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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 43, tuần 1, tháng 11/2019

Tin tức

Khắc phục nhanh chóng sự cố điện do bão số 5 tại các tỉnh miền Trung
Đêm 30/10, bão số 5 (tên quốc tế là Matmo) đã đổ bộ và hoàn lưu sau bão gây nhiều sự cố lưới 

điện trung - hạ áp, khiến gần 1 triệu khách hàng tại các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa 
bị mất điện. 

Tổng công ty Điện lực miền Trung và các công ty điện lực địa phương đã bố trí tối đa lực lượng để 
xử lý, khôi phục cấp điện phục vụ khách hàng. Đến ngày 2/11, cơ bản đã cấp điện cho toàn bộ khách 
hàng bị ảnh hưởng. 

Tại một số khu vực bị ngập sâu, chia cắt, EVNCPC cấp điện trở lại ngay khi đảm bảo các điều kiện 
an toàn.

EVN kiến nghị bổ sung quy hoạch một số công trình điện để tăng cường giải tỏa 
công suất nguồn năng lượng tái tạo ở khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận

Để góp phần tăng cường năng lực lưới điện giải tỏa công suất các nguồn điện năng lượng tái tạo 
trên địa bàn các tỉnh Ninh huận, Bình huận ngay từ năm 2020, EVN vừa có văn bản báo cáo và đề 
nghị Bộ Công hương báo cáo hủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch: 

-  Trạm 220 kV Phước hái: 

+  Điều chỉnh từ qui mô công suất 250 MVA lên mức 625 MVA, tiến độ phấn đấu hoàn thành 
năm 2020

+ Giao EVN làm chủ đầu tư dự án.

- Trạm biến áp 220 kV Vĩnh Hảo:

+  Bổ sung qui hoạch thêm trạm biến áp 220/110kV, công suất 250 MVA tại vị trí trạm cắt 110 kV 
Vĩnh Hảo 6 (tỉnh Bình huận) và nhánh rẽ 220 kV đấu chuyển tiếp vào 1 mạch đường dây 220 kV 
Phan Rí – Vĩnh Tân, tiến độ phấn đấu vận hành năm 2020.

+ Giao các chủ đầu tư các NMĐ mặt trời tại khu vực Bình huận tự đầu tư và quản lý vận hành.

Ký bởi: Văn thư-Văn phòng
TCTY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
Email: vanthu@evnspc.vn
Thời gian ký:  05/11/2019 16:12

Ký bởi: Văn thư-Văn phòng
CTY ĐIỆN LỰC BẾN TRE
Email: pcbtr@evnspc.vn
Thời gian ký:  05/11/2019 16:33



2

Ngoài ra, EVN cũng kiến nghị Bộ Công hương phê duyệt bổ sung qui hoạch các đường dây 110 kV 
Phước hái – Phước Hữu và Phước hái - Phước Hữu ĐL 1 với các đặc tính kỹ thuật và tiến độ đồng bộ 
với trạm 220 kV Phước hái ở qui mô công suất đề nghị ở mức 625 MVA.

Thông tin cập nhật đến nay cho thấy các công trình truyền tải điện của EVN được bổ sung qui hoạch 
theo văn bản 1891/TTg-CN ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ (phục vụ giải tỏa công suất 
nguồn NLTT đã được phê duyệt tính đến tháng 8/2018) đều thực hiện đạt và vượt tiến độ so với kế 
hoạch ban đầu:
- Nâng công suất TBA 220 kV Tháp Chàm từ 2x125 MVA lên 2x250 MVA vượt tiến độ 1 năm; 
- Bổ sung máy biến áp thứ 2 tại TBA 220 kV Hàm Tân, vượt tiến độ 2 tháng; 
-  Các công trình xây dựng TBA 220 kV Phan Rí và đường dây đấu nối; TBA 220 kV Ninh Phước và đường dây 

đấu nối; nâng công suất các trạm 500 kV Vĩnh Tân, Di Linh,... đều đạt và vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra. 

EVN kiến nghị điều tiết, vận hành các nhà máy 
thủy điện hiệu quả trong tình hình khô hạn

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với EVN về 
phương án điều tiết các hồ chứa thủy điện, trọng tâm là thủy 
điện trên lưu vực sông Hồng, ngày 30/10 tại Hà Nội.

Tính đến cuối tháng 10/2019, các hồ chứa thủy điện 
lớn do EVN quản lý trong toàn hệ thống mới tích được 
khoảng 61% tổng dung tích hữu ích, lượng nước thiếu hụt 
là 13,7 tỷ m3, tương ứng sản lượng điện thiếu hụt khoảng 6,4 
tỷ kWh. Đây là một thách thức rất lớn trong việc đảm bảo 
cung – cầu điện trong năm tới.

Để đáp ứng hài hòa mục tiêu cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của hạ du, đồng thời 
dự trữ năng lượng cho mùa khô năm 2020, EVN kiến nghị các bộ, ngành liên quan thống nhất các 
phương án điều tiết, vận hành các hồ chứa thủy điện. 

Trong đó, đối với Nhà máy hủy điện Hòa Bình, ngoài thời gian xả nước phục vụ gieo cấy vụ Đông 
Xuân, cho phép giảm lưu lượng yêu cầu chạy máy xuống mức từ 400 - 450 m3/s, mực nước hồ duy trì 
ở mức thấp hơn so với quy định, đến ngày 31/12 duy trì ở mức 107 m. 

Đối với các lưu vực sông Sê San cho phép điều chỉnh giảm lưu lượng chạy máy tối thiểu của các hồ 
Pleikrong, Ialy, Sê San 4 trong mùa mưa và cho phép tích sớm lên mực nước dâng bình thường ngay 
sau khi kết thúc lũ chính vụ. 

Xem chi tiết tại đây

AFD cung cấp khoản vay 24,2 triệu EUR không bảo lãnh Chính phủ cho dự án Điện 
mặt trời Sê San 4

Lễ ký kết hỏa ước tín dụng giữa EVN và AFD diễn ra ngày 28/10, tại Pháp. AFD tài trợ toàn bộ 
giá trị hợp đồng EPC của dự án Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4 (49 MWp). 

Đây là một trong những nỗ lực của EVN tìm kiếm các nguồn vốn quốc tế, đa dạng hóa kênh huy 
động tài chính khi Chính phủ đang siết chặt và tiến tới dừng hoàn toàn việc cấp bảo lãnh cho các dự 
án nguồn điện của EVN. 

https://www.evn.com.vn/d6/news/Luong-nuoc-thieu-hut-tai-cac-ho-thuy-dien-tren-ca-nuoc-tuong-duong-64-ty-kWh-dien-6-12-24565.aspx
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Thông tin quản lý

Đầu tư - Xây dựng
- TBA 220 kV Tháp Chàm (Ninh Thuận) hoàn thành nâng công suất 

từ 250 MVA lên 500 MVA. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tổ chức 
nghiệm thu, đóng điện công trình ngày 30/10, để tăng cường giải tỏa công 
suất cho các nhà máy năng lượng tái tạo khu vực phía Bắc tỉnh Ninh huận.

- Dự án đường dây 500 kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn được nghiệm thu, đóng điện ngày 26/10. 
Công trình có tổng chiều dài 85,2 km do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, đáp 
ứng mục tiêu quan trọng theo chỉ đạo của Chính phủ về giải phóng công suất của TĐL Long Phú 
vào hệ thống điện quốc gia. 

Ngoài Dự án trên, AFD cam kết tài trợ dưới hình thức không bảo lãnh Chính phủ cho Dự án Nhà 
máy hủy điện Ialy mở rộng, Dự án đầu tư xây dựng lưới điện một số khu vực tại miền Nam (của 
EVNSPC) phục vụ giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo; đồng thời đang xem xét tiếp tục tài 
trợ cho Dự án Nhà máy hủy điện Hòa Bình mở rộng.

NMNĐ Nghi Sơn phấn đấu sản xuất 4,2 - 4,5 tỷ kWh năm 2020
Đây là một trong những mục tiêu được Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải đề ra đối với 

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, để góp phần giải quyết khó khăn về nguồn cung điện cho hệ thống 
trong năm tới.  

Phó Tổng giám đốc EVN đề nghị Công ty cần chủ động nguồn cung cấp than cho Nhà máy, trong 
đó sớm ký hợp đồng mua than từ TKV, yêu cầu đơn vị cung cấp than đảm bảo chất lượng than, đặc biệt 
đảm bảo luôn có lượng than dự phòng cho phát điện 15 ngày.

Ngoài ra, Công ty đẩy mạnh triển khai các giải pháp bảo dưỡng sửa chữa theo độ tin cậy tổ máy 
(RCM) để từ đó rút ngắn thời gian sửa chữa, giúp số giờ vận hành tổ máy cao hơn, giúp hoạt động sản 
xuất điện được hiệu quả hơn.

Dự kiến, năm 2019, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn sản xuất đạt 3,922 tỷ kWh, cao hơn kế hoạch của 
Bộ Công hương giao (3,868 tỷ kWh).

5 công trình, sản phẩm của Đoàn Thanh niên EVN
được giải “Đổi mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp”

Lễ trao giải “Đổi mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp” lần 
thứ Nhất do Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức chiều 
29/10, tại Hà Nội.

Các tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn hanh niên EVN có công 
trình, sản phẩm được trao giải gồm: Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia (3 công trình, sản phẩm), Công ty Viễn thông Điện lực và 
Công nghệ thông tin (1 sản phẩm) và Công ty hủy điện Hòa Bình (1 công trình).

Các công trình, sản phẩm trên đều đã được triển khai trong thực tế và mang lại hiệu quả cao tại các 
đơn vị trực thuộc EVN.

Xem chi tiết tại đây

https://www.evn.com.vn/d6/news/5-cong-trinh-san-pham-cua-doan-vien-thanh-nien-EVN-dat-giai-Doi-moi-sang-tao-phat-trien-doanh-nghiep-6-12-24556.aspx
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Sản xuất - Truyền tải
- Hội thảo về giải pháp kỹ thuật giảm sự cố trong các trạm biến áp vừa được EVN tổ chức ngày 

30/10, tại hanh Hóa. Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải đã tham dự và chủ trì Hội thảo.

Cổ phần hóa
- 4.075.000 cổ phần của EVN tại Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình (chiếm 25% vốn điều 

lệ), được bán đấu giá thành công ngày 28/10. Giá đấu thành công bình quân 17.946 đồng/cổ phiếu, 
cao hơn 6 đồng/cổ phần so với mức giá khởi điểm. EVN thu về hơn 73 tỷ đồng. 

An toàn - Tiết kiệm điện
- Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội tổ chức tuyên truyền sử dụng 

điện an toàn, hiệu quả tại Trường Tiểu học Chu Văn An (Hà Nội) ngày 
28/10. Đây là hoạt động nằm trong chương trình phối hợp về tuyên 
truyền sử dụng điện an toàn, hiệu quả giai đoạn 2017 - 2020 giữa 
EVNHANOI, Sở GD&ĐT Hà Nội và Báo Kinh tế & Đô thị. 

Hợp tác quốc tế
- Shell Energy sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ công nghệ cho EVN trong phát triển hạ tầng cảng , 

kho chứa LNG là chia sẻ của ông Ajay Shah - Phó chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Hoàng gia Hà Lan (Shell) 
khu vực châu Á trong buổi làm việc với EVN ngày 30/10, tại Hà Nội.

- Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tiếp và làm việc với Công đoàn Điện lực Hàn Quốc ngày 29/10, 
tại Hà Nội. Tổ chức công đoàn hai bên đã chia sẻ kinh nghiệm về công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi 
hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tiếp đó, đoàn công tác Công đoàn Điện lực Hàn 
Quốc đã thăm và làm việc với Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, ngày 31/10.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng
- 10 căn nhà tình nghĩa được Tổng công ty Điện lực miền Nam bàn giao cho các gia đình khó khăn 

thuộc diện chính sách và người có công tại tỉnh Vĩnh Long, ngày 25/10. Mức hỗ trợ là 50 triệu đồng/hộ, 
nguồn kinh phí từ quỹ phúc lợi xã hội và sự đóng góp của cán bộ nhân viên Tổng công ty.

Kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện

- Giải bóng đá Trung tâm Điều độ Hệ thống điện 
Quốc gia mở rộng đã được tổ chức ngày 30/10, với sự 
tham gia sôi nổi của 6 đội. Chung cuộc: Đội bóng A0 
đoạt ngôi Vô địch, giải Nhì thuộc về đội bóng Cơ quan 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đội bóng Công ty Truyền 
tải điện 1 giành giải Ba.

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 
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