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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 31, tuần 2, tháng 8/2019

Tin tức

Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Thủy điện Lai Châu là 
“công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia”

Tại Lễ công bố ngày 12/8, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng 
Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Lai Châu phối hợp chặt chẽ với Công ty Thuỷ điện Sơn La để xây 
dựng kế hoạch triển khai chi tiết Quyết định của Thủ tướng. 

Về phía EVN, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cũng yêu cầu Công ty Thủy 
điện Sơn La rà soát, hiệu chỉnh phương án bảo vệ công trình theo Đề án đảm bảo an ninh, an toàn 
công trình được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng, 
chính quyền địa phương và Công an tỉnh Lai Châu trong việc sẵn sàng các phương án bảo vệ công 
trình trước những tình huống khủng bố gây mất an ninh, an toàn.

Quyết định số 419/QĐ-TTg 
ngày 16/4/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc đưa Nhà máy 
Thuỷ điện Lai Châu vào Danh 
mục công trình quan trọng liên 
quan đến an ninh Quốc gia thể 
hiện sự quan tâm đặc biệt của cả 
hệ thống chính trị đối với việc 
bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt 
đối cho công trình này.  

Một số thông tin về Nhà máy Thủy điện Lai Châu:
- Tổng công suất lắp đặt: 1.200 MW
- Sản lượng phát điện trung bình hàng năm: 4,67 tỷ kWh
- Khởi công: Ngày 05/11/2011
- Khánh thành: Ngày 20/12/2016
- Phát điện tổ máy số 1: Tháng 12/2015 
-  Tổng sản lượng đã phát lên hệ thống từ khi đưa vào vận hành đến nay: 

Hơn 15,1 tỷ kWh
- Nộp ngân sách cho tỉnh Lai Châu: 2.834 tỷ đồng (tính đến hết năm 2018).
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Để tham dự cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ 3: 
-  Gửi đăng ký tham gia cùng các sản phẩm về địa chỉ: Tạp chí Cộng sản, 28 Trần Bình Trọng, 

Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội; hoặc qua website: sangkienvicongdong.vn.
- Mỗi cá nhân, đơn vị có thể gửi một hoặc nhiều dự án dự thi.
- Thời gian đăng ký: Từ tháng 8/2019 đến hết ngày 28/2/2020.
- Lễ tuyên dương và trao giải: Dự kiến tháng 6/2020.

EVN cung cấp dịch vụ điện qua giao dịch điện tử 
trong năm 2019

Tại Diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin - truyền thông 
Việt Nam 2019 ngày 8/8, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang 
Lâm cho biết, việc cung cấp dịch vụ điện qua giao dịch điện tử 
vào năm 2019 là một trong các mục tiêu của EVN trong quá 
trình thực hiện chuyển đổi số. Sau 5 năm cải tiến mạnh mẽ công 
tác kinh doanh – dịch vụ khách hàng, đến năm 2018, EVN đã 

cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến tương đương dịch vụ công cấp độ 4. Các giao dịch của khách 
hàng với EVN, từ khâu yêu cầu dịch vụ đến ký hợp đồng và thanh toán, đều được thực hiện trực tuyến. 

Trong quản trị điều hành, EVN cũng đã ứng dụng hệ thống văn phòng điện tử (E-Office) từ hàng 
chục năm trước. Hiện nay, 95% văn bản trong Tập đoàn lưu hành qua hình thức điện tử. 

EVN đồng hành cùng cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ 3

Cuộc thi là hoạt động nằm trong Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng được tổ chức 2 năm/lần. 
Đây là cơ hội để mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa ra sáng kiến, ý tưởng, dự án sáng tạo 
hỗ trợ cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; góp phần xây dựng đất 
nước giàu mạnh, văn minh, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Đồng hành cùng cuộc thi này, EVN mong muốn tìm ra những sáng kiến xuất sắc, những ý tưởng 
sáng tạo, thiết thực phục vụ cộng đồng. 

Mưa lũ diện rộng, thủy điện vẫn thiếu nước

Sau bão số 3 (WIPHA), tình hình thủy văn - nước về các hồ thủy điện cải thiện không đáng kể. Các 
hồ ở khu vực ít chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão vẫn ở mức nước rất thấp, thậm chí còn dưới cả 
mực nước chết.

Ở phía Bắc, chỉ có một số hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Cả và sông Mã (từ khu vực tỉnh Nghệ 
An, Thanh Hóa trở về phía Tây Bắc) đã tích được nước; các hồ thủy điện miền Trung, Tây Nguyên và 
miền Nam hiện vẫn ở mực nước thấp mặc dù đã bước vào giai đoạn mùa lũ được hơn 1 tháng, đặc biệt 
có một số hồ còn có mực nước thấp hơn hoặc xấp xỉ mực nước chết.

Cùng với việc nước về các hồ kém, hiện tượng El Nino còn kéo theo nền nhiệt độ miền Bắc và 
Trung luôn duy trì ở mức cao, khiến nhu cầu sử dụng điện cũng tăng theo. Để đảm bảo an ninh cung 
cấp điện, trong tháng 7 vừa qua, EVN đã phải sử dụng các nguồn nhiệt điện than và tua bin khí, thậm 
chí cả nhiệt điện dầu bù vào phần sản lượng và công suất thiếu hụt của các nhà máy thủy điện.
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Tổ chức - Nhân sự

- Bổ nhiệm: 

+ Ông Tạ Tuấn Anh, chuyên viên Ban Kỹ thuật - Sản xuất EVN, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kỹ 
thuật - Sản xuất EVN, từ ngày 31/7/2019, theo Quyết định số 1102/QĐ-EVN ngày 31/7/2019. 

+ Bà Trần Thị Thu Hoài, chuyên viên Ban Tài chính - Kế toán EVN, giữ chức vụ Phó Trưởng ban 
Tài chính - Kế toán EVN, từ ngày 30/7/2019, theo Quyết định số 1099/QĐ-EVN ngày 30/7/2019.

Đầu tư - Xây dựng

- Máy biến áp 220 kV-125MVA (TBA 220 kV Bắc Kạn) được đóng điện, đưa vào vận hành từ ngày 
1/8. Công trình góp phần tăng cường liên kết lưới điện các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang 
và Thái Nguyên. 

Sản xuất - Truyền tải

- Hội nghị Quản lý kỹ thuật năm 2019 của Tổng công ty 
Phát điện 3 diễn ra ngày 6/8, tại TP.HCM. Một trong các nội 
dung chính là thảo luận giải pháp đảm bảo nhiên liệu cho 
sản xuất điện và vận hành tin cậy, lâu dài các tổ máy để đạt kế 
hoạch sản lượng, đáp ứng công suất huy động của A0.

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- Hội thảo “Hợp tác thanh toán số” được Tổng công ty Điện lực miền 
Trung (EVNCPC) phối hợp với Tổng công ty Dịch vụ số Viettel tổ chức 
ngày 7/8, tại Đà Nẵng. Đây là một trong những giải pháp của EVNCPC 
để phấn đấu đạt tỷ lệ tối thiểu 40% khách hàng thanh toán tiền điện không 
dùng tiền mặt vào cuối năm nay.

- Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa ký hợp tác thu hộ tiền điện với các đối tác: Công 
ty CP Thanh toán Quốc gia, Công ty CP Dịch vụ di động trực tuyến (Ví điện tử MoMo), Công ty 
Công nghệ Vi mô (ví điện tử Vimo). Trước đó, EVNNPC đã hợp tác với 12 ngân hàng và 7 tổ chức 
trung gian cung cấp dịch vụ thu tiền điện.

Năng lượng tái tạo

- Gần 150 doanh nghiệp tham gia “Hội nghị xúc tiến, phát triển điện mặt trời áp mái” do Công ty Điện 
lực Củ Chi (thuộc EVNHCMC) tổ chức ngày 8/8. Hội nghị nhằm tăng cường quảng bá và phát 
triển điện mặt trời áp mái tại các khu công nghiệp.

Thông tin quản lý
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Kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống ngành Điện

Ngày hội văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019 được tổ chức từ ngày 8- 9/8, tại TP. Đà 
Nẵng với sự tham dự của hơn 80 cán bộ phụ trách công tác văn hóa doanh nghiệp tại các đơn vị 
thành viên của EVN. 3 hoạt động chính gồm: Chương trình team building với chủ đề "Kết nối cùng 
toả sáng"; toạ đàm “Người EVN: Tận tâm - Trí tuệ”; thăm, tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội TP 
Đà Nẵng và Khoa Ung bướu - Nhi (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng). 

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

Hợp tác quốc tế

- “Hợp đồng tư vấn xây dựng hướng dẫn chung và quy trình 
sửa chữa bảo dưỡng các vật tư thiết bị từ 110 kV trở xuống theo 
phương pháp CBM” được Tổng công ty Điện lực Hồ Chí Minh 
(EVNHCMC) và Viện Nghiên cứu Uniten R&D (thuộc Điện 
lực TNB - Maylaysia) ký kết ngày 5/8. Đây là một phần trong quy 
trình hiện đại hóa lưới điện của EVNHCMC, áp dụng công nghệ 
4.0 vào công tác quản lý, vận hành lưới điện. 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam thăm, tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội TP Đà Nẵng và Khoa Ung bướu - Nhi (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng)

Hoạt động team building "Kết nối cùng toả sáng"Chương trình tọa đàm "Người EVN: Tận tâm - Trí tuệ" 
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