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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 33, tuần 4, tháng 8/2019

Tin tức

Phát triển EVN thành Tập đoàn kinh tế mạnh, 
kinh doanh bền vững, hiệu quả và có lãi

Tại Hội thảo về Đề án Chiến lược phát triển 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2025, tầm 
nhìn đến năm 2030 do Ủy ban Quản lý vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp tổ chức sáng 21/8, đại 
diện các bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa 
học tham dự đều đánh giá EVN đã đưa ra được 
những mục tiêu cụ thể trong mọi lĩnh vực hoạt 
động của Tập đoàn.

Một số nội dung cần được nhấn mạnh hơn 
trong Đề án như: Xác định rõ vị trí, nhiệm vụ của Tập đoàn; phân tích sâu những thách thức 
mà EVN phải đối mặt trong thời gian tới, tách bạch nhiệm vụ công ích với hoạt động sản xuất 
- kinh doanh,...

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN khẳng định, EVN sẽ tiếp thu cầu thị các ý 
kiến góp ý để bổ sung, hoàn chỉnh Đề án; hướng tới xây dựng EVN trở thành Tập đoàn kinh tế hàng 
đầu trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Các nhà máy điện của EVN đều thực hiện kiểm toán năng lượng 

Trình bày về giải pháp tiết kiệm năng lượng trong các nhà máy điện của Tập đoàn tại Diễn đàn 
Năng lượng Việt Nam 2019 vừa diễn ra, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm cho biết: EVN đã 
ban hành quy trình kiểm toán năng lượng cho các loại hình nhà máy điện để thống nhất tiến hành 

đo đạc, lập hồ sơ, đánh giá và thực hiện các biện pháp tiết 
kiệm năng lượng.

EVN cũng phối hợp với các hiệp hội, các đơn vị tư vấn 
trong và ngoài nước để hợp tác đào tạo chuyên gia, ứng 
dụng công nghệ cao trong công tác vận hành, sửa chữa 
nhà máy điện và hệ thống điện.

Tập đoàn từng bước áp dụng biện pháp sửa chữa bảo 
dưỡng các thiết bị theo trọng tâm độ tin cậy (RCM), để 
nâng cao ổn định, an toàn trong vận hành nhà máy điện và 
lưới điện truyền tải - phân phối. 
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Không để xảy ra tình trạng không đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất điện 

Là một trong những nhiệm vụ được Tập đoàn giao cho các đơn vị trong Tập đoàn về thực hiện 
kế hoạch sản xuất kinh doanh điện năm 2019. 

Đồng thời, lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo đảm bảo độ khả dụng của các nhà máy điện để đáp ứng 
yêu cầu huy động của hệ thống, đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện than; không để xảy ra tình trạng 
sự cố các tổ máy quá nhiều, thời gian sửa chữa kéo dài so với kế hoạch được duyệt.

Bên cạnh đó, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thực hiện huy động tối ưu các nguồn 
điện trong 5 tháng cuối năm 2019 để giảm thiểu chi phí mua điện trên toàn hệ thống và chi phí mua 
điện trên thị trường điện.

(Văn bản số 4458/EVN-TCKT ngày 22/8/2019)

Văn bản - Thực thi

Công đoàn Điện lực Việt Nam biểu dương
75 chủ tịch công đoàn cơ sở 

Đây là sự động viên, ghi nhận đối với 
những cán bộ công đoàn trong giai đoạn 
2017 – 2019 có thành tích đặc biệt xuất sắc; 
có nhiều sáng kiến, sáng tạo, giải pháp đổi 
mới trong hoạt động công đoàn; góp phần 
xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây 
dựng cơ quan, đơn vị phát triển, xây dựng 
giai cấp công nhân ngành Điện thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập 
quốc tế.

EVN đảm bảo cung cấp điện ổn định dịp Quốc khánh 2/9

Từ 0h ngày 1/9 đến 24h ngày 2/9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc 
vận hành nguồn, lưới điện hợp lý, bảo đảm cung cấp điện liên tục, an toàn, tin cậy trên toàn quốc; 
không thực hiện các công tác khiến gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng, trừ trường hợp xử lý 
sự cố; ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa nhân dịp Lễ kỷ 
niệm Quốc khánh.

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thông báo cho 
các đơn vị phát điện ngoài Tập đoàn đảm bảo mức độ sẵn sàng 
cao nhất để đáp ứng khi hệ thống yêu cầu huy động.

Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin đảm 
bảo vận hành an toàn, tin cậy hệ thống đường truyền để vận 
hành an toàn hệ thống điện và mạng máy tính hoạt động tốt; 
tổ chức trực 24/24h phục vụ công tác điều hành của Tập đoàn.
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Đầu tư - Xây dựng

- TBA 110 kV/22 kV Mỹ Xuyên (dung lượng 40 MVA) 
vừa được Công ty Điện lực Sóc Trăng đưa vào vận hành ngày 
17/8, góp phần cung cấp điện cho huyện Mỹ Xuyên (tỉnh 
Sóc Trăng), đáp ứng nhu cầu điện nuôi tôm trên địa bàn.

- 50 tỷ đồng là mức đầu tư của Công ty Điện lực Hà Tĩnh 
để lắp đặt các thiết bị tụ bù, máy cắt kết nối điều khiển xa, 
thiết bị cảnh báo sự cố,... trên lưới trung – hạ áp. Dự kiến, 
công tác lắp đặt hoàn thành trong tháng 9 năm nay.

Sản xuất - Truyền tải

- 153 triệu kWh (tương đương 64% kế hoạch sản lượng 
năm được giao) là kết quả sản xuất điện của Thủy điện Quảng 
Trị từ đầu năm đến trung tuần tháng 8/2019. Hạn hán khốc 
liệt khiến mực nước hồ thủy điện này đã xuống dưới mực 
nước chết. 

- 6 triệu m³ (tương đương ¼ tổng dung lượng nước trong hồ 
Thủy điện A Vương ) được xả về hạ du từ 15h ngày 21/8 tới 
15h ngày 22/8 để giúp giảm mặn cho cửa thu nước Cầu Đỏ, 

TP Đà Nẵng. Công ty CP Thủy điện A Vương đã báo cáo chính quyền địa phương cần tính toán kỹ 
phương án vận hành xả nước của hồ thủy điện để tránh lãng phí nguồn nước.

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- Đại diện chủ đầu tư của 125 nhà máy 
điện khu vực miền Trung - Tây Nguyên 
được Tổng công ty Điện lực miền Trung 
(EVNCPC) tổ chức gặp gỡ ngày 21/8, để 
tháo gỡ vướng mắc trong công tác phối 
hợp vận hành, thực hiện hợp đồng mua bán 
điện và định hướng trong thời gian tới.

Cổ phần hóa

- 16,25 triệu cổ phần (trên tổng số 18,75 triệu cổ phần) của Công ty Tài chính CP Điện lực 
(EVNFINANCE) được EVN bán đấu giá thành công ngày 23/8, thu về 219 tỷ đồng (13.480 đồng/
cổ phần). EVN hiện chỉ nắm giữ 2,5 triệu cổ phần (tương đương 1 % vốn điều lệ) tại công ty này.

Thông tin quản lý
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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

Kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống ngành Điện

- “Nối truyền thống - Kết tương lai” là chủ đề của Ngày 
hội văn hóa do Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội tổ 
chức ngày 24/8. Hơn 200 thiếu niên, nhi đồng là con của 
CBCNV các đơn vị trực thuộc Tổng công ty tham dự. Đây 
vừa là dịp tìm hiểu về 65 năm hình thành và phát triển của 
Tổng công ty, vừa là sân chơi với rất nhiều phần thi, không 
gian trải nghiệm để các em có thể trực tiếp tham gia và 
hiểu thêm về công việc của ngành Điện lực.

Tin tham khảo

- Hệ thống điện Việt Nam nằm trong top đầu khu vực ASEAN… xem chi tiết

- Giải pháp nào để đầu tư điện mặt trời áp mái hiệu quả… xem chi tiết

- Điện về mang đến ấm no…xem chi tiết

- Thêm yêu màu áo Điện lực… xem chi tiết

Hợp tác quốc tế

- “Woodside sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ công nghệ cho EVN trong việc phát triển hạ tầng 
cảng , kho chứa LNG” là chia sẻ của ông Peter J Coleman- Tổng giám đốc Woodside (Úc) trong buổi 
làm việc với EVN ngày 22/8, tại Hà Nội.

- EVN hoan nghênh các chuyên gia của KOMIPO tìm hiểu, khảo sát, đánh giá quy trình tình hình 
vận hành thực tế của một số nhà máy nhiệt điện của EVN. Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền 
Trung Hàn Quốc (KOMIPO) và EVN đã có buổi làm việc ngày 23/8, tại Hà Nội.

https://www.evn.com.vn/d6/news/He-thong-dien-Viet-Nam-nam-trong-top-dau-khu-vuc-ASEAN-6-12-24194.aspx
https://enternews.vn/giai-phap-nao-de-dau-tu-dien-mat-troi-ap-mai-hieu-qua-156493.html
https://congthuong.vn/dien-ve-mang-den-am-no-124141.html
https://tuoitrethudo.com.vn/them-yeu-mau-ao-dien-luc-d2071473.html

