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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 29, tuần 5, tháng 7/2019

Tin tức

Tháng 10/2019: Hoàn thành giải phóng mặt 
bằng các dự án đường dây 500 kV mạch 3 
tại Quảng Nam, Quảng Ngãi

Làm việc tại 2 tỉnh này trong ngày 25/7, Tổng 
giám đốc EVN Trần Đình Nhân mong muốn chính 
quyền địa phương chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để tháo 
gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường 
giải phóng mặt bằng (BT-GPMB); sớm bàn giao mặt 
bằng cho chủ đầu tư và các nhà thầu triển khai thi 
công công trình tiến độ.

Tính đến ngày 25/7, tại Quảng Nam, còn 192/271 
vị trí móng cột thuộc dự án đường dây Quảng Trạch – Dốc Sỏi chưa được bàn giao. Tại Quảng 
Ngãi, còn 27/29 vị trí thuộc dự án đường dây Quảng Trạch – Dốc Sỏi; 111/175 vị trí đường dây 
Dốc Sỏi – Pleiku 2 chưa bàn giao mặt bằng. 

Tại các buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi đều khẳng định không để công 
tác BT-GPMB làm chậm tiến độ của các dự án đường dây 500 kV mạch 3. 

Thủy điện thiếu nước nghiêm trọng do hạn hán

Đến ngày 25/7, tổng lượng nước tích trong các hồ thủy điện chỉ còn 6,22 tỉ m3. Lượng nước hụt 
so với mức nước dâng bình thường là 29,37 tỉ m3, tương ứng sản lượng điện 12,49 tỉ kWh. 

So với cùng kỳ năm ngoái, tổng thể tích nước trong các hồ thủy điện thấp hơn 7,46 tỉ m3, tương 
ứng với sản lượng phát từ thủy điện thấp hơn cùng kỳ lên tới 3,38 tỉ kWh. 

Riêng tại miền Trung – Tây Nguyên, có 9/57 hồ 
thủy điện ở khu vực này đã ở mực nước chết, khả năng 
khai thác cả về phát điện và xả nước phục vụ dân sinh 
đều rất hạn chế. 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có văn bản số 
3940/EVN-KTSX ngày 26/7/2019 báo cáo Ban Chỉ 
đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai; Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn về tình trạng này. 
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Đồng thời, EVN sẽ nghiêm túc chỉ đạo quyết liệt Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia 
và các nhà máy thủy điện khu vực miền Trung - Tây Nguyên tích cực phối hợp với các địa phương 
trong công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; bảo đảm cung cấp điện cho các 
trạm bơm, khai thác hiệu quả lượng nước hiện có tại các hồ thủy điện cho sinh hoạt và các nhu cầu 
kinh tế - xã hội tại các địa phương. 

Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức các hoạt động tri ân nhân 72 năm ngày
Thương binh, Liệt sĩ

Đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đến thăm, tặng quà tại 4 trung tâm điều 
dưỡng thương, bệnh binh: Thuận Thành (Bắc Ninh); Lạng Giang (Bắc Giang); Duy Tiên, Kim 
Bảng (Hà Nam). Tổng số tiền thăm hỏi là 120 triệu đồng, trích từ Quỹ tương trợ xã hội do CBCNV 
Tập đoàn đóng góp.

Trong dịp này, các đơn vị thuộc Tập đoàn trên toàn quốc đều chủ động tổ chức hoạt động đền ơn đáp 
nghĩa như: Thăm hỏi, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ;…

Ưu tiên dành nước các hồ thủy điện để chống hạn cho các tỉnh miền Trung

Là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc ứng phó với nắng nóng kéo 
dài, hạn hán và xâm ngập mặn tại miền Trung.

Trong đó, Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ động đảm bảo cung ứng 
điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân; tăng cường sử dụng các nguồn điện, ưu tiên dành nước 
của các hồ thủy điện phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; phối hợp với các cơ quan 
truyền thông làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, ý thức sử dụng điện tiết kiệm, đặc biệt là trong 
các tháng mùa khô. 

(Công điện số 897/CĐ-TTg ngày 24/7/2019)

* Ngày 26/7, EVN đã kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tình trạng 
nước về kém đối với các hồ thủy điện khu vực miền Trung và Tây Nguyên dẫn tới nguy cơ rủi ro thiên 
tai cấp độ 1. 

Xem chi tiết tại đây

Văn bản - Thực thi

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-bao-cao-Ban-Chi-dao-TW-ve-Phong-chong-thien-tai-tinh-trang-nuoc-ve-kem-doi-voi-cac-ho-thuy-dien-khu-vuc-mien-Trung-va-Tay-Nguyen-dan-toi-nguy-co-rui-ro-thien-tai-cap-do-1-66-142-24062.aspx
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Đầu tư- Xây dựng

- Công trình “Nâng công suất máy biến áp T2, cải 
tạo ngăn lộ 110 kV Trạm biến áp 110 kV Tía” của 
Tổng công ty Điện lực Hà Nội được Công đoàn 
Điện lực Việt Nam lựa chọn gắn biển chào mừng 
90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 
(28/7/1929 - 28/7/2019). Sự kiện diễn ra ngày 
25/7, tại Thường Tín, Hà Nội.

- Máy biến áp thứ 2 công suất 250 MVA, TBA 220 kV Sơn Tây vừa được đóng điện thành công, nâng 
tổng công suất của Trạm lên 500 MVA, góp phần tăng cường cung cấp điện cho khu vực Hà Nội. 

- Tỉnh Quảng Nam đầu tư gần 357 tỷ đồng để cấp điện cho 7.562 hộ dân khu vực trung du, miền 
núi trong năm 2019 - 2020. Đây là tiểu dự án thuộc Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia 
giai đoạn 2013 - 2020 của tỉnh Quảng Nam. 

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- Dịch vụ cấp điện trung áp trực tuyến được EVN đề xuất kết nối với Cổng dịch vụ công quốc 
gia, góp phần tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận điện năng. Dự kiến, Cổng dịch vụ 
công quốc gia sẽ vận hành từ tháng 11/2019.

Cổ phần hóa

- 18,75 triệu cổ phần của EVN tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) sẽ được bán 
đấu giá lúc 8h30, ngày 23/8/2019, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. EVN hiện giữ 7,5% 
vốn điều lệ của Công ty này.

Tiết kiệm điện

- 10 doanh nghiệp tại Hải Phòng 
(có mức tiêu thụ 1 triệu kWh/tháng 
trở lên) đã ký thỏa thuận thực hiện 
chương trình điều chỉnh phụ tải điện 
năm 2019, tại Hội thảo “Sử dụng tiết 
kiệm điện và hiệu quả: Trách nhiệm 
và lợi ích của doanh nghiệp” do 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc và 
Công ty TNHH MTV Điện lực Hải 
Phòng tổ chức ngày 23/7. 

Thông tin quản lý
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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

Tin tham khảo

- Ông Phương Hoàng Kim – Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo: Vì sao ngành điện 

độc quyền truyền tải?… xem chi tiết

- Tấm gương vượt lên số phận của người công nhân điện lực khuyết tật… xem chi tiết

- Nắng nóng kéo dài, nhiều nơi thiếu nước…xem chi tiết

- Vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp: Đủ về hình thức xử phạt nhưng… xem chi tiết

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- Chương trình mổ mắt thay thể thủy tinh miễn phí 
tại Hải Dương vừa được EVN phối hợp với Quỹ Tấm 
lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam), Trung tâm Y 
tế huyện Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) tổ chức ngày 
23/7. Đến nay, có tổng số 600 bệnh nhân có hoàn 
cảnh khó khăn tại các tỉnh Nam Định, Thái Bình, 
Hải Dương được thụ hưởng từ chuỗi chương trình từ 
thiện này.

- 50 triệu đồng là kinh phí hỗ trợ từ Tổng công ty Điện lực miền Nam để xây dựng nhà tình 
nghĩa cho gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Một (TP. Thủ Dầu Một, tinh Bình Dương). 
Ngôi nhà đã được EVNSPC tổ chức trao tặng đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh liệt sỹ 
(27/7/1947 - 27/7/2019).

https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/vi-sao-nganh-dien-doc-quyen-truyen-tai-554175.html
https://laodong.vn/cong-doan/tam-guong-vuot-len-so-phan-cua-nguoi-cong-nhan-dien-luc-khuyet-tat-746020.ldo
http://daidoanket.vn/moi-truong/nang-nong-keo-dai-nhieu-noi-thieu-nuoc-tintuc443273
https://www.evn.com.vn/d6/news/Vi-pham-hanh-lang-an-toan-luoi-dien-cao-ap-Du-ve-hinh-thuc-xu-phat-nhung-6-18-23893.aspx
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