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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 27, tuần 1, tháng 10/2018

Tin tức

EVN là một trong số 19 Tập đoàn, 
Tổng công ty được chuyển giao 
đại diện chủ sở hữu Nhà nước về 
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại 
doanh nghiệp 

Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp vừa chính thức ra mắt 
chiều 30/9. 

Theo Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc, sự ra mắt Ủy 
ban là bước quan trọng để phân biệt 
rõ hơn, tách bạch hơn giữa chức năng quản lý nhà nước và chức năng kinh doanh của doanh 
nghiệp. Những đơn vị thuộc về Uỷ ban đều là doanh nghiệp trọng yếu của nền kinh tế. 

Tổng hợp báo cáo tài chính thời điểm 31/12/2017, giá trị sổ sách vốn chủ sở hữu nhà nước 
của 19 tập đoàn, tổng công ty được chuyển về Ủy ban là trên 1 triệu tỷ đồng, tổng giá trị tài sản 
là hơn 2,3 triệu tỷ đồng.  

Việc chuyển giao các Tập đoàn/Tổng công ty nhà nước (trong đó có EVN) về Uỷ ban này sẽ 
được thực hiện trong tháng 10/2018. 

Giải quyết các vấn đề còn tồn tại liên quan đến Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

Là nội dung chính tại buổi làm việc giữa Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành và Chủ 
tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài, ngày 26/9, tại Hà Nội. 

Hai lãnh đạo đã trao đổi, thống nhất giải pháp tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong quá 
trình triển khai thực hiện các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch như công tác giải 
phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự...

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, sẽ sớm xem xét Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch địa 
điểm xây dựng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và tổ chức đối thoại với người dân sau khi Hồ 
sơ được Bộ Công Thương phê duyệt.
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Công đoàn Điện lực Việt Nam có đại diện trong Ban Chấp hành 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa mới

Ông Đỗ Đức Hùng - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam 
trúng cử trong tổng số 161 người được bầu vào Ban Chấp hành nhiệm 
kỳ 2018 – 2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tại Đại hội 
Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, diễn ra từ ngày 24 - 26/9. 

19 tập thể, cá nhân thuộc EVN được Bộ Công Thương khen thưởng 

Với những đóng góp quan trọng cho thành công của Chiến dịch Giờ Trái đất trong giai 
đoạn 2009 – 2018, tổng số 11 tập thể, 8 cá nhân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị 
trực thuộc được Bộ Công Thương tặng Bằng khen, theo Quyết định số 3376/QĐ-BCT ngày 
18/9/2018. 

Tại Việt Nam, Chiến dịch Giờ trái đất được tổ chức lần đầu tiên năm 2009 và đến nay đã tạo 
ra được sức lan tỏa lớn trong cộng đồng xã hội. EVN giữ vai trò nhà tài trợ chính đồng hành cùng 
Chiến dịch trong suốt 10 năm qua. Tập đoàn cùng các đơn vị  trực thuộc luôn tích cực hưởng ứng 
Chiến dịch với hàng chuỗi hoạt động thiết thực, góp phần đạt kết quả tiết kiệm hàng triệu kWh 
điện, tương đương hàng tỷ đồng, góp phần bảo vệ môi trường sống bền vững. 

PECC2 lọt vào danh sách 200 doanh nghiệp tốt nhất châu Á 

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 200 doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ USD kinh 
doanh hiệu quả nhất Châu Á, trong đó có Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2 (PECC2).

PECC2 có vốn điều lệ 117 tỷ đồng, doanh thu năm 2017 là 1.877 tỷ đồng, lợi nhuận trước 
thuế đạt 268,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 214,4 tỷ đồng, gấp 2,1 lần năm 2016.

Danh sách này được Forbes lựa chọn ngẫu nhiên từ 24.000 doanh nghiệp, với 108 ngành 
nghề khác nhau. Tiếp đó, Forbes chọn ra 14.000 doanh nghiệp đưa vào vòng chung khảo với các 
tiêu chí doanh nghiệp có doanh thu từ 5 triệu USD đến 1 tỷ USD, có mức tăng trưởng doanh thu, 
lợi nhuận tốt. Top 200 là những doanh nghiệp có mức tăng trưởng cao trong 3 năm liên tiếp, đạt 
mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu cao nhất và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao nhất. 

Văn bản - Thực thi

- Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ 
ban hành ngày 21/9/2018. Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các Bộ, 
ngành, địa phương liên quan tổ chức quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở này 
theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-
CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ.

(Theo Quyết định 1221/QĐ-TTg ngày 21/9/2018)
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Tổ chức - Nhân sự

- Ông Nguyễn Xuân Tuấn – Phó Trưởng ban Viễn thông và Công nghệ thông tin EVN được 
bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Viễn thông và Công nghệ thông tin EVN, từ ngày 1/10/2018, 
theo Quyết định số 1199/QĐ-EVN ngày 27/9/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

- Ông Bùi Văn Kiên - Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 
được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, từ ngày 1/10/2018, theo Quyết 
định số 1722/QĐ-EVNNPT ngày 28/9/2018 của Hội đồng thành viên EVNNPT.

Đầu tư - Xây dựng

- 102 công trình lưới điện từ cấp điện áp 110 – 500 
kV đã được khởi công xây dựng trong 9 tháng đầu năm 
2018. Cũng trong thời gian này, toàn Tập đoàn hoàn 
thành 121 công trình, trong đó có 4 công trình 500 kV, 
20 công trình 220 kV, 97 công trình 110 kV.

Sản xuất - Truyền tải

- Sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2018

Thông tin quản lý
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- Thêm 20 quy chế quản lý nội bộ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành đã hết hiệu lực 
thi hành, nâng tổng danh sách lên 73 quy chế, qua 2 đợt rà soát trong năm. 

(Theo Quyết định số 1200/QĐ-EVN ngày 28/9/2018)
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Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- Sản lượng điện thương phẩm toàn Tập đoàn ước đạt trong 9 tháng đầu năm 2018

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- 200 suất quà cho bệnh nhân ung thư với giá trị 1 triệu đồng/suất được Tổng công ty Điện lực 
miền Trung trao cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, ngày 26/9. 
Tổng công ty cũng tặng 50 triệu đồng cho bếp ăn từ thiện của Bệnh viện này. Toàn bộ chi phí 
trích từ quỹ phúc lợi của đơn vị. 

- 60 triệu đồng là nguồn kinh phí hỗ trợ từ Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng để xây nhà 
tình nghĩa cho gia đình bà Phan Thị Thôi (Tổ 5, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà 
Nẵng). Đơn vị phối hợp với địa phương đã tổ chức bàn giao nhà cho bà Thôi, ngày 26/9. Đây là 
hộ nghèo nhóm 1 của phường Thuận Phước. 

- Điện lực Diên Khánh – Khánh Vĩnh (thuộc Công ty CP Điện lực Khánh Hòa) nhận phụng 
dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Chưa từ tháng 9/2018. Mẹ Phan Thị Chưa 
(ngụ tại xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) sinh năm 1932, là vợ của liệt sĩ Bùi 
Hữu Giảng và mẹ của liệt sĩ Bùi Trưng, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
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- Tỷ lệ tổn thất điện toàn Tập đoàn trong 9 tháng năm 2018

Đơn vị Thực hiện So với cùng kỳ 2017

Tổng công ty Điện lực miền Bắc 5,15 -1,5

Tổng công ty Điện lực miền Nam 4,1 -0,31

Tổng công ty Điện lực miền Trung 4,82 -0,37

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội 4,68 -0,15

Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh 3,27 -0,4

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 2,48 0

Toàn EVN 7,17 -0,44

Đơn vị: %
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Chỉ đạo: Ban Quan hệ Cộng đồng 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

- Chính thức ra mắt “Siêu Ủy ban” quản lý vốn nhà nước…    xem chi tiết

- Tái cơ cấu EVN: Loạt doanh nghiệp dịch vụ mới sắp “chào sân”…    xem chi tiết

- Hơn 3.200 kWp điện mặt trời áp mái đã vận hành tại trụ sở các điện lực…    xem chi tiết

- Sống gần trạm biến áp có an toàn hay không?…  xem chi tiết

Thông báo - Chỉ dẫn

Tuyên truyền nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Là nội dung được Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị Công đoàn các 
đơn vị trực thuộc triển khai tới cán bộ, đoàn viên và người lao động , tại văn bản số 320/CV-
CĐĐVN ngày 28/9/2018.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, đã diễn ra thành công tốt 
đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ mới gồm 161 
đồng chí; bầu 22 đồng chí tham gia Đoàn Chủ tịch. 

Ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
khóa XII.

4 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa mới, gồm: Ông Trần Thanh Hải, 
ông Trần Văn Thuật, ông Phan Văn Anh và ông Ngọ Duy Hiểu. Đại hội cũng bầu Chủ nhiệm Ủy 
ban Kiểm tra và Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII gồm 16 người. 

Tại Đại hội đã thông qua Nghị quyết với những vấn đề quan trọng liên quan đến phong trào 
công nhân viên chức lao động, khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân, tổ chức Công 
đoàn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII được tổ chức từ ngày 24 - 26/9/2018 tại Thành phố 
Hà Nội. 

Tài liệu Báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam tại đây. 

http://congdoandlvn.org.vn/d4/news/Trien-khai-tuyen-truyen-nhanh-ket-qua-Dai-hoi-Cong-doan-Viet-Nam-lan-thu-XII-1-7885.aspx
https://www.baohaiquan.vn/Pages/Sieu-uy-ban-chinh-thuc-ra-mat.aspx
http://baophapluat.vn/chuyen-llam-an/tai-co-cau-evn-loat-doanh-nghiep-dich-vu-moi-sap-chao-san-414777.html
https://www.evn.com.vn/d6/news/Hon-3200-kWp-dien-mat-troi-ap-mai-da-van-hanh-tai-tru-so-cac-dien-luc-6-17-22369.aspx
https://vtv.vn/chuyen-dong-24h/song-gan-tram-bien-ap-co-an-toan-hay-khong-2018092914450812.htm
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