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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 39, tuần 2, tháng 10/2019

Tin tức

EVNNPC kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận 
Huân chương Lao động Hạng Nhì

hừa ủy quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó 
Chủ tịch nước Đặng hị Ngọc hịnh đã trao Huân chương 
Lao động hạng Nhì cho tập thể Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc, tại buổi Lễ diễn ra ngày 4/10. Đây là sự ghi nhận của 
Đảng, Nhà nước với những cống hiến của các thế hệ cán bộ, 
công nhân, lao động của EVNNPC trong 50 năm qua.

Hiện nay, EVNNPC đang cung cấp các dịch vụ điện tới 
10,2 triệu khách hàng tại 27 tỉnh, thành phố miền Bắc; trong 
đó, có 3 huyện đảo: Cát Hải, Bạch Long Vỹ (thành phố Hải 
Phòng), Cô Tô (Quảng Ninh) và 5 xã đảo của huyện Vân Đồn 
(Quảng Ninh). 

EVN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 
đối với tiêu chí về điện

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn 
mới của ngành Công hương (giai đoạn 2010 - 2020) diễn ra sáng 2/10, tại hanh Hóa.

Trong giai đoạn này, EVN đã đóng vai trò chủ lực, nòng cốt; không ngừng cải tạo, nâng cấp, xây 
dựng mới lưới điện trung, hạ áp nông thôn; đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu điện cho phát triển sản 
xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nuôi trồng 
thủy hải sản, sinh hoạt; đảm bảo vận hành an toàn 
ổn định lưới điện của dân cư khu vực nông thôn.

Tập đoàn đã cấp điện đến 100% số xã trên cả 
nước, trong đó có 8.072/8.902 xã (khoảng 90,7%) 
đạt tiêu chí về điện nông thôn mới, tăng gần 46% 
so với năm 2010 và tăng 8,3% so với thời điểm năm 
2015. Nhiều tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ 100% tổng số 
xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới về điện.

EVN cũng đã hoàn thành tiếp nhận quản lý và 
bán điện tại 11/12 huyện đảo, đảm bảo cấp điện ổn 
định, liên tục 24/24h phục vụ nhân dân trên các 
đảo, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh 
chính trị - xã hội. 

Xem thêm thông tin tại đây.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ 
tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gắn Huân 
chương Lao động hạng Nhì lên Cờ truyền 
thống của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
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Văn bản - Thực thi

Đảm bảo đủ nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện than
Đây là một trong những yêu cầu của Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang hành tại các buổi 

làm việc với các tổng công ty phát điện (GENCO) trong tuần qua, về tình hình thực hiện kế hoạch 
sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng - tài chính năm 2019, lập kế hoạch năm 2020.

Các GENCO được yêu cầu tập trung thực hiện các giải pháp để cải thiện suất tiêu hao nhiên 
liệu; tối ưu hóa chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ sửa 
chữa, bảo dưỡng các tổ máy; có phương án chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho sản xuất trong các tháng 
còn lại của năm 2019, mùa khô năm 2020 và các năm tiếp theo,... Đồng thời, tích cực đàm phán với 
các nhà cung cấp nhằm đảm bảo khối lượng, chất lượng và tiến độ cung cấp nhiên liệu theo Hợp 
đồng dài hạn và hằng năm đã ký kết.

EVN đề nghị tỉnh Ninh Thuận và các chủ đầu tư năng lượng tái tạo chung tay giải 
tỏa công suất cho các nhà máy điện mặt trời

Tại buổi làm việc ngày 7/10, EVN đề xuất lắp đặt tạm hai trạm biến áp 220 kV (Vĩnh Tân và Phước 
hái) để giải tỏa công suất cho các nhà máy điện mặt trời đã đưa vào vận hành ở tỉnh Ninh huận. Dự 
kiến, các trạm hoàn thành trong quý 2/2020.

Để đáp ứng tiến độ trên, EVN đề xuất các chủ đầu tư nhà máy điện đầu tư lắp đặt trạm, sau khi 
hoàn thành cho EVN thuê vận hành. EVN cũng kiến nghị tỉnh Ninh huận chủ trì, báo cáo hủ 
tướng Chính phủ, Bộ Công hương về cơ chế thực hiện.  

Lãnh đạo tỉnh Ninh huận và các chủ đầu tư năng lượng tái tạo ủng hộ chủ trương này, đồng 
thời mong muốn EVN tiếp tục phối hợp chặt chẽ để góp phần xây dựng tỉnh Ninh huận trở thành 
trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước.

EVN ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số 
Hội thảo “Phát triển năng lượng thông minh: Ưu tiên chiến lược trong chuyển đổi số quốc gia” 

do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì tổ chức ngày 2/10 tại Hà Nội. Phó Tổng giám đốc EVN Võ 
Quang Lâm dự và điều phối phiên thảo luận bàn tròn tại Hội thảo.

Hiện nay, toàn EVN có 41 đề án, nhiệm vụ thành phần thuộc Đề án CMCN 4.0 có tính khả thi 
nhất, có thể phát huy hiệu quả ngay đang được các đơn vị triển khai. 5 lĩnh vực được EVN tập trung 
nghiên cứu, ứng dụng thành quả của CMCN 4.0 gồm: Sản xuất điện; truyền tải điện; điều độ hệ 
thống điện; phân phối - kinh doanh & dịch vụ khách hàng; quản trị doanh nghiệp.

Xem thêm thông tin tại đây.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch điện VIII
Đây là Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. hời 

hạn thực hiện lập Quy hoạch trong thời gian 12 tháng kể từ khi Nhiệm vụ được phê duyệt và lựa chọn 
xong đơn vị tư vấn lập Quy hoạch. 

Bộ Công hương là cơ quan tổ chức lập Quy hoạch điện VIII, có trách nhiệm đảm bảo việc triển 
khai thực hiện các bước theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật khác có liên quan. 

(heo Quyết định số 1264/QĐ-Tg ngày 1/10/2019)
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Thông tin quản lý

Chiến lược - Kế hoạch
Ngày 27/9/2019, Hội đồng thành viên EVN đã ban hành các quyết định đầu tư:

- Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng (2 tổ máy x 180 MW). Tổng mức đầu tư gần 6.400 tỷ 
đồng. Ban Quản lý dự án Điện 2 làm đại diện chủ đầu tư quản lý dự án, theo Quyết định số 384/
QĐ-EVN. 

- Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng (2 tổ máy x 240 MW). Tổng mức đầu tư hơn 9.200 
tỷ đồng. Ban Quản lý dự án điện 1 làm đại diện chủ đầu tư quản lý dự án, theo Quyết định số 383/
QĐ-EVN. 

Đầu tư - Xây dựng
- Công trình TBA 110 kV Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) được Công ty Điện lực Lạng Sơn và Ban 

Quản lý dự án lưới điện EVNNPC tổ chức gắn biển ngày 2/10, chào mừng 50 năm thành lập Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc (6/10/1969 - 6/10/2019). Công trình đã hoàn thành và nghiệm thu 
đóng điện trong tháng 9 vừa qua.

- Gần 15 tỷ đồng là tổng mức đầu tư của Công ty Điện lực Điện Biên để đưa điện lưới quốc gia về 
cho 621 hộ dân (chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số) tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Đây 
là công trình cấp điện cho các điểm bản thuộc diện ổn định dân cư trong Đề án sắp xếp, ổn định 
dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh huyện Mường Nhé (gọi tắt là Đề 
án 79), giai đoạn 2012 - 2020.

An toàn điện
- EVN là một trong các đơn vị đồng hành với Lễ diễu hành 

hưởng ứng háng Phòng chống cháy nổ 2019, tổ chức tại 
Cung hể thao Quần Ngựa (Hà Nội) sáng 3/10. 

EVN hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”
Chủ đề của EVN năm nay là “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, tuân thủ Quy chế quản lý nội 

bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và việc tham gia xây dựng, thực thi pháp luật”. 

hời gian thực hiện trong cả năm 2019, nhưng tập trung cao điểm từ ngày 10/10 đến ngày 
10/11/2019. Một số nội dung hoạt động theo kế hoạch như:

- Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung triển khai Ngày pháp luật năm 2019 tại đơn vị; tổ chức các 
hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật cho toàn thể CBCNV trong đơn vị. 

- Tổ chức tọa đàm, tập huấn, phổ biến pháp luật, Quy chế quản lý nội bộ của EVN và các chuyên đề 
phù hợp với hoạt động của EVN, đơn vị.

- ham gia tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam năm 2019, gắn với tổng kết, đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 
9/12/2003 của Ban Bí thư.

- Triển khai các nội dung theo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của EVN…

(Theo Quyết định số 1380/QĐ-EVN ngày 24/9/2019)
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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 ile: EVNEIC 

Bản tin EVn

Kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện

- Công ty Truyền tải điện 3 vừa tổ chức ngày hội văn hóa với chủ đề “65 năm EVN - Thắp sáng niềm 
tin”. Có tổng số 10 đội thi đến từ các đơn vị trong Công ty. Các đội đã tham gia những phần thi về: 
Kiến thức lịch sử, truyền thống ngành Điện; văn hóa doanh nghiệp EVN, EVNNPT; ứng xử với tình 
huống cụ thể. 

Chung cuộc, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng
- Công đoàn Điện lực Việt Nam đạt 1 giải Nhất, 1 giải Khuyến khích trong cuộc thi ảnh “Nét đẹp 

công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội Facebook do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
phát động. Lễ trao giải tổ chức ngày 1/10, tại Hà Nội. 

- Giải thi đấu giao hữu bóng đá nghiệp dư giữa Bộ Công Thương , Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN), Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) diễn ra ngày 3-4/10, tại Hà Nội. Đây là dịp gặp gỡ, 
góp phần thắt chặt tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa các đơn vị.

Đào tạo
- Khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp 4 được EVNCPC khai giảng sáng 7/10 tại TP Hội An, tỉnh 

Quảng Nam. Đây là lớp thứ 6 trong năm nay của Tổng công ty, với 52 học viên. Tổng thời lượng của 
khóa đào tạo là 18 ngày, trong đó phần lý thuyết là 10 ngày và phần thực tế là 8 ngày. 

Tác phẩm "Ấm tình mùa lũ" của tác giả Lê Hồng Hà
(Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN) đạt giải Nhất.

Tác phẩm "Điện về đảo xa" của tác giả Nguyễn Ngọc Tuấn
(Trung tâm Thông tin Điện lực) đạt giải Khuyến khích. 


