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Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành 
- Đại biểu Quốc hội khóa XIV TP Hà Nội 
tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5

Những ý kiến của cử tri huyện Thanh Oai, 
Chương Mỹ, Quốc Oai (Hà Nội) sẽ được các 
đại biểu Quốc hội kiến nghị tới các cơ quan 
chức năng để giải quyết kịp thời. Đây là khẳng 
định của Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang 
Thành - Đại biểu, Ủy viên Ủy ban Khoa học, 
Công nghệ & Môi trường của Quốc hội trong 
các buổi tiếp xúc cử tri ngày 23 - 24/4 cùng đoàn 
đại biểu Quốc hội khóa XIV TP Hà Nội.

Trong các buổi tiếp xúc cử tri, ngành Điện được đánh giá tốt do đã tích cực đầu tư xây dựng 
hệ thống điện, tạo động lực lớn cho kinh tế địa phương phát triển. 

EVN ủng hộ chủ trương phát triển năng lượng tái tạo 

Đây là khẳng định của Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh tại buổi tọa đàm “Một số 
giải pháp cho tương lai năng lượng Việt Nam”, do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức, ngày 24/4. 

Nguồn năng lượng hóa thạch có hạn, vì vậy việc nghiên cứu và sử dụng nguồn năng lượng tái 
tạo (NLTT) như điện gió, mặt trời, năng lượng sinh khối là nhu cầu tất yếu để đảm bảo an ninh 
năng lượng quốc gia. Cũng tại tọa đàm, đại diện EVN đã đưa ra một số kiến nghị để giúp phát 
triển nguồn năng lượng này phù hợp với quy hoạch hệ thống điện quốc gia.

EVN đặt mục tiêu 100% số xã đạt tiêu chí số 4 về điện 
vào năm 2020 

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, EVN 
đã đưa tỷ lệ số xã có điện từ 97,0%, số hộ dân có điện từ 93,4% 
(năm 2007) tăng lên tương ứng 99,98% số xã và 98,83% số hộ dân 
nông thôn có điện (năm 2017), góp phần thay đổi đáng kể diện 
mạo của nông thôn Việt Nam.

EVN đã nỗ lực huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn 
để cải tạo và phát triển đồng bộ lưới điện, đảm bảo đủ điện phục 
vụ cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân khu vực 
nông thôn trên mọi miền Tổ quốc. Đồng thời, Tập đoàn tiếp nhận 
quản lý và bán điện tại 11/12 huyện đảo, đảm bảo cấp điện ổn 

định, liên tục 24/24h, đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện phục vụ cho người dân trên các đảo, góp 
phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh chính trị và xã hội. 

Tin tức

Tuần 4, tháng 3/2018

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 5, tuần 1, tháng 5/2018
Bản thử nghiệm
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Đề án Định hướng hội nhập và hợp tác quốc tế của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam 
giai đoạn 2018-2025, cùng các định hướng chiến lược và giải pháp về hội nhập và hợp tác quốc 
tế đã được EVN phê duyệt. 

(Quyết định số 118/QĐ-EVN ngày 23/4/2018)

Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ các vướng mắc một số quy định tại Quyết 
định số 452/QĐ-TTg  ngày 12/4/2017 về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, 
thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật 
liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng:

•	 Bộ	Công	Thương	chịu	trách	nhiệm	hướng	dẫn chủ cơ sở phát thải lập, phê duyệt đề án xử lý, 
tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón; tổ chức kiểm 
tra, giám sát và đôn đốc thực hiện đề án, xử lý nghiêm các vi phạm gây ô nhiễm môi 
trường... 

•	 Bộ	Xây	dựng	phối	hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành liên quan sớm hoàn 
thành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy 
nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm vật liệu san nền và đường giao thông; tiếp tục nghiên 
cứu, xây dựng chính sách khuyến khích sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sử dụng 
vật liệu nung.

•	 Bộ	Tài	Nguyên	và	Môi	trường	chủ	trì,	phối	hợp các Bộ: Công Thương, Xây dựng hướng dẫn 
các chủ cơ sở phát thải thực hiện xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm vật liệu xây dựng theo 
quy định về môi trường... 

(Trích	văn	bản	số	523	TTg-CN	ngày	20/4/2018)

Văn bản - Thực thi
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Cổ phần hóa

-	Hơn	13,1	triệu	cổ	phiếu	của	EVN tại Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần 
(mã chứng khoán giao dịch TBD) chưa thực hiện giao dịch trong thời gian 2/4 – 27/4/2018 
do thị trường biến động bất thường.

	(Văn	bản	số	2059/EVN	–	QLV	ngày	27/4/2018)

Đầu tư - Xây dựng

-	Trạm	biến	áp	220	kV	Đăk	Nông	vừa	được	đưa	vào	vận	hành.	Trạm được Tổng công ty Truyền 
tải điện Quốc gia (EVNNPT) đầu tư 364 tỷ đồng, tại xã Nhơn Cơ, huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk 
Nông để đáp ứng nhu cầu phụ tải của tỉnh và nâng cao chất lượng công tác vận hành của hệ 
thống điện khu vực này.

Kinh doanh và dịch vụ khách hàng

-	Hệ	thống	điện	được	vận	hành	an	toàn,	liên	
tục,	 ổn	 định	 trên	 cả	 nước	 trong	 kỳ	 nghỉ	 lễ	
30/4	–	1/5.	Trước đó, các đơn vị thuộc 
EVN đã chủ động liên hệ với cơ quan 
hữu quan để lập phương án đảm bảo điện 
tại các địa phương trong dịp này.
-	 Đẩy	 mạnh	 thực	 thi	 -	 duy	 trì	 5S	 và	 triển	
khai	 thực	 hiện	 5S	 đối	 với	 lưới	 điện là chỉ 
đạo của Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc (EVNNPC) đối với các đơn vị trực 
thuộc. Theo kế hoạch của EVNNPC, 
toàn bộ lưới điện khu vực thành phố, thị 
xã, thị trấn, thị tứ, trung tâm các xã do ngành Điện đã và đang đầu tư, lưới điện dự án REE II tiếp 
nhận từ các tỉnh phải đạt tiêu chuẩn 5S vào năm 2020.
-	Tổng	 thời	 gian	mất	điện	khách	hàng	bình	quân	(SAIDI)	đến	năm	2020	chỉ	 còn	400	phút là một 
trong những mục tiêu về quản lý kỹ thuật và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của Tổng công 
ty Điện lực miền Trung (EVNCPC). Một số giải pháp nổi bật của EVNCPC là: Thành lập Ban 
chỉ đạo nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của Tổng công ty; tăng cường áp dụng công nghệ mới, 
khai thác hiệu quả sửa chữa điện hotline; đầu tư lưới điện 110 kV tiên tiến,… 
-	Thêm	3	đội	sửa	chữa	điện	nóng	(hotline)	được	Tổng	công	ty	Điện	lực	miền	Nam	(EVNSPC)	đưa	vào	
hoạt	động	 trong	 tuần	qua, gồm Công ty Điện lực Bình Phước, Cần Thơ và Tây Ninh. Đến nay, 
Tổng công ty đã có 12 đội hotline của 9 công ty điện lực. Các đơn vị còn lại cũng sẽ đưa đội 
hotline vào hoạt động trong thời gian tới. 

Quan hệ quốc tế

-	54	kỹ	 sư	 từ	 các	 công	 ty	điện	 lực	 của	5	quốc	gia	(Việt	Nam,	Campuchia,	Malaysia,	Philippin,	Thái	
Lan)	đã	tham	gia	khóa	học	về	bảo	vệ	hệ	thống	điện do Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh chủ 
trì tổ chức từ ngày 16 – 20/4/2018. Giảng viên là ông Zulkarnain Bin Ishak – chuyên gia hệ 
thống điện đến từ Tập đoàn Điện lực TNB (Malaysia). Khóa học nằm trong khuôn khổ chương 
trình hợp tác đào tạo của điện lực các nước ASIAN (HAPUA) năm 2018. 

Thông tin quản lý
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Chỉ đạo: Ban Quan hệ Cộng đồng 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

- Phong trào nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp phát triển “nóng” đặt ra nhiều thách thức 
trong công tác đảm bảo cung cấp điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam…xem chi tiết
- Sáng kiến của ngành Điện giúp tiết kiệm hàng tỷ đồng chi phí nuôi tôm mỗi năm…   xem chi tiết
- Tiết kiệm điện trong nuôi tôm tại Sóc Trăng: Vừa ích nước, vừa lợi nhà…   xem chi tiết
- Điện giúp hiện thực hóa ước mơ trên những vuông tôm… xem chi tiết

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

-	Hội	 nghị	 gặp	 gỡ,	 lắng	 nghe	 ý	 kiến	 của	 các	 phóng	 viên	 báo	 chí	vừa được Tổng công ty Điện lực 
TP.HCM tổ chức để tăng cường phối hợp, đưa thông tin từ ngành Điện đến công chúng một 
cách nhanh chóng, chính xác nhất. 
-	 350	 tủ	 điện	 tại	 các	 quận	nội	 thành	Hà	Nội được vệ sinh và dán thử nghiệm các poster tuyên 
truyền về Quy tắc ứng xử nơi công cộng của TP Hà Nội, hướng dẫn an toàn điện và tiết kiệm 
điện. Đây là một hạng mục trong công trình thanh niên “Vệ sinh, trang trí tủ điện tại các quận 
nội thành; tập huấn, thực nghiệm thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra cháy nổ và sử dụng điện 
an toàn cho nhân dân tại các khu chung cư” do Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Tổng công ty 
Điện lực TP Hà Nội và Sở Công Thương tổ chức. 

http://www.evn.com.vn/d6/news/Giai-phap-dau-tu-cap-dien-nuoi-tom-o-mien-Nam-6-13-21545.aspx
http://www.evn.com.vn/d6/news/Mua-tom-Soc-Trang-6-18-21630.aspx
http://www.evn.com.vn/d6/news/Tiet-kiem-dien-trong-nuoi-tom-tai-Soc-Trang-Vua-ich-nuoc-vua-loi-nha-6-18-21609.aspx
http://www.evn.com.vn/d6/news/Uoc-mo-tren-nhung-vuong-tom-6-14-21612.aspx

