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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 45, tuần 3, tháng 11/2019

Tin tức

Lãnh đạo EVN làm việc với các lãnh đạo 
tỉnh Sơn La, Lai Châu

Trong tuần qua, tại Hà Nội, Chủ tịch HĐTV 
EVN Dương Quang hành đã chủ trì làm việc 
với lãnh đạo UBND các tỉnh Sơn La, Lai Châu. 

EVN đã luôn đảm bảo cung cấp đủ điện phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân 
sinh của mỗi tỉnh, trong đó, các dự án đưa điện 
về nông thôn, vùng sâu vùng xa đã phát huy hiệu 
quả cao. Tập đoàn cũng được các địa phương ghi 
nhận và đánh giá cao trong công tác an sinh xã 
hội với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó, những nhà máy thủy điện thuộc quản lý 
của EVN tại Sơn La, Lai Châu đều đóng góp lớn vào ngân sách của mỗi tỉnh.

Một số đề nghị của các tỉnh đối với EVN như: Xem xét ưu tiên bố trí nguồn vốn để tiếp tục đưa 
điện tới các thôn, bản vùng sâu, vùng xa; xem xét, phối hợp với các tỉnh trong phát triển du lịch trên 
lòng hồ thủy điện để góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà con,…

Về phía EVN, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang hành đề nghị các địa phương tiếp tục hỗ 
trợ, tạo điều kiện cho Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc triển khai đúng tiến độ các công trình điện 
trên địa bàn. 

EVN cần PV GAS cấp tối đa lượng khí cho sản xuất điện ngay trong năm 2020
Đây là đề nghị của Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo Tổng 

công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) về đảm bảo nhiên liệu khí cho sản xuất điện, ngày 15/11 
tại Hà Nội.

EVN cũng đề nghị PV GAS và các nhà máy 
điện BOT cùng phối hợp để thống nhất các 
phương án cấp khí, lượng khí, giá khí cho phát 
điện trong các năm tới và sớm báo cáo các cấp 
có thẩm quyền.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bên cũng trao 
đổi về phương án nhập khẩu khí LNG, bổ sung 
sớm nguồn cung cấp khí cho khu vực Đông 
Nam Bộ trong thời gian tới.
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Văn bản - Thực thi

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả
Quy trình này có hiệu lực từ ngày 15/11/2019; áp dụng cho quản lý vận hành các hồ: Bản 

Vẽ, Khe Bố, Chi Khê, Nậm Nơn, Nậm Mô, Bản Ang, Bản Mồng, Nhạn Hạc A, Châu Thắng, 
Ngàn Trươi, Hố Hô.

Theo quy định, thời gian vận hành mùa lũ được tính từ ngày 20/7 - 30/11 đối với các hồ: 
Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê, Nậm Nơn, Nậm Mô, Bản Ang, Bản Mồng, Nhạn Hạc A, Châu Thắng; 
từ ngày 15/8 - 30/11 đối với hồ Ngàn Trươi, Hố Hô. 

Thời gian vận hành mùa cạn là các tháng ngoài thời gian quy định mùa lũ. 

Xem chi tiết Quy trình tại đây

 (Quyết định số 1605/QĐ-Tg ngày 13/11/2019)

Dự kiến huy động 1,45 tỷ kWh điện dầu trong 2 
tháng cuối năm

Là giải pháp để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng 
cao trong tình hình công suất và sản lượng dự phòng của các 
nguồn điện toàn hệ thống không cao, đặc biệt là tình hình 
nước về các hồ thủy điện vẫn không cải thiện.  

Lũy kế cả năm 2019, tổng sản lượng điện dầu EVN dự kiến 
huy động là 2,57 tỷ kWh. Dù gặp nhiều khó khăn, EVN vẫn cam 
kết đảm bảo cung cấp điện trong các tháng cuối năm 2019. 

Sang năm 2020, việc cung cấp điện vẫn có thể được đảm bảo nếu không có những yếu tố thời 
tiết thủy văn cực đoan, bất thường; phụ tải hệ thống không tăng trưởng đột biến; lượng than, khí 
đáp ứng yêu cầu phát điện,... Tuy nhiên, sản lượng huy động từ nguồn điện chạy dầu vẫn có thể lên 
tới 8,6 tỷ kWh.

Video giới thiệu xây dựng Bộ tiêu chuẩn năng lực trong Tập đoàn Điện lực
Quốc gia Việt Nam

Bộ tiêu chuẩn năng lực là một nội dung rất quan trọng trong Đề án Quản trị nguồn nhân lực của 
Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025, tầm nhìn 2030. 

Xem chi tiết trong clip dưới đây. 

https://www.evn.com.vn/thu-vien-videos/Video-gioi-thieu-xay-dung-bo-tieu-chuan-nang-luc-trong-Tap-doan-Dien-luc-Quoc-gia-Viet-Nam-871-967.aspx
https://www.evn.com.vn/userfile/User/xuantien/files/2019/11/Quyetdinh1605CP2019.pdf


3

Thông tin quản lý

Tổ chức - Nhân sự
- Điều động và bổ nhiệm:

+ Ông Trần Phú hái - Chánh Văn phòng EVN, giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Phát 
điện 2, từ ngày 15/11/2019 (theo Quyết định số 409/QĐ-EVN, ngày 30/10/2019).

+ Ông Trương hiết Hùng - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Phát điện 2, giữ chức vụ Chủ tịch 
HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Trung, từ ngày 15/11/2019 (theo Quyết định số 406/QĐ-
EVN, ngày 30/10/2019).

+ Ông Bùi Công Luận - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN, giữ chức vụ Chánh 
Văn phòng EVN, từ ngày 15/11/2019 (theo Quyết định số 1689/QĐ-EVN, ngày 14/11/2019).

Đầu tư - Xây dựng
- Đường dây và Trạm biến áp 110 kV Khu công nghiệp Đông Mai (phường Đông Mai, thị xã 

Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) được Tổng công ty Điện lực miền Bắc đóng điện thành công, đưa 
vào vận hành ngày 10/11. Công trình có tổng mức đầu tư 58 tỷ đồng.

Sản xuất - Truyền tải
- 20,45 tỷ kWh là sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 10/2019. Lũy kế 

10 tháng đầu năm 2019, sản lượng toàn hệ thống đạt 200,977 tỷ kWh (tăng 10,06% so với cùng kỳ 
năm trước).

- 16,72 tỷ kWh là sản lượng điện truyền tải trong tháng 10/2019, trào lưu truyền tải trên lưới 500 
kV chủ yếu theo hướng từ miền Trung ra miền Bắc và miền Trung vào miền Nam. Lũy kế 10 tháng, 
sản lượng điện truyền tải đạt khoảng 167,63 tỷ kWh (tăng 9,3% so cùng kỳ năm 2018)

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng
- 58% khách hàng của Công ty Điện lực Hưng Yên thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. 

Hiện công ty đã ký hợp đồng ủy quyền thu hộ tiền điện với 5 ngân hàng và 5 tổ chức trung gian 
thanh toán.
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Khoa học công nghệ
- Hội nghị trực tuyến về triển khai Định hướng kế hoạch phát 

triển công nghệ thông tin trong EVN giai đoạn 2019 - 2025 diễn 
ra ngày 13/11. Hội nghị đã thảo luận các giải pháp nhằm thực 
hiện thành công mục tiêu: Đến năm 2025, EVN cơ bản hoàn 
thành ứng dụng các công nghệ của cuộc CMCN 4.0 để xây dựng 
và phát triển hệ thống CNT hiện đại, tiên tiến, đáp ứng nhu 
cầu của hoạt động điều hành SXKD, quản trị doanh nghiệp, vận 
hành thị trường điện, điều hành/vận hành hệ thống điện; hệ 
thống CNT của EVN trở thành "Hệ sinh thái số".

Kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện

- Hội thi “Tiếng hát CNVCLĐ năm 2019” được Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tổ chức ngày 
9-10/11, tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình huận. 53 thí sinh đến từ 8 đơn vị trong nhà máy tham gia 
hội thi. Tổng số 26 tiết mục dự thi được chia thành các phong cách biểu diễn: hính phòng, nhạc nhẹ 
và dân ca. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích. 

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 ile: EVNEIC 

Bản tin EVn

Tin tham khảo

- Nỗ lực phát triển lưới điện nông thôn… xem chi tiết

-  Nhà máy hủy điện Hòa Bình - Biểu tượng của tinh thần quốc tế vô sản và niềm tự hào của ngành 
Điện Việt Nam… xem chi tiết

- EVNHANOI ứng dụng thành công trí tuệ nhân tạo để chăm sóc khách hàng…xem chi tiết

- Đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua 9 công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty… xem chi tiết

Một số tiết mục biểu diễn tiêu biểu của các đơn vị

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/950326/no-luc-phat-trien-luoi-dien-nong-thon
https://petrotimes.vn/nha-may-thuy-dien-hoa-binh-bieu-tuong-cua-tinh-than-quoc-te-vo-san-va-niem-tu-hao-cua-nganh-dien-viet-nam-555784.html
https://vtc.vn/evn-hanoi-ung-dung-thanh-cong-tri-tue-nhan-tao-de-cham-soc-khach-hang-d510169.html
https://laodong.vn/cd-dien-luc/danh-gia-cham-diem-va-binh-xet-thi-dua-9-cong-doan-tap-doan-tcty-766421.ldo

	TRANG12
	TRANG1
	TRANG234

	TRANG34

