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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 36, tuần 3, tháng 9/2019

Tin tức

Phát động thi đua liên kết xây dựng công trình truyền tải điện 500 kV mạch 3 

Lễ phát động diễn ra ngày 13/9, tại Trung tâm Hành chính huyện Quảng Trạch (Quảng Bình). 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tham dự buổi lễ và đã biểu dương Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban QLDA các 
công trình điện miền Trung, hệ thống chính trị tại các địa phương có đường dây đi qua, cùng các 
đơn vị liên quan về những nỗ lực không ngừng trong quá trình triển khai dự án.

Phó Thủ tướng yêu cầu EVN và các đơn vị không chủ quan với kết quả đạt được, đảm bảo 
công trình hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng; đồng thời các bộ, ngành liên quan và chính 
quyền các tỉnh có đường dây đi qua tích cực tạo điều kiện, hỗ trợ cho chủ đầu tư.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành cam kết EVN/EVNNPT sẽ tiếp tục phối hợp 
chặt chẽ với các bộ, ngành, các địa phương và các đơn vị để triển khai dự án theo đúng những 
cam kết trong hợp đồng đã ký, phấn đấu đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng 
phục vụ sản xuất và truyền tải điện cho hệ thống điện quốc gia và miền Nam trong giai đoạn tới.

Bàn giao toàn bộ mặt bằng của công trình truyền tải điện 500 kV mạch 3 trước ngày 
30/11/2019

Đây là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đối với UBND tỉnh 
Quảng Bình và các địa phương liên quan về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (BTGPMB) 
cho đường dây 500 kV mạch 3 (Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2), ngày 13/9. 



2

Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền các tỉnh, thành phố có đường dây đi qua giải quyết dứt 
điểm những vướng mắc, để bàn giao cho chủ đầu tư toàn bộ mặt bằng móng, sân phân phối và 
hành lang tuyến đường dây đúng tiến độ. Đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để 
tuyên truyền cho người dân hiểu và đồng thuận với ngành Điện trong việc thực hiện các dự án 
trọng điểm, cấp bách này.

EVN hỗ trợ 1 tỷ đồng góp phần khắc phục hậu quả thiên tai tại Quảng Bình

Trong khuôn khổ chương trình làm việc của Phó Thủ tướng 
Trịnh Đình Dũng tại tỉnh Quảng Bình ngày 13/9, Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã 
trao tặng số tiền 1 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ khắc 
phục hậu quả do ảnh hưởng của bão số 4 (Podul) và áp thấp 
nhiệt đới sau bão.

Chế tạo thành công máy biến áp nguồn 3 pha 500 kV

Lễ xuất xưởng máy biến áp (MBA) nguồn 3 pha 500 kV - 467 MVA đầu tiên do Tổng công 
ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần (EEMC) sản xuất đã diễn ra ngày 13/9, đánh dấu 

bước tiến mới trong lĩnh vực chế tạo thiết bị điện của 
ngành Điện Việt Nam.

Đây là một sản phẩm thuộc đề tài khoa học công 
nghệ cấp quốc gia do Bộ Công Thương là cơ quan chủ 
quản (mã số 09/HĐ-ĐT/KHCN). MBA này sẽ được 
ứng dụng lắp đặt vận hành tại Nhà máy Thủy điện Sơn 
La trong tháng 9/2019.

Đẩy nhanh tiến độ công trình giải tỏa công suất cho các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ 
tại Lai Châu

Đây là nội dung chính được thống nhất tại buổi làm việc ngày 9/9, giữa lãnh đạo Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh Lai Châu và các chủ đầu tư dự án thủy điện này.

Về phía EVN, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đề nghị EVNNPT trong quý IV/2019 phải 
hoàn thành lắp các máy biến áp thứ 2 (250 MVA) tại TBA 220 kV Than Uyên và TBA 500 kV Lai Châu 
(450+250 MVA); hoàn thành TBA 220 kV Mường Tè, đường dây 220 kV Mường Tè – Lai Châu và lắp 
máy thứ 2 tại TBA 220 kV Mường Tè trong năm 2020. EVNNPC phải hoàn thành đường dây 110 kV 
Lai Châu - Mường Lay ngay trong năm nay.

Tổng giám đốc EVN cũng đề nghị tỉnh Lai Châu phối hợp với EVN có văn bản xin ý kiến Bộ 
Công Thương về một số thủ tục triển khai các dự án đấu nối. Đồng thời, mong muốn tỉnh Lai 
Châu hỗ trợ tối đa Tập đoàn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ 
các dự án.
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Thông tin quản lý

Đầu tư - Xây dựng

- Tập trung giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng cho các công trình điện, đặc biệt là dự án 
đường dây 500 kV đấu nối, giải tỏa công suất cho Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2. Đây là chỉ đạo của 
Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phát 
triển điện lực tại buổi làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 11/9.

Sản xuất - Truyền tải

- Cơ cấu điện sản xuất toàn hệ thống 8 tháng đầu năm 2019

Nhập khẩu
1,5%

Nhiệt điện dầu
0,5%

Tuabin khí
18,5%

Nhiệt điện than
49,5%

Năng lượng tái tạo
1,8%

Thủy điện
27,8%

Nguồn khác
0,4%

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- 1.855 khách hàng của EVNNPC ký thỏa thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải 
(DR), tính đến hết tháng 8/2019. Tổng công suất điều chỉnh ước đạt 846,79 MW.

- Cuộc thi Dịch vụ xuất sắc EVNNPC 2019 diễn ra từ ngày 10-13/9, với tổng số 30 đội thi. 
Kết quả chung cuộc, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã giành giải Nhất. 

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức trong toàn thể CBCNV về yêu cầu đổi mới, cải tiến toàn 
diện các mặt trong công tác sản xuất kinh doanh; từng bước xây dựng thương hiệu có uy tín cao 
về chất lượng dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, hiệu quả. 

6 kỹ sư của EVNHCMC nhận Chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN

Hội đồng Đăng bạ Kỹ sư Chuyên nghiệp ASEAN trao Chứng chỉ này tại Hội nghị thường niên 
lần thứ 37 của Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN (diễn ra từ ngày 11 - 14/9, tại Indonesia). 

Trong năm 2019, EVNHCMC có tổng số 70 kỹ sư được công nhận là Kỹ sư Chuyên nghiệp 
ASEAN. Ngoài 6 người vừa nhận Chứng chỉ, những kỹ sư khác sẽ được trao tại Việt Nam trong 
thời gian tới. 
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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

Tin tham khảo

Kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện

- Đổi mới kinh doanh dịch vụ tại EVNNPC: Hướng tới sự hài lòng của khách hàng... xem chi tiết

- Xây dựng kịch bản mới cho điện mặt trời... xem chi tiết

- 35 ngày đêm hoàn thành xây dựng Trạm biến áp 220 kV điện mặt trời Trung Nam... xem chi tiết

- Điện tử hóa cung cấp các dịch vụ điện... xem chi tiết

Năng lượng tái tạo

- 2.948 khách hàng lắp đặt điện mặt trời áp mái có sản lượng dư bán cho ngành Điện đã được 
Tổng công ty Điện lực miền Nam thanh toán tổng số 17,15 tỷ đồng, tương đương 7,6 triệu kWh, 
tính đến hết tháng 8/2019.

An toàn điện - Tiết kiệm điện

- “EVN mong tỉnh Bình Phước tiếp tục có chính sách hỗ trợ, thúc đẩy tuyên truyền chương trình sử 
dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn”. Đây là một trong những kiến nghị của EVN tại buổi 
làm việc của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp với tỉnh Bình Phước, ngày 10/9.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- Hệ thống cung cấp nước sạch Phai Lầu là công trình do EVNNPC hỗ trợ 1,1 tỷ đồng để xây 
dựng tại xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Công trình đã được khánh thành ngày 5/9, 
góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân xã này.

- Hội thao CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 28 - 29/9, tại Hà Nội, 
với 3 nội dung thi đấu: Bóng bàn, cầu lông, tennis. Đối tượng là tất cả CNVCLĐ thuộc Tập đoàn, 
không phân biệt lứa tuổi, giới tính đang công tác tại các đơn vị thành viên, trực thuộc EVN và 
đóng BHXH tại đơn vị trước ngày 20/3/2019.

- Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty Tư vấn điện miền Nam (9/9/1999 - 9/9/2019) được tổ 
chức ngày 12/9, tại TP.HCM. Trong 20 năm qua, Công ty đã phát triển mạnh mẽ cả về nhân lực 
và chất lượng, điển hình là doanh thu đạt từ 1 tỷ đồng (năm 2000) đã tăng lên 100 tỷ đồng (năm 
2015), góp phần vào sự phát triển chung của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

https://congthuong.vn/doi-moi-kinh-doanh-dich-vu-o-evnnpc-huong-toi-su-hai-long-cua-khach-hang-125231.html/
https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/945081/xay-dung-kich-ban-moi-cho-dien-mat-troi
https://thanhnien.vn/doi-song/35-ngay-dem-hoan-thanh-xay-dung-tram-bien-ap-220-kv-dien-mat-troi-trung-nam-1125317.html
https://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/41521002-dien-tu-hoa-cung-cap-cac-dich-vu-dien.html

