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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 32, tuần 3, tháng 8/2019

Tin tức

9 dự án nguồn điện của EVN được Chính phủ 
chỉ đạo giải quyết nhanh thủ tục để triển khai

Theo Thông báo kết luận số 280/TB-VPCP 
ngày 6/8/2019, Thường trực Chính phủ chỉ đạo 
tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện 
trọng điểm. Trong đó, các dự án của EVN gồm: 
Nhiệt điện Quảng Trạch I, Quảng Trạch II, Dung 
Quất I và Dung Quất III (đồng bộ với Dự án khí 
Cá Voi Xanh); Ô Môn III và Ô Môn IV (đồng bộ 
với Dự án khí Lô B); các dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng, Ialy mở rộng, Trị An mở rộng.

Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan 
liên quan xem xét cụ thể đề nghị của EVN về việc cho phép các chủ đầu tư nhà máy điện đấu thầu 
mua LNG để bổ sung cho các nguồn khí cho phát điện, đấu thầu thuê hoặc mua điện của các nhà 
máy điện nổi (chạy LNG) để có thể bổ sung nguồn cấp từ năm 2021. 

Xem chi tiết tại đây.

Đảng ủy EVN tổ chức học tập chuyên đề 
50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ

Hội nghị được thực hiện trực tuyến tới 118 
điểm cầu tại các đơn vị trực thuộc EVN, ngày 
14/8. Giảng viên là GS.TS Hoàng Chí Bảo -  
Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý 
luận Trung ương, đại diện Ban Tuyên giáo Đảng 
ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đã đề nghị mỗi 
cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức của Đảng bộ EVN cần thực hiện nghiêm túc 8 nội 
dung chủ yếu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 
Hướng dẫn số 12-HD/ĐU, ngày 12/2/2019 của BTV Đảng uỷ EVN. Đồng thời, thực hiện tốt 
Quy định về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức mà Ban 
Thường vụ Đảng ủy đã ban hành.

Xem chi tiết tại đây.

https://www.evn.com.vn/d6/news/Thuong-truc-Chinh-phu-chi-dao-tap-trung-thao-go-vuong-mac-cho-cac-du-an-dien-trong-diem-6-12-24171.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Dang-uy-EVN-to-chuc-hoc-tap-chuyen-de-50-nam-thuc-hien-Di-chuc-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-6-12-24162.aspx
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EVN đề nghị tỉnh Lai Châu hỗ trợ giải phóng mặt bằng các công trình điện

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu ngày 12/8, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đề 
nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ các đơn vị của Tập đoàn trong công tác đầu tư xây dựng các công trình điện 
theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến 2030.

Đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành địa phương khẩn trương hoàn thành quyết toán vốn 
đầu tư hoàn thành các dự án bồi thường, di dân tái định cư của các dự án Nhà máy Thủy điện 
Huội Quảng, Bản Chát, Lai Châu.

Bà Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cam kết phối hợp chặt chẽ với EVN để giải quyết 
các vướng mắc; đồng thời mong muốn Tập đoàn  tiếp tục đầu tư cấp điện cho các thôn bản, hộ 
dân nông thôn còn lại chưa có điện trên địa bàn tỉnh.

Tổng giám đốc EVN kiểm tra tình hình sản xuất 
kinh doanh tại một số đơn vị

Làm việc với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 
gia ngày 13/8, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân 
yêu cầu đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng TBA 
không người trực, chú trọng công tác giảm tổn thất 
điện năng, giảm mạnh suất sự cố và đảm bảo tiến độ 
khởi công, đóng điện các công trình được giao, đẩy 
mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đảm bảo vận hành hệ thống truyền tải điện an toàn, hiệu 
quả, kinh tế.

Tại Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại ngày 12/8, lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo Công ty tiếp tục chủ 
động đàm phán Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam , Tổng công ty Đông Bắc về 
tỷ lệ than nội địa và than pha trộn trong hợp đồng cung cấp than dài hạn; tiếp tục phát huy, nhân 
rộng các giải pháp quản lý, kỹ thuật để nâng cao hiệu quả phát điện.

EVN và Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST) ký kết hợp tác đào tạo

Trong giai đoạn 2019 - 2024, EVN và HUST sẽ xây dựng các chương trình đào tạo sau đại học 
(thạc sĩ, tiến sĩ và chuyên gia) theo định hướng thực hành, gắn kết với các đề tài nghiên cứu khoa 
học hợp tác giữa 2 đơn vị.

Về lĩnh vực khoa học công nghệ, hai bên sẽ hợp 
tác xây dựng các chương trình, kế hoạch nghiên 
cứu dài hạn, trung hạn và ngắn hạn; trong đó có 
các chương trình nghiên cứu và ứng dụng công 
nghệ 4.0 cho EVN, từng bước thực hiện quá trình 
chuyển đổi số đáp ứng xu hướng phát triển,...
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Thông tin quản lý

Đầu tư - Xây dựng

- Đường dây 110 kV từ TBA 220 kV Nghi Sơn đến TBA 110 kV Luyện Kim 1 (tỉnh Thanh Hóa) 
được Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức đóng điện thành công ngày 16/8. Dự án có vốn 
đầu tư trên 70 tỷ đồng, giúp đảm bảo cấp điện cho phụ tải thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, đồng thời 
nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện khu vực này.

Các tổng công ty phát điện 1, 2 nằm trong Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ 
phần hóa đến hết năm 2020

Hai tổng công ty thuộc EVN nằm trong danh mục 27 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, 
nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cổ phần.

Cũng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

- Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh 
tế, tổng công ty có trách nhiệm tổ chức, triển khai cổ phần hóa (hoàn thành công bố giá trị 
doanh nghiệp) đúng kế hoạch, xây dựng lộ trình tiếp tục bán phần vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp sau khi cổ phần hóa đúng quy định.

- Báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định đối với trường hợp Nhà nước cần nắm giữ từ 36% 
đến 50% vốn điều lệ khi thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước 
nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cổ phần.

 (Theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019)

Văn bản - Thực thi

EVN báo cáo các bộ, ngành về đề án thành lập Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu khoa 
học thuộc Tập đoàn

Tại buổi làm việc ngày 13/8, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm cho biết, Trung tâm 
này sẽ là một mô hình tinh gọn, năng động, tập trung nhân lực trình độ cao, thực hiện nhiệm vụ 
đầu mối trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của EVN. Qua đó, góp phần 
nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn, từng bước giảm phụ thuộc vào công nghệ 
và các nhà thầu nước ngoài.

Đại diện các bộ và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cơ bản ủng hộ đề án và đề 
nghị EVN nghiên cứu kĩ lưỡng để Trung tâm đảm bảo đúng mục tiêu, nhiệm vụ và phát huy được 
hiệu quả khi đi vào hoạt động. 
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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

- MBA T2, TBA 110 kV Thanh Nghị (tỉnh Hà Nam) được Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc đóng điện và đưa vào vận hành ngày 11/8, góp phần cung cấp điện 
cho phụ tải khu vực huyện Thanh Liêm.

- Công trình đường dây và MBA T2 TBA 110 kV 
Tiền Hải vừa được Công đoàn Công ty Điện lực Thái 
Bình tổ chức gắn biển ngày 16/8, chào mừng 90 năm 
ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam. Công trình có 
tổng mức đầu tư trên 203 tỉ đồng.

Tiết kiệm điện

- 10 doanh nghiệp tiêu thụ điện trọng điểm tại Phú Thọ (từ 1 triệu kWh/năm trở lên) đã ký thỏa 
thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện năm 2019, tại Hội thảo “Sử dụng tiết kiệm 
điện và hiệu quả: Trách nhiệm và lợi ích của doanh nghiệp” do Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
và Công ty Điện lực Phú Thọ tổ chức ngày 16/8.

Khoa học công nghệ và môi trường

- Công tác đo kiểm tra môi trường lao động được Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện 
miền Trung (CPCETC) phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng thực hiện ngày 
12/8. Các chỉ số kiểm tra đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép, đảm bảo môi trường làm việc cho 
người lao động.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- 50 triệu đồng là kinh phí hỗ trợ của Tổng công ty Điện lực miền Trung để xây nhà tình 
nghĩa cho gia đình nữ công nhân nghèo Lê Thị Kim Duyên (tại xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, 
TP. Đà Nẵng). Ngôi nhà được Tổng công ty bàn giao ngày 16/8.

- 3 nhà “Mái ấm công đoàn” được Công đoàn 
Điện lực Việt Nam tổ chức gắn biển và bàn giao tại 
Lâm Đồng, ngày 10/3. Ba đoàn viên công đoàn được 
hỗ trợ xây dựng nhà đều công tác trong Công ty Điện 
lực Lâm Đồng trên 10 năm và có hoàn cảnh gia đình 
đặc biệt khó khăn.


