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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 41, tuần 4, tháng 10/2019

Tin tức

EVN được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất trong xây dựng nông thôn mới
Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông 

thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020 do Ban hi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ngày 18/10, tại Nam Định. hay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước, hủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam vì những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua này.

Trong 10 năm qua, EVN đóng vai trò chủ lực, nòng cốt trong việc cung cấp đủ điện phục vụ cho 
sản xuất nông nghiệp và nâng cao chất lượng điện phục vụ sinh hoạt của dân cư nông thôn, đáp ứng 
tiêu chí số 4 về điện. 

Tính đến ngày 30/6/2019, đã có 
8.072/8.902 xã, chiếm tỷ lệ  90,7%, đáp 
ứng tiêu chí số 4 về điện trong chương 
trình nông thôn mới, tăng 45,94% so 
với năm 2010 và tăng 8,32% so với thời 
điểm năm 2015. Tỷ lệ số xã có điện trên 
toàn quốc đã đạt 100%. Số hộ dân nông 
thôn có điện sử dụng tăng từ 96,29% 
tương ứng 13,26 triệu hộ (năm 2010) 
lên 99,18% tương ứng 16,98 triệu hộ. 

Trong 10 năm qua, EVN đã:
-  Đầu tư hơn 89.200 tỷ đồng để lưới điện phân phối cung cấp cho khu 

vực nông thôn đáp ứng được tiêu chí số 4 về điện.
-  Tiếp nhận quản lý lưới điện hạ áp nông thôn (từ các tổ chức quản lý 

điện nông thôn không đủ năng lực quản lý) tại gần 6.000 xã. 
-  Tiếp nhận quản lý, bán điện trực tiếp cho gần 17 triệu hộ dân nông 

thôn (từ các tổ chức quản lý điện địa phương nói trên).
-  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 và xã hội.
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EVN làm việc với tỉnh Hòa Bình về dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng

Tại buổi làm việc chiều 17/10, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang hành kiến nghị tỉnh tạo 
điều kiện tối đa trong công tác GPMB, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thi công dự án.

Ông Bùi Văn Tỉnh - Bí thư Tỉnh ủy Hòa 
Bình cam kết tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ, 
tuyệt đối không để công tác giải phóng mặt 
bằng (GPMB) làm chậm tiến độ triển khai 
dự án. Lãnh đạo địa phương cũng đề nghị 
EVN quan tâm bố trí vốn để GPMB kịp 
thời, tính toán khu đổ thải phù hợp, nhằm 
đảm bảo hiệu quả xã hội, môi trường; tiếp 
tục quan tâm đến công tác an sinh xã hội tại 
địa phương, phối hợp với tỉnh đề xuất Trung 
ương tiếp tục có cơ chế hỗ trợ phát triển KT-
XH cho các xã vùng hồ sông Đà. 

Tháo gỡ vướng mắc trong giải tỏa công suất điện mặt trời tại Ninh Thuận 

Làm việc tại Ninh huận ngày 17/10, Phó hủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Công 
hương phải bám sát để cùng với tỉnh Ninh huận tìm phương hướng giải quyết những vướng 
mắc trong giải tỏa công suất điện mặt trời trên địa bàn tỉnh; đồng thời kiểm soát chặt chẽ phát triển 
nguồn điện, tránh phong trào; yêu cầu Bộ Công hương và các ngành sớm trình Chính phủ quy 
hoạch điều chỉnh điện mặt trời, điện gió, cũng như Quy hoạch điện VIII. Bên cạnh đó, Phó hủ 
tướng cũng chỉ đạo: EVN chỉ ký hợp đồng mua điện với các nhà đầu tư khi đảm bảo điều kiện giải 
toả công suất.

Nhằm khẩn trương giải tỏa công suất điện mặt trời sớm nhất có thể, EVN đã chủ động kiến nghị 
UBND tỉnh Ninh huận báo cáo Bộ Công hương, hủ tướng Chính phủ cho phép lắp đặt các trạm 
biến áp tạm 220/110 kV tại Vĩnh Tân và Phước 
hái. Các chủ đầu tư nhà máy năng lượng tái 
tạo tham gia lắp đặt, sau khi hoàn thành sẽ cho 
EVN thuê để vận hành. Việc này đã được tỉnh 
và các chủ đầu tư cơ bản đồng tình và ủng hộ.

Bộ Công hương, UBND tỉnh Ninh huận 
thống nhất kiến nghị Chính phủ sớm xem xét, 
đồng ý chủ trương cho phép Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xây dựng Trung Nam là nhà đầu tư dự 
án nhà máy điện mặt trời tại khu vực huận 
Nam kết hợp đầu tư hạ tầng lưới điện truyền tải 
500 kV đấu nối để truyền tải công suất các nhà 
máy vào hệ thống điện quốc gia.
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Thông tin quản lý

Chiến lược - Kế hoạch
- EVN đang nghiên cứu, xây dựng Đề án Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030. Chủ trì buổi họp của Tổ công tác ngày 16/10, Chủ tịch HĐTV EVN 
Dương Quang hành đã yêu cầu các ban chuyên môn của Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu, xây dựng 
đề cương chi tiết với nhiệm vụ cụ thể ở từng lĩnh vực. Đồng thời, phối hợp với các chuyên gia tư vấn 
trong nước và quốc tế; học tập kinh nghiệm ở các quốc gia có công tác quản trị hiện đại để xây dựng 
Đề án hiệu quả, sát thực tế.

Sản xuất - Truyền tải
- Hợp đồng dịch vụ truyền tải điện giai đoạn 2019-2023 được Tổng 

công ty Truyền tải điện Quốc gia và Công ty Mua bán điện ký kết 
ngày 16/10. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019 đến ngày 
31/12/2023. Giá truyền tải điện được điều chỉnh hàng năm theo 
quyết định của Bộ Công hương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 
trong đó giá truyền tải điện năm 2019 là 101,3 đồng/kWh.

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng
- EVNHANOI đảm bảo cung ứng điện ổn định cho các nhà máy sản xuất nước sạch, các trạm bơm 

tăng áp trên địa bàn hủ đô, để đảm bảo các đơn vị này vận hành ổn định phục vụ cấp nước cho 
người dân sau khi xảy ra sự cố nguồn nước của Công ty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà. 

- Lưới điện xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) được bàn giao cho ngành Điện quản 
lý theo Quyết định số 3324 ngày 8/10/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, đáp ứng nguyện vọng của 
đông đảo của cử tri và nhân dân xã Cẩm Nhượng. Trước đây, lưới điện do HTX kinh doanh dịch 
vụ hành Tâm đầu tư, quản lý.

Hợp tác quốc tế
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty JERA 

Inc., Co Nhật Bản (JERA) ký kết Biên bản ghi nhớ 
ngày 18/10. Đây là cơ sở để hai bên thực hiện trao 
đổi thông tin và tìm kiếm các cơ hội hợp tác tiềm 
năng trong kinh doanh chuỗi giá trị LNG.

- Thư mời quan tâm về cung cấp điện từ nhà 
máy điện nổi sử dụng khí đốt hóa lỏng (LNG) được 
EVN gửi tới các nhà cung cấp/ nhà đầu tư đang 
sở hữu loại hình nhà máy điện này, ngày 15/10. 
EVN dự định mua điện LNG để bổ sung nguồn 
phát, nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng tiếp tục 
tăng lên trong thời gian tới, đặc biệt là trong giai 
đoạn 2021-2025.
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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 đoàn Điện lực Việt Nam biểu dương 65 cán bộ nữ 
công tiêu biểu. Đây là những tấm gương đại diện cho lực 
lượng nữ CNVCLĐ và đội ngũ cán bộ nữ công công đoàn 
các cấp. 

Tại buổi lễ diễn ra ngày 16/10, Phó Tổng giám đốc EVN 
Võ Quang Lâm - Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ EVN đề 
nghị Công đoàn Điện lực Việt Nam cùng Tập đoàn tiếp tục 
đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoạt động thiết thực để 
chăm lo, đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động 
trong Tập đoàn, nhất là lao động nữ.

- Cuộc thi “Tiếng hát công nhân viên chức lao động năm 2019” được Tổng công ty Điện lực TP Hà 
Nội tổ chức ngày 19/10. Có 65 thí sinh tham gia cuộc thi, được chia  thành các phong cách biểu 
diễn: Nhạc nhẹ, thính phòng, dân gian và nhóm các ca khúc ngành Điện. Chung cuộc, Ban tổ chức 
đã trao 6 giải A, 8 giải B, 12 giải C và các giải Khuyến khích cho các thí sinh.

Tin tham khảo

- Philippines, Indonesia, Ấn Độ... đều thua Việt Nam về độ phủ lưới điện nông thôn… xem chi tiết

- Người dân có thể “soi” môi trường của nhà máy nhiệt điện… xem chi tiết

- Lính truyền tải với công tác dân vận…xem chi tiết

- Cải thiện việc cấp điện cho địa bàn vùng sâu vùng xa… xem chi tiết

https://tuoitre.vn/philippinnes-indonesia-an-do-deu-thua-viet-nam-ve-do-phu-luoi-dien-nong-thon-20191019160420814.htm
https://thanhnien.vn/doi-song/nguoi-dan-co-the-soi-moi-truong-cua-nha-may-nhiet-dien-1138411.html
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/linh-truyen-tai-voi-cong-tac-dan-van-66080.htm
https://baotintuc.vn/kinh-te/cai-thien-viec-cap-dien-cho-dia-ban-vung-sau-vung-xa-20191020194800424.htm

