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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 1 - năm 2020

Tin tức

EVN ký 5 hợp đồng mua điện từ các dự án thủy điện ở Lào

Lễ ký kết các hợp đồng mua bán điện giữa EVN và hai tập đoàn Phongsubthavy, Chealun Sekong 
(2 nhà đầu tư thủy điện lớn của Lào) diễn ra ngày 4/1, tại Hà Nội. 

Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng nước CHDCND Lào 
Thongloun Sisoulith chứng kiến lễ ký, trong khuôn khổ kỳ họp 42 của Ủy ban Liên chính phủ Việt 
Nam – Lào. 

Chủ trương mua điện từ các nhà máy thuỷ điện này đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận 
trong năm 2019. Việc đàm phán các hợp đồng mua bán điện theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ 
Công Thương.

Nhà đầu tư Dự án Công suất Thời gian dự kiến bán 
điện về Việt Nam

Dự kiến sản lượng 
điện/năm

Tập đoàn 
Phongsubthavy

Thuỷ điện Nậm San 3A 69MW 2022 364 triệu kWh

Thuỷ điện Nậm San 3B 45MW 2022 232,4 triệu kWh

Tập đoàn
Chealun Sekong

Thuỷ điện Nậm Emoun 129MW 2022 427,74 triệu kWh

Thuỷ điện Nậm Kông 2 66MW 2021 263,1 triệu kWh

Thuỷ điện Nậm Kông 3 54MW 2022 204 triệu kWh
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Lễ triển khai thi công và phát động 
phong trào thi đua hoàn thành xây 
dựng cụm công trình cửa xả dự án 
Thủy điện tích năng Bác Ái

Sự kiện diễn ra sáng 6/1, tại huyện 
Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Dự kiến, cụm 
công trình cửa xả sẽ hoàn thành vào tháng 
4/2021, đồng bộ với tiến độ tích nước hồ 
Sông Cái - dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ. 

Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái do 
EVN làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 
khoảng 21.100 tỷ đồng, dự kiến phát điện 
vào tháng 12/2026 và hoàn thành toàn bộ 
dự án vào cuối năm 2028.

Cũng nhân dịp này, EVN đã trao tặng 
số tiền 300 triệu đồng cho huyện Bác Ái để 
thực hiện công tác an sinh xã hội.

Chủ tịch HĐTV EVN kiểm tra tiến độ dự án điện mặt trời Phước Thái 1

Chiều 5/1, tại xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, Chủ tịch HĐTV EVN 
Dương Quang Thành yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ dự 
án. Trong đó, đến ngày 30/4/2020 phải đóng điện phần đường dây và trạm biến áp 220kV. Đến 
ngày 31/7/2020, đưa vào vận hành toàn bộ Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 1.

Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu Ban Quản lý dự án Điện 3 tổ chức bộ máy giám sát phù hợp, đảm 
bảo chất lượng dự án, báo cáo kịp thời, thường xuyên với lãnh đạo Tập đoàn. 

EVN gặp mặt cán bộ hưu trí khu vực phía Nam

Buổi gặp mặt diễn ra chiều 3/1, tại TP. HCM. 
Đây là sự kiện thường niên của Tập đoàn mỗi dịp 
Tết đến xuân về.

Ông Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV 
EVN tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ 
cán bộ đi trước và khẳng định đội ngũ CBCNV 
EVN ngày hôm nay sẽ phát huy truyền thống vẻ 
vang của ngành Điện Việt Nam, thực hiện tốt 
nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ giao phó.

Dự án Cụm cửa xả - thủy điện tích năng Bác Ái:
- Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Ban QLDA Điện 
3 làm đại diện).
- Tư vấn thiết kế: Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 4
- Nhà thầu thi công: Công ty CP Xây dựng 47
- Tổng mức đầu tư: khoảng 185 tỉ đồng
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Gần 10.000 đơn vị máu được hiến tặng từ Tuần lễ hồng EVN lần V

Từ ngày 23 – 29/12/2019, EVN phối hợp cùng 
Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tổ chức 
thành công Tuần lễ hồng EVN lần V trên quy mô toàn 
Tập đoàn. 

Đây cũng là một trong những hoạt động quan trọng 
kỷ niệm ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam 
(21/12/1954 - 21/12/2019), đồng thời hưởng ứng 
Tháng Tri ân khách hàng – 12/2019 của EVN. 

Sau 5 lần tổ chức Tuần lễ hồng EVN, đã có hơn 40.000 đơn vị máu được tập thể CBCNV 
EVN góp vào các ngân hàng máu toàn quốc, góp phần quan trọng trong việc cứu chữa cho hàng 
trăm nghìn người bệnh. 

Đầu tư - Xây dựng

- MBA T3 công suất 25MVA, TBA 220kV Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) được Ban Quản lý dự án các 
công trình điện miền Trung đóng điện thành công ngày 27/12/2019, nâng tổng công suất của trạm 
lên 275MVA. Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư.

- TBA 110kV Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) được Tổng công ty Điện lực miền Trung tổ 
chức nghiệm thu, đóng điện ngày 30/12/2019. Dự án có tổng mức đầu tư 127 tỷ đồng.

Sản xuất - Truyền tải

Kết quả sản xuất điện của các tổng công ty phát điện trong EVN năm 2019

- 37,54 tỷ kWh là sản lượng điện sản xuất của Tổng công ty Phát điện 1, tăng 58% so với năm 
2016 và 15,7% so với năm 2018. 

- 17,1 tỷ kWh là tổng sản lượng điện sản xuất của Tổng công ty Phát điện 2, tương đương với sản 
lượng điện thực hiện năm 2018.

- 34,6 tỷ kWh là tổng sản lượng điện sản xuất của Tổng công ty Phát điện 3, chiếm khoảng 14% 
sản lượng điện sản xuất của toàn Tập đoàn.

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- 8,66/10 điểm là điểm hài lòng của khách hàng dành cho Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí 
Minh năm 2019, cao hơn 0,33 điểm so với năm 2018. Đây là đơn vị có điểm hài lòng khách hàng 
cao nhất trong EVN.

Thông tin quản lý



4

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

- EVNGENCO1 hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng trong năm 2019... xem chi tiết

- EVNGENCO2 cán đích thành công năm “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị 
trường điện”... xem chi tiết

- EVNGENCO3 khẳng định vai trò trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia... xem chi tiết

- EVNNPC thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo điện cho phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc... 
xem chi tiết

- EVNHCMC hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu hiệu quả... xem chi tiết

- EVNSPC đảm bảo cung ứng điện cho 21 tỉnh thành miền Nam… xem chi tiết

- EVNHANOI đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô năm 2019… xem chi tiết

An toàn điện

- 2.641 CBCNV tham dự Hội nghị trực tuyến đối thoại giữa Tổng giám đốc Tổng công ty Điện 
lực miền Trung và người lao động về an toàn lao động, ngày 31/12/2019. Năm 2020 cũng được 
chọn là “Năm An toàn lao động” của Tổng công ty. 

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- 100 suất học bổng EVN – Thắp sáng niềm tin 
(trị giá 2 triệu đồng/suất) được Tổng công ty Điện 
lực miền Trung thừa ủy nhiệm của EVN, trao tặng 
cho các em sinh viên Trường Đại học Đà Nẵng, 
ngày 3/1. 

- 2 ngôi nhà tình nghĩa được Tổng công ty Điện 
lực miền Trung bàn giao cho 2 gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Chư Sê và Kbang 
(tỉnh Gia Lai), ngày 30/12/2019. Mức hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, nguồn kinh phí từ Quỹ phúc lợi 
của Tổng công ty.

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVNGENCO-1-can-dich-nhieu-muc-tieu-quan-trong-nam-2019--6-12-24901.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVNGENCO-2-can-dich-thanh-cong-nam-Nang-cao-hieu-qua-van-hanh-he-thong-dien-va-thi-truong-dien-6-12-24907.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVNGENCO-3-khang-dinh-vai-tro-trong-dam-bao-an-ninh-nang-luong-quoc-gia-6-12-24918.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVNNPC-thuc-hien-tot-nhiem-vu-dam-bao-dien-cho-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-o-mien-Bac-6-12-24894.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVNHCMC-hoan-thanh-vuot-muc-cac-chi-tieu-hieu-qua-6-12-24908.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVNSPC-dam-bao-cung-ung-dien-cho-21-tinh-thanh-mien-Nam-6-12-24909.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVNHANOI-dong-gop-tich-cuc-vao-su-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-cua-Thu-do-nam-2019-6-12-24883.aspx
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