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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 28, tuần 2, tháng 10/2018

Tin tức

Tiếp tục đầu tư cấp điện cho vùng sâu vùng xa 
của tỉnh Sơn La 

Đây là nội dung được trao đổi, bàn bạc tại buổi làm việc 
giữa Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành và lãnh 
đạo UBND tỉnh Sơn La, ngày 5/10, tại Hà Nội. 

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Cầm Ngọc Minh đánh giá 
cao EVN và các đơn vị thuộc Tập đoàn đóng trên địa bàn 
đã đảm bảo cung cấp điện, góp phần thúc đẩy sự phát triển 
toàn diện của tỉnh trong những năm qua. Đồng thời mong muốn EVN tiếp tục bố trí nguồn ngân 
sách đầu tư cấp điện nông thôn giai đoạn 2019-2020 cho Sơn La. 

Khẳng định đồng hành cùng địa phương, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành cũng đề 
nghị lãnh đạo tỉnh Sơn La tạo điều kiện, hỗ trợ EVN/các đơn vị trực thuộc tháo gỡ khó khăn trong 
công tác bồi thường GPMB, đảm bảo đủ quỹ đất cho các dự án theo quy hoạch được duyệt, đặc biệt 
các công trình đường dây và TBA 500/220/110 kV để triển khai các dự án đảm bảo chất lượng, 
tiến độ.

Đến nay, 204/204 xã trong tỉnh Sơn La đã có điện lưới quốc gia, tỷ lệ số hộ được sử dụng điện 
đạt 92,2%. 

EVN đẩy mạnh tái cơ cấu theo lộ trình

77,5 tỷ đồng thu về từ việc thoái vốn toàn bộ tại Công ty CP Cơ điện Thủ Đức; chuẩn bị chuyển 
nhượng vốn, đấu giá tại Tổng công ty CP Thiết bị điện Đông Anh; thông qua Đề án tách bạch khâu 
dịch vụ điện lực tại các tổng công ty Điện lực; cổ phần hóa thành công Tổng công ty Phát điện 3 
(EVNGENCO 3)... Đó là những kết quả đáng khích lệ trong công tác tái cơ cấu, sắp xếp lại doanh 
nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2018 của EVN. 

Hiện Tập đoàn đang xem xét trình Bộ Công Thương phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 
và giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá cổ phần tại Công ty CP Phong Điện Bình Thuận và Công ty 
Tài chính CP Điện lực; tiếp tục triển khai các bước cổ phần hóa EVNGENCO 1 và 2 trong quý IV. 

Đến nay, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội và Tổng 
công ty Điện lực TP.HCM đã thành lập được 3 công ty dịch vụ điện. Các Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc, miền Trung và miền Nam đang khẩn trương thực hiện, nhằm tách bạch hoạt động dịch 
vụ ra khỏi hoạt động sản xuất, kinh doanh điện năng thời gian tới. 
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Văn bản - Thực thi

Quy định về vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và trách nhiệm của các đơn vị tham gia 

Các nội dung này được cụ thể hóa trong Thông tư số 28/2018/TT-BCT ngày 27/9/2018 của 
Bộ Công Thương. 

Trong đó, các đơn vị sở hữu nhà máy điện có công suất đặt đến 30 MW, đấu nối lưới điện cấp 
điện áp từ 110 kV trở lên, được quyền tham gia thị trường điện. Để tham gia, đơn vị phải làm hồ sơ 
đăng ký, chuẩn bị đầy đủ hạ tầng theo quy định. 

Các nhà máy điện có giấy phép hoạt động và công suất đặt lớn hơn 30 MW buộc phải tham gia 
thị trường điện trong vòng 30 ngày, kể từ ngày vận hành thương mại.

Các đơn vị tham gia thị trường điện phải tuân theo quy định về giá trần thị trường điện và được 
xác định giá dựa trên phương pháp lập lịch không ràng buộc.

Nếu nhà máy điện không duy trì được công suất đặt lớn hơn 30 MW trong thời hạn 01 năm liên 
tục sẽ bị buộc chấm dứt tham gia thị trường điện. 

Thông tư chính thức có hiệu lực từ 15/11/2018.

Tổ chức - Nhân sự

Ông Nguyễn Xuân Nam, Kế toán trưởng Tập đoàn Điện lực Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức 
vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ ngày 15/10/2018, theo Quyết định số 268/
QĐ-EVN ngày 04/10/2018 của Hội đồng thành viên EVN. 

Đầu tư - Xây dựng

- 28.100 MW là tổng công suất nguồn điện của EVN, chiếm 58,7% trong toàn hệ thống (khoảng 
47.900 MW), tính đến hết tháng 9/2018. 

- Máy biến áp AT4 220 kV - 250 MVA Trạm 220 kV Hà 
Đông lần đầu tiên được tách lưới để đại tu toàn bộ, sau hơn 20 
năm vận hành. Công ty Truyền tải điện 1 đã nghiệm thu đóng 
điện trở lại ngày 28/9, sau 15 ngày thi công. 

Thông tin quản lý

EVN đã ký 35 hợp đồng mua bán điện với các nhà đầu tư điện mặt trời 

35 hợp đồng mua bán điện với các nhà đầu tư điện mặt trời bên ngoài EVN có 
tổng công suất là 2.271 MW. Trong đó, dự án điện mặt trời Phong Điền (huyện 
Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) công suất 35 MW là dự án điện mặt trời 
đầu tiên hòa lưới sẽ chính thức vào vận hành ngay đầu tháng 10/2018. 

Tính đến hết tháng 9/2018, tổng công suất nguồn điện mới đưa vào phát 
điện trên toàn quốc là 2.500 MW. Riêng EVN đã đưa vào vận hành thương mại 
2 tổ máy (2 x 600 MW) dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và 2 tổ máy (2 x 300 MW) 
dự án Nhiệt điện Thái Bình.
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Sản xuất - Truyền tải

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- 57/63 tỉnh, thành phố đã được các tổng công ty Điện lực thực hiện cung cấp dịch vụ điện qua 
Trung tâm Hành chính công hoặc trên Cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến.

-  4,39 ngày là thời gian giải quyết các thủ tục cấp điện lưới trung áp của ngành Điện bình quân 
trong 8 tháng đầu năm 2018, thấp hơn 2,61 ngày so với quy định của Tập đoàn.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- 5 căn nhà tình nghĩa vừa được Tổng công ty Điện lực miền Nam phối hợp chính quyền địa 
phương bàn giao cho các gia đình chính sách tại tỉnh Đồng Tháp. Trong đó, nguồn hỗ trợ của Tổng 
công ty là 50 triệu đồng/căn.
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Tin tham khảo

- Sẽ có cơ chế đảm bảo nguồn cung trong phát triển nhiệt điện than… xem chi tiết

- Tháo gỡ vướng mắc trong việc thoái vốn Nhà nước… xem chi tiết

- Ngỡ ngàng với phương pháp sửa chữa điện hiện đại của EVNHANOI…xem chi tiết

- EVNGENCO 3 - TEPCO hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…xem chi tiết

- Bắc Cạn đưa điện về nông thôn…xem chi tiết

Thông báo - Chỉ dẫn

Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

Là nội dung chỉ đạo của EVN đối với các đơn vị thành viên tại văn bản số 4869/EVN-KHCNMT 
ngày 27/9/2018. 

Trong đó, EVN yêu cầu các đơn vị treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích hoặc đưa lên màn hình 
điện tử trong cơ quan, trang web của đơn vị tuyên truyền Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 
2018 với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”.

Trên cơ sở phù hợp với đặc thù của mình, các đơn vị tích cực triển khai thực hiện các hoạt động 
thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 theo hướng dẫn tại văn bản số 
4771/BTNMT-TTTNMT ngày 05/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xem/tải văn bản số 4771/BTNMT-TTTNMT.

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

http://tietkiemnangluong.vn/userfile/User/tcdl/files/vanban4771botainguyenmoitruong.pdf
https://bnews.vn/se-co-co-che-dam-bao-nguon-cung-trong-phat-trien-nhiet-dien-than/98028.html
https://vtv.vn/kinh-te/thao-go-vuong-mac-trong-viec-thoai-von-nha-nuoc-20181005191740908.htm
https://tuoitrethudo.com.vn/ngo-ngang-voi-phuong-phap-sua-chua-dien-hien-dai-cua-evn-hanoi-d2056363.html
http://tapchicongthuong.vn/evngenco-3-tepco-hop-tac-dao-tao-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-2018100110218801p0c23.htm
http://nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/37849002-bac-can-dua-dien-ve-nong-thon.html
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