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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 37, tuần 4, tháng 9/2019

Tin tức

Khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4:
- Chủ đầu tư: EVN
- Khởi công: Tháng 3/2014
- Hoàn thành: Ngày 31/3/2018, vượt tiến độ 03 tháng
- Đấu nối với hệ thống điện quốc gia thông qua lưới điện đồng bộ 500 kV
- Sản lượng điện sản xuất: Khoảng 7,2 tỷ kWh/năm
- Sử dụng than nhập khẩu: Khoảng 3,6 triệu tấn/năm.

Tại buổi lễ khánh thành được tổ chức sáng 21/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương 
Hòa Bình biểu dương EVN cùng các đơn vị liên quan đã tích cực triển khai dự án, đưa công trình 
vào hoạt động sớm hơn tiến độ 3 tháng, đảm bảo chất lượng và đáp ứng các yêu cầu về môi trường. 

Lãnh đạo Chính phủ cũng khẳng định vai trò quan trọng của Nhà máy đã góp phần đảm bảo 
cung ứng điện, nhất là trong bối cảnh nhiều dự án nguồn điện lớn khác bị chậm tiến độ.

Đây là dự án cấp bách, nằm trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 
có xét đến năm 2030. Với tổng vốn đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng, Nhà máy (công suất 1.200 MW) sử 
dụng công nghệ ngưng hơi truyền thống với thông số hơi siêu tới hạn. Đây cũng là dự án có tỉ lệ nội 
địa hóa cao (khoảng 26%). 

EVN cam kết sẽ đảm bảo 
vận hành Nhà máy an toàn, ổn 
định, đảm bảo các điều kiện về 
môi trường và công khai thông 
tin để người dân và chính 
quyền địa phương theo dõi, 
giám sát.
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Ban Dân vận Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp 
Trung ương giám sát về công tác dân vận 
năm 2019

Đoàn giám sát đã đến làm việc với Đảng 
bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tổ chức 
Đảng trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn gồm: Công 
ty Nhiệt điện Thái Bình, Tổng công ty Truyền tải 
điện Quốc gia, Công ty Thủy điện Ialy và Công 
ty Phát triển Thủy điện Sê San.

Trong đó, đoàn giám sát đánh giá cao sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của Đảng ủy EVN khi vừa thực hiện 
tốt nhiệm vụ cung ứng điện cho đất nước, vừa 
thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp, đồng thời vẫn đảm bảo công ăn việc làm, chế độ chính 
sách cho người lao động.

Đoàn giám sát cũng đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy góp phần ổn định về 
tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong các đơn vị.

Kiến nghị xây dựng trạm tạm 220 kV tại Ninh Thuận

Kiến nghị của EVN với tỉnh Ninh Thuận, trong buổi làm việc chiều 20/9, nhằm tăng cường 
giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời đã phát triển rất nhanh 
ở tỉnh này. 

Văn bản - Thực thi

Chính phủ yêu cầu đảm bảo tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm

Theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2019: Chính phủ giao Bộ Công 
Thương chịu trách nhiệm chính, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chịu 
trách nhiệm các vấn đề liên quan trong việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án điện trọng điểm. 
Cụ thể:

• Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1: Bảo đảm tiến độ đưa tổ máy 1 vào vận hành quý 
II năm 2021 và tổ máy 2 vào quý III năm 2021;

• Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2: Bảo đảm tiến độ đưa tổ máy 1 vào vận hành trong 
tháng 12 năm 2020 và tổ máy 2 vào quý I năm 2021. 

• Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1: Đề xuất phương án cụ thể, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ trong tháng 12 năm 2019;

(Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13/9/2019)
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Tổ chức - Nhân sự

- Ông Võ Hoài Nam- Trưởng Ban pháp chế EVNNPT được bổ 
nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên EVNNPT, từ 
ngày 1/9/2019, theo Quyết định số 283/QĐ-EVN ngày 30/8/2019.

Đầu tư - Xây dựng

- 88 dự án điện các cấp điện áp từ 110 kV đến 500 kV được EVN và 
các đơn vị khởi công trong 8 tháng đầu năm 2019. Cũng trong thời 
gian này, có 91 dự án điện đã đóng điện, đưa vào vận hành.

- Đường dây 110 kV mạch kép cấp điện cho TBA 110 kV Khu công nghiệp Đông Nam (huyện Củ 
Chi, TP.HCM) được đóng điện thành công ngày 18/9. Dự án được EVNHCMC đầu tư gần 15 tỷ 
đồng, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các phụ tải trong khu công nghiệp.

Sản xuất - Truyền tải

- 21,26 tỷ kWh là sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong tháng 8/2019, tăng 
8,9% so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế 8 tháng, sản lượng toàn hệ thống đạt 160,82 tỷ kWh, tăng 
10,86% so với cùng kỳ năm trước. 

- 17,6 tỷ kWh là sản lượng điện truyền tải trong tháng 8/2019. Trào lưu truyền tải vẫn từ miền 
Bắc vào miền Trung và từ miền Trung vào miền Nam.

- Tính đến ngày 31/8, mực nước của 37 hồ thủy điện của EVN đều thấp hơn cùng kỳ 2018, trong 
đó 23/26 hồ chứa có quy định về mực nước theo Quy trình vận hành ở mức thấp hơn so quy định. 
Tổng dung tích hữu ích ở các hồ thủy điện khoảng 14,7 tỷ m3, thấp hơn cùng kỳ năm 2018 khoảng 
11,2  tỷ m3 (tương ứng với lượng điện năng khoảng 2,5 tỷ kWh).

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- 35/63 tỉnh thành trên cả nước đã ban hành cơ chế một cửa liên thông giữa cơ quan quản lý nhà 
nước và ngành Điện trong việc cung cấp điện trung áp cho khách hàng, tính đến hết tháng 8/2019.

- 8,2 triệu khách hàng (chiếm 31% tổng số khách hàng ) thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, 
tính đến hết tháng 8/2019.

- 3.035 khách hàng trọng điểm (sử dụng 
trên 3 triệu kWh/năm) đã ký thỏa thuận tham 
gia chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) tính 
đến hết tháng 8/2019, với tổng công suất đỉnh 
tiềm năng tiết giảm là 1.552 MW.

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

Kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện

- Trung tâm Điều khiển xa (TTĐKX) Công ty Điện lực Nam Định được Liên đoàn Lao động tỉnh 
Nam Định gắn biển công trình chào mừng 50 năm ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
(6/10/1969 - 6/10/2019). Sự kiện diễn ra ngày 20/9.

- 89 tập thể, cá nhân đạt giải thưởng trong cuộc thi “EVNNPC- 50 năm xây dựng và trưởng thành”. 
Lễ trao giải được Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức ngày 13/9. Diễn ra từ tháng 10/2018 - 
7/2019, cuộc thi thu hút 885 tác phẩm tham dự, đa dạng với nhiều thể loại như thơ, nhạc, ảnh,... 
phản ánh đời sống sản xuất, những giá trị văn hóa, con người EVNNPC.

Năng lượng tái tạo

- 12.765 khách hàng lắp đặt điện mặt trời áp mái đăng ký bán điện cho EVN với tổng sản lượng 
điện là 30,5 triệu kWh, tính đến 31/8. Trong đó, tổng công suất các công trình điện mặt trời mái nhà 
của khách hàng là 216 MWp. 

Hợp tác quốc tế

- “Tập đoàn Hoa Điện sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật và 
những vấn đề EVN quan tâm” là chia sẻ của ông Ôn Khu Cương - 
Chủ tịch Tập đoàn Hoa Điện (Trung Quốc) trong buổi làm việc với 
Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành, ngày 18/9.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- 60 triệu đồng là số tiền CBCNV Công ty TNHH MTV 
Điện lực Đà Nẵng đóng góp để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn 
kết cho gia đình bà Võ Thị Mai (hộ nghèo tại tổ 2, phường An 
Hải Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi nhà đã được bàn giao ngày 7/9.

Tin tham khảo

- EVN tiên phong kiến tạo ngành kinh tế số… xem chi tiết

- Điều chỉnh phụ tải giờ cao điểm: lợi ích kép cho ngành Điện và khách hàng… xem chi tiết

- Cổ phiếu ngành Điện tăng trưởng khả quan…xem chi tiết

- Kiến nghị chính sách giá cố định cho điện mặt trời… xem chi tiết

https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/evn-tien-phong-kien-tao-nen-kinh-te-so-591711
https://www.phunuonline.com.vn/thoi-su/dieu-chinh-phu-tai-gio-cao-diem-loi-ich-kep-cho-nganh-dien-va-khach-hang-165381/
https://congthuong.vn/co-phieu-nganh-dien-tang-truong-kha-quan-125450.html
https://bnews.vn/kie-n-nghi-chi-nh-sa-ch-gia-co-dinh-cho-die-n-ma-t-tro-i-/134333.html
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