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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 51, tháng 12/2019

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: 
EVN có đóng góp to lớn trong nhiều thành 
tựu phát triển đất nước

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển 
khai nhiệm vụ năm 2020 của Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam diễn ra ngày 25/12 tại Hà Nội. Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng chủ 
trì hội nghị và phát biểu chỉ đạo. 

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương Tập đoàn 
đã bảo đảm cung ứng điện cho nền kinh tế trong 
năm 2019. Đặc biệt, chỉ số tiếp cận điện năng 
được cải thiện vượt bậc, giúp Việt Nam xếp hạng 
27/190 quốc gia, nền kinh tế trên thế giới và thứ 4 khu vực ASEAN, vượt 2 năm so với Nghị quyết 
của Chính phủ đề ra. 

Giao nhiệm vụ cho EVN, Thủ tướng nhấn mạnh, trong điều kiện nhiều khó khăn, EVN càng 
phải thể hiện vai trò chủ đạo trong bảo đảm cung cấp điện, vận hành an toàn hệ thống điện, chủ 
động ứng phó với tình hình khô hạn, nắng nóng, nhu cầu điện tăng cao; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ 
cấu, sắp xếp, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của toàn Tập đoàn, góp phần đưa các chỉ số điện 
năng tiếp cận khối OECD...

Xem thêm thông tin tại đây. 

https://www.evn.com.vn/d6/news/Thu-tuong-Chinh-phu-Nguyen-Xuan-Phuc-EVN-can-bao-dam-chu-dong-cung-ung-dien-cho-nen-kinh-te-voi-chat-luong-tot-6-12-24869.aspx
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Một số kết quả nổi bật của EVN năm 2019
- Tổng công suất nguồn điện: 54.880 MW (thứ 2 ASEAN, thứ 23 thế giới).
- Sản lượng điện thương phẩm: 209,42 tỉ kWh, tăng 8,87% so với năm 2018.
- Tổn thất điện năng: Ước đạt 6,5% (thấp hơn kế hoạch 0,2%; vượt trước 1 năm so với kế hoạch của Chính phủ).
- Năng suất lao động SXKD điện: 2,41 triệu kWh/người (tăng 10% so với năm 2018).
- Cung cấp 12/12 dịch vụ điện mức độ 4 qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
- Hoàn thành cung cấp 100% dịch vụ điện bằng phương thức điện tử.
- Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước. 
Trong đó: Tổng giá trị tài sản hợp nhất đạt 712.678 tỉ đồng, lợi nhuận đạt 950 tỉ đồng.
- Hoàn thành nhiều dự án quan trọng, góp phần nâng cao năng lực hạ tầng cung cấp điện.

Một số mục tiêu chủ yếu năm 2020 
- Điện sản xuất và mua: 251,62 tỷ kWh, tăng 8,9% so với năm 2019;
- Điện thương phẩm: 227,99 tỷ kWh, tăng 8,9% so với năm 2019;
- Chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện: phấn đấu giảm SAIDI xuống 400 phút;
- Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Tập đoàn: 6,5%;
- Chỉ số tiếp cận điện năng: duy trì vị trí trong ASEAN 4;
- Đầu tư xây dựng: tổng giá trị 93.216 tỷ đồng;
- Năng suất lao động tăng 8-10%;
- Bảo toàn và phát triển vốn; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh phấn đấu kinh doanh có lợi nhuận.

Đảng ủy EVN tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
Tại hội nghị ngày 24/12 tại Hà Nội, đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ 

chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) khẳng định Đảng ủy EVN đã phát 
huy vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, qua đó Tập đoàn đã luôn đảm bảo cung cấp điện cho 
đất nước, tạo được niềm tin của Đảng, Chính phủ và Nhân dân cả nước.   

Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp. Theo đại diện Đảng ủy Khối DNTW, Đảng ủy 
EVN cần tiếp tục quán triệt, triển khai tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy Khối; 
làm tốt công tác chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ EVN 
nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng trong chiều 24/12, Đảng ủy EVN tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của 
Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Tập đoàn về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xem thêm thông tin tại đây. 

Công đoàn Điện lực Việt Nam đã làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi cho 
người lao động

Là khẳng định của Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân tại Hội nghị Tổng kết hoạt động công 
đoàn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Công đoàn Điện lực Việt Nam, ngày 26/12 
tại Hà Nội. 

Năm 2020, các cấp công đoàn trong Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tập trung thực hiện tốt các 
nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương lớn 
của Chính phủ, của Tập đoàn, đặc biệt là Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập 
đoàn ĐLVN giai đoạn 2017-2020; tổ chức phát động các phong trào thi đua thiết thực, có trọng 
tâm, trọng điểm, phù hợp với từng khối ngành nghề nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất 
kinh doanh năm 2020,…

https://www.evn.com.vn/d6/news/Dang-uy-EVN-da-khang-dinh-phat-huy-duoc-vai-tro-lanh-dao-truc-tiep-va-toan-dien-6-12-24861.aspx
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12/12 dịch vụ điện mức độ 4 của EVN đã 
kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia 
(DVCQG)

Đến ngày 24/12/2019, EVN đã hoàn thành 
việc đưa toàn bộ dịch vụ điện mức độ 4 kết nối 
với Cổng DVCQG, chỉ sau 15 ngày khai trương 
cổng này.

Việc này thể hiện rõ quyết tâm và nỗ lực của 
EVN trong việc tiếp tục quá trình cung cấp dịch 
vụ điện với định hướng số hóa toàn bộ hoạt động 
KD&DVKH để điện tử hóa các giao dịch với 
khách hàng. 

12 dịch vụ điện được EVN cung cấp trên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia:
(1) Cấp điện mới từ lưới điện trung áp;
(2) Cấp điện mới mới từ lưới điện hạ áp;
(3) Thanh toán tiền điện;
(4)  Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi 

loại công tơ 01 pha, 03 pha;
(5) Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm;
(6) Thay đổi mục đích sử dụng điện;
(7) Thay đổi định mức sử dụng điện;
(8) Thay đổi chủ thể Hợp đồng mua bán điện;
(9) Thay đổi thông tin đã đăng ký;
(10) Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện;
(11) Gia hạn Hợp đồng mua bán điện;
(12) Chấm dứt Hợp đồng mua bán điện.

Phát động chương trình Tuần lễ hồng EVN năm 2019
Với thông điệp “Vạn trái tim – Một tấm lòng”, sự kiện phát động “Tuần lễ hồng” lần thứ năm 

được tổ chức sáng 24/12, tại Hà Nội. 
Tuần lễ hồng EVN năm 2019 kéo dài từ ngày 23 – 29/12, góp phần bổ sung lượng máu phục vụ 

cấp cứu và dự phòng cho người bệnh, đặc biệt là bệnh nhi, do thời gian cuối năm khan hiếm lượng 
máu dự phòng.

Qua 4 lần tổ chức trước đó, EVN đã đóng góp được hơn 30.000 đơn vị máu, góp phần truyền 
cho khoảng 10.000 bệnh nhân trong cả nước.

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam, đồng 
thời hưởng ứng Tháng Tri ân khách hàng năm 2019 của EVN.
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EVN gặp mặt cán bộ hưu trí ngành Điện khu vực 
phía Bắc

Chiều 26/12, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
tổ chức buổi gặp mặt cán bộ hưu trí ngành Điện khu vực 
phía Bắc nhân dịp đón năm mới 2020 và Tết cổ truyền 
Canh Tý. 

Đây là buổi gặp mặt thường niên vào mỗi dịp Tết đến, 
xuân về để các thế hệ cán bộ hưu trí ngành Điện có điều 
kiện gặp gỡ, trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe; đồng thời là 
cơ hội để nắm được thông tin, nỗ lực không ngừng của đội 
ngũ CBCNV ngành Điện ngày hôm nay, tiếp bước truyền 
thống của các thế hệ đi trước.

Thông tin quản lý

Tổ chức - Nhân sự
- Ông Phạm Hồng Phương - Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 1 được 

bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc EVN từ ngày 1/1/2020, theo 
Quyết định 445/QĐ-EVN ngày 25/12/2019.

Đầu tư - Xây dựng 
- TBA 110kV Krông Bông (Đắk Lắk) được Tổng công ty Điện lực miền Trung tổ chức đóng 

điện ngày 23/12. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 225 tỷ đồng. Trạm được xây dựng theo kiểu nửa 
ngoài trời và được trang bị các thiết bị hiện đại, đảm bảo đầy đủ tiêu chí về TBA vận hành không 
người trực.

- Dự án đường dây và TBA 110kV Quảng Xương (Thanh Hóa) được Ban Quản lý dự án lưới điện 
miền Bắc – Tổng công ty Điện lực miền Bắc đóng điện thành công ngày 26/12. Dự án có tổng 
mức đầu tư gần 146 tỷ đồng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện đối với huyện Quảng Xương, tỉnh 
Thanh Hóa.

Sản xuất - Truyền tải
- 231,1 tỷ kWh là sản lượng 

điện sản xuất và mua của EVN 
năm 2019 (tăng 8,85% so với năm 
2018), trong đó điện sản xuất của 
các nhà máy điện Công ty mẹ 
EVN là 41,55 tỷ kWh. 

Cơ cấu sản lượng điện sản xuất và mua năm 2019 theo chủ sở hữu
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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

- Bộ TN-MT nhận diện 3 nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội, TP.HCM… xem chi tiết

- Thông suốt mạch máu truyền tải điện quốc gia… xem chi tiết

- Khi yêu thương được chia sẻ…xem chi tiết

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng
- 46,54% là tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt của EVN năm 2019 (vượt 

3,06% so với yêu cầu tại Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ). Trong đó, EVNHANOI đạt 
98,39%, EVNHCMC đạt 97,88%.

- 150 khách hàng tham gia Hội nghị khách hàng sử dụng điện 2019 do Tổng công ty Điện lực TP Hà 
Nội tổ chức ngày 25/12, tại Hà Nội. Đây là dịp để Tổng công ty tri ân, lắng nghe những ý kiến của 
khách hàng, từ đó tháo gỡ vướng mắc, nâng cao chất lượng điện trong thời gian tới.

Năng lượng tái tạo
- 20.472 là số lượng các dự án điện mặt trời áp mái được lắp đặt trên cả nước tính đến cuối năm 

2019, tổng công suất 340,7MWp. Trong đó, các đơn vị thuộc EVN là 18,2MWp, khách hàng là 
322,5MWp. 

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng
- 295 triệu đồng là kinh phí hỗ trợ từ Tổng công ty 

Điện lực miền Trung để xây dựng nhà nội trú, khu vui 
chơi tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học 
Trà Giáp (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam). Công 
trình được bàn giao ngày 24/12 vừa qua. 

https://www.evn.com.vn/d6/news/Bo-TN-MT-nhan-dien-3-nguon-gay-o-nhiem-khong-khi-tai-Ha-Noi-TPHCM-6-12-24853.aspx
https://congthuong.vn/evnhanoi-voi-tuan-le-hong-evn-lan-thu-v-khi-yeu-thuong-duoc-chia-se-130791.html
http://baochinhphu.vn/doanh-nghiep/thong-suot-mach-mau-truyen-tai-dien-quoc-gia/383704.vgp
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