuất điện khó khăn; nước về các hồ thủy 
điện rất kém;...

Chỉ đạo tại Hội nghị ngày 11/7, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu các đơn 
vị tập trung mọi nguồn lực, trách nhiệm, sáng tạo, chủ động giải pháp để đảm bảo đủ điện cho phát 
triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh trong thời gian tiếp theo, trong đó nhấn mạnh về chủ động 
nhiên liệu cho sản xuất điện.

Xem chi tiết tại đây

Một số kết quả sản xuất kinh doanh của EVN trong 6 tháng đầu năm 2019

Chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2019 So với cùng kỳ 2018

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống 
(tỷ kWh)

117,38 Tăng 10,6%

Sản lượng điện thương phẩm 
(tỷ kWh)

100,95 Tăng 10,01%

Tổn thất điện năng 
(%)

6,59 Giảm 0,17%

Thời gian mất điện bình quân của khách hàng - SAIDI 
(phút)

261,36 Giảm 17,8%

Một số hình ảnh tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của EVN

https://www.evn.com.vn/d6/news/6-thang-dau-nam-2019-EVN-cung-ung-du-dien-phuc-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-6-12-23988.aspx
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Đảng bộ EVN tổng kết công tác Đảng và thi hành 
Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Tại Hội nghị diễn ra ngày 10/7, đại diện BTV 
Đảng ủy Khối DNTW khẳng định Đảng ủy Tập đoàn 
đã luôn giữ vững và phát huy vai trò là hạt nhân chính 
trị trong việc lãnh đạo EVN thực hiện các chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực 
hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất - kinh 
doanh và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ.

Đảng ủy cấp trên đề nghị Đảng bộ EVN tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức 
chiến đấu của Đảng.

Xem chi tiết tại đây

Đảng ủy EVN: Tập đoàn phấn đấu thực hiện đạt 
và vượt chỉ tiêu kế hoạch 2019

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, 
ngày 10/7, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN 
Trần Đình Nhân cho biết Đảng ủy Tập đoàn tập trung 
lãnh đạo cấp ủy các cấp, đơn vị chuyên môn, các đoàn 
thể chính trị hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 
của năm. 

Trong đó, đảm bảo cung ứng đủ điện cho đất nước; đảm bảo nguồn vốn đầu tư và hoàn thành 
kế hoạch đầu tư xây dựng của Tập đoàn; tiếp tục sắp xếp đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 
doanh nghiệp,...

Xem chi tiết tại đây

Cháy rừng tiếp diễn ở miền Trung, EVN đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện

Một số vụ cháy rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, 
Quảng Nam trong tuần qua khiến các đơn vị của 
EVN tại địa phương phải tổ chức lực lượng ứng trực 
để kịp thời xử lý mọi sự cố, đảm bảo vận hành an toàn 
hệ thống điện.

Toàn bộ khách hàng và phụ tải trong khu vực bị 
ảnh hưởng bởi cháy rừng vẫn được duy trì tốt việc 
đảm bảo cung cấp điện. 

https://www.evn.com.vn/d6/news/Dang-uy-EVN-so-ket-6-thang-dau-nam-va-trien-khai-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-6-12-23983.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Nang-luc-lanh-dao-suc-chien-dau-cua-Dang-uy-EVN-duoc-khang-dinh-va-nang-cao-6-12-23987.aspx
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Quy định về đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 21/8/2019, thay thế cho Thông tư số 34/2010/TT-BCT 
ngày 7/10/2010; áp dụng đối với đập có chiều cao từ 5m trở lên, hồ chứa có dung tích toàn bộ 
từ 50.000 m3 trở lên.

Trong đó, Bộ Công Thương quy định chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm lập 
phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công xây dựng đập, 
trình cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm định phương án theo quy định; 

Chủ sở hữu cũng có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh phương án báo cáo cơ quan thẩm quyền phê 
duyệt khi tiến độ xây dựng đập, hồ chứa thủy điện thay đổi so với phương án ứng phó với thiên tai 
được duyệt và không còn phù hợp với diễn biến khí tượng thủy văn tại thời điểm xây dựng. 

 (Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 8/7/2019)

Văn bản - Thực thi

Thông tin quản lý

Một số kết quả hoạt động của EVN trong 6 tháng đầu năm 2019: 

Đầu tư - Xây dựng

- Hoàn thành 57 công trình và khởi công 72 công trình lưới điện 110 – 500 kV. Trong 6 tháng 
cuối năm, EVN tiếp tục triển khai đồng bộ giải pháp, đẩy nhanh tiến độ các dự án. 

- 33.419 tỷ đồng là giá trị giải ngân khối lượng đầu tư xây dựng toàn Tập đoàn. Trong đó, giá 
trị giải ngân vốn ngân sách nhà nước đạt 195,04 tỷ đồng.

Sản xuất - Truyền tải

- Biểu đồ: Sản lượng điện bình quân ngày toàn hệ thống trong 6 tháng đầu năm 2019 so với cùng 
kỳ năm trước (triệu kWh/ngày)
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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

- 98,87 tỷ kWh là sản lượng điện truyền tải toàn hệ thống, tăng 10,7% kế hoạch năm. Trào 
lưu truyền tải chủ yếu theo hướng từ miền Bắc vào miền Trung và miền Nam.

 Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- 4,02 ngày là thời gian bình quân thực hiện cấp điện qua lưới trung áp cho 5.522 khách 
hàng, tính chung toàn Tập đoàn.

- 7,63 triệu khách hàng (chiếm 28,6% tổng số khách hàng) thanh toán tiền điện không dùng 
tiền mặt trên toàn quốc, trong đó Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu với tỷ 
lệ 92,05% khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt.

Năng lượng tái tạo

- 5.038 MW là tổng công suất nguồn điện năng lượng tái tạo toàn hệ thống, chiếm tỷ trọng 
9,5% tổng công suất nguồn toàn quốc (53.326 MW).

Truyền thông- Quan hệ cộng đồng

- 37,8 tỷ đồng là tổng số tiền EVN và các đơn vị đóng góp, hỗ trợ các công trình, hoạt động 
an sinh xã hội như xây nhà tình nghĩa, sửa chữa trường học, hỗ trợ nhân dân khắc phục thiên tai, 
phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng,...

- Gần 350 ca mổ mắt miễn phí từ chương trình mổ mắt từ thiện “Niềm tin Việt” đã được 
EVN, Đài truyền hình Việt Nam và Quỹ Tấm lòng Việt phối hợp triển khai ở một số địa phương 
khu vực phía Bắc với tổng giá trị 1 tỷ đồng. 

Tin tham khảo

- Nhiệt độ ngoài trời tại Thủ đô “tỷ lệ thuận” với hóa đơn tiền điện... xem chi tiết

- Nắng nóng kéo dài, ngành điện kêu gọi khách hàng triệt để tiết kiệm... xem chi tiết

- Vi phạm hành lang lưới điện: Kiên quyết xử lý... xem chi tiết

http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-luc-viet-nam/nhiet-do-ngoai-troi-tai-thu-do-ty-le-thuan-voi-hoa-don-tien-dien.html
http://baochinhphu.vn/doi-song/nang-nong-keo-dai-nganh-dien-keu-goi-khach-hang-triet-de-tiet-kiem/370703.vgp
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/940143/vi-pham-hanh-lang-luoi-dien-kien-quyet-xu-ly
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