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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 11, tuần 2, tháng 6/2018

EVN được Fitch Ratings xếp hạng nhà phát 
hành nợ mức BB với “Viễn cảnh ổn định” về 
vay nợ dài hạn bằng ngoại tệ

Thứ hạng này của EVN tương xứng với hệ số tín 
nhiệm quốc gia của Việt Nam hiện nay. Kết quả xếp 
hạng của Fitch Ratings căn cứ vào mối quan hệ chặt 
chẽ của EVN với Nhà nước, vị thế thị trường vững 
chắc, mức cầu tiêu thụ điện lớn tại Việt Nam và tỉ lệ 
thu hồi cao. 

Mức tín nhiệm tích cực này giúp EVN phát hành 
trái phiếu quốc tế, đa dạng hóa nguồn vốn và là một sự 
đảm bảo cho các nhà đầu tư tiềm năng trong nước và 
quốc tế. Đồng thời, giúp EVN có cơ sở vững chắc hơn để 
có thể huy động vốn đầu tư các dự án điện, tăng khả năng cung ứng điện cho khách hàng tại Việt Nam. 

Mỗi năm, EVN cần phải huy động từ 5-6 tỷ USD để đầu tư các công trình điện. Trước đây, việc 
huy động vốn chủ yếu thông qua các kênh vay vốn ODA của các tổ chức tài chính quốc tế như WB, 
JICA, ADB, AFD hay các ngân hàng thương mại trong và ngoài nước. Trong đó, phần lớn các khoản 
vay nước ngoài đều phải có sự bảo lãnh của Chính phủ. 

Theo ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam: “Mức tín 
nhiệm tích cực này sẽ đảm bảo cho các nhà đầu tư cá nhân và cho vay thương mại về năng lực tài 
chính và kỹ thuật của EVN và thay đổi nhận thức về rủi ro của họ khi ký kết các hợp đồng mua điện 
dài hạn cũng như hợp đồng cho vay. Mức tín nhiệm này cũng làm cho các nhà đầu tư tổ chức trong 
và ngoài nước yên tâm hơn với bất kỳ kế hoạch phát hành trái phiếu nào của EVN”. 

EVN là tập đoàn kinh tế đầu tiên của Việt Nam tiếp cận với Fitch và yêu cầu Fitch xếp hạng 
tín nhiệm. 

Rà soát, nâng cấp lưới điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên

Là nội dung buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh với lãnh đạo tỉnh 
Thái Nguyên về công tác phát triển công nghiệp, thương mại, trong đó có việc nâng cấp hệ thống 
điện phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ trưởng cho biết, hiện đã giao cho các đơn vị thuộc Bộ và EVN rà soát, đánh giá nhu cầu phụ 
tải để lập kế hoạch đầu tư, nâng cấp lưới điện phục vụ sản xuất công nghiệp và cân đối nguồn vốn 
cho chương trình cấp điện nông thôn của tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, tập trung đầu tư hệ thống 
trạm biến áp tại các khu, cụm công nghiệp của tỉnh.

Bộ Công Thương cũng đang tích cực vận động, tìm kiếm nguồn lực, nguồn vốn ODA cho 
chương trình cấp điện nông thôn trong cả nước, ưu tiên vốn cho các địa phương miền núi, hải đảo, 
vùng sâu, xa, trong đó có tỉnh Thái Nguyên. 

Tin tức
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Tăng cường phối hợp trong quản 
lý, vận hành hồ đập thủy điện

Là một trong những chỉ đạo của Thứ 
trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc 
Vượng – Trưởng ban chỉ huy PCTT & 
TKCN Bộ Công Thương, tại Hội nghị về 
quản lý, vận hành đập thủy điện và phòng 
chống thiên tai ngành Công Thương, ngày 
7/6. 

Để chủ động phòng, chống, ứng phó 
kịp thời, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại 
do thiên tai gây ra trong mùa mưa bão năm 
nay, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị 
nghiêm túc thực hiện Chỉ thỉ số 03/CT-
BCT ngày 19/4/2018 của Bộ về công tác PCTT&TKCN năm 2018. Các chủ đập thủy điện cần tổ 
chức kiểm tra, đánh giá tình trạng đập, các thiết bị, công trình xả lũ, nhận nước và khắc phục kịp thời 
các khiếm khuyết trước mùa mưa, để đảm bảo vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả. Đặc biệt chú 
trọng công tác phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

Nhiều nội dung quan trọng cũng được thảo luận tại Hội nghị như: Ứng dụng công nghệ phục 
vụ công tác cảnh báo tại hạ du; sự phối hợp giữa các chủ hồ thủy điện với ban PCTT địa phương và 
các cơ quan khí tượng thủy văn trong thực hiện vận hành hồ chứa; kinh nghiệm trong công tác khắc 
phục sự cố hệ thống điện do thiên tai gây ra… 

Văn bản - Thực thi

Phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư Thủy 
điện Sơn La

Đề án được thực hiện từ năm 2018 - 2025, gồm 2 giai đoạn (giai đoạn 1 từ năm 2018 - 2020; giai 
đoạn 2 từ năm 2021 - 2025). Đề án được áp dụng tại 82 xã, phường, thị trấn có điểm tái định cư 
tập trung, xen ghép của 99 khu trên địa bàn các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu thuộc Dự án 
di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La. 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam thực hiện xử lý kịp thời vốn khấu hao của EVN cho các tỉnh Sơn La, Điện 
Biên, Lai Châu, nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện Đề án. 

(Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ)
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Đầu tư - Xây dựng

- Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) vừa làm việc với UBND tỉnh Đồng 
Nai để tiếp tục giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 
thi công các công trình đường dây 500 kV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, Sông Mây - Tân 
Uyên, TBA 500 kV Tân Uyên và đấu nối. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị, địa 
phương liên quan phải quyết liệt đảm bảo tiến độ dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, bảo đảm an 
ninh năng lượng và truyền tải hết công suất của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân vào hệ thống điện 
quốc gia.

Sản xuất - Truyền tải

- Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống 
thiên tai sẽ chủ trì buổi diễn tập điều hành xả 
lũ khẩn cấp hồ thủy điện Hòa Bình vào cuối 
tháng 6, trong đó có kết nối trực tuyến giữa 
các điểm cầu vào ban đêm tại Văn phòng Ban 
Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai 
– Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình – Văn phòng 
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Hoà 
Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và TP. Hà Nội.  
Mục đích của buổi diễn tập nhằm tăng cường 
tính chủ động và phối kết hợp trong việc chỉ 
đạo, điều hành xử lý các tình huống xả lũ khẩn cấp, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du 
hồ Hòa Bình. 

- 2.972 triệu kWh là sản lượng điện sản xuất toàn Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) 
trong tháng 5/2018, vượt 16% so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế 5 tháng, sản lượng điện sản xuất 
của EVNGENCO 1 là 13.837 triệu kWh, đạt 40,3% kế hoạch năm.

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) hiện đang hợp tác với 16 ngân hàng và 6 tổ chức 
trung gian trong dịch vụ thu hộ tiền điện. Tính riêng 4 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ hóa đơn thu 
qua kênh này của Tổng công ty Điện lực miền Trung đạt mức 53,91%; doanh thu tiền điện đạt 
80,5% tổng doanh thu. Toàn Tổng  công ty cơ bản đã không còn hình thức thu tiền điện tại nhà 
khách hàng từ tháng 7/2017. 

- Tổng công ty Điện lực TP. HCM (EVNHCMC) đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ 
chức ký cam kết với các chủ nhà trọ; giải quyết cho hơn 1,48 triệu công nhân, sinh viên và người 
lao động thuê nhà để ở được sử dụng điện đúng giá quy định của Nhà nước, tính đến hết tháng 
5/2018.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) vừa gửi thư cảm ơn Tổng công ty Điện lực TP. HCM vì đã 
phối hợp, hỗ trợ Đài thực hiện thành công chương trình cầu truyền hình “Ngàn hoa dâng Bác”, 
nhân kỉ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 
11/6/2018).

Thông tin quản lý
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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

- EVN tiến một bước đặc biệt quan trọng để nâng cao năng lực tài chính…  xem chi tiết
- EVN lần đầu nhận được xếp hạng tín dụng tích cực của Fitch Ratings…   xem chi tiết
- Lần đầu tiên một DN Nhà nước nhận xếp hạng tín dụng tích cực của Fitch Ratings…    xem chi tiết

Một số nhiệm vụ về tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống 
tiêu cực trong công tác quản lý cán bộ  

- Tiếp tục triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách, pháp 
luật của Đảng, Nhà nước và EVN về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ: Luật Phòng 
chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn, Quy định số 47-QĐ/TW về những điều Đảng 
viên không được làm, Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam...

- Tiếp tục nghiên cứu thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các yêu cầu, nội dung, giải pháp về 
công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 
bộ” gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. 

- Tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, không để xảy ra những vụ việc gây hậu quả 
và tác động tiêu cực do sự quan liêu trong quản lý, sự thiếu trách nhiệm, tắc trách, vô kỷ luật trong 
quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, xử lý nghiêm vi phạm kết hợp với làm rõ 
trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý.  

- Lãnh đạo các đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị cần phải nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, gương mẫu chấp hành các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản 
hướng dẫn, Quy định số 47-QĐ/TW về những điều Đảng viên không được làm và các quy chế, 
quy định của EVN, của đơn vị trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao; thường xuyên rà 
soát, kiểm tra, đánh giá đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đơn vị mình để kịp thời phát hiện 
vi phạm, có biện pháp xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền/người có thẩm quyền xem xét xử lý.

- Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và EVN về công tác cán bộ và quản lý 
đội ngũ cán bộ, gồm: Nhận xét, đánh giá, bồi dưỡng kiến thức; quy hoạch; điều kiện, tiêu chuẩn; 
bổ nhiệm/cử; bổ nhiệm lại/cử lại; ký hợp đồng; điều động; luân chuyển; từ chức; miễn nhiệm; 
khen thưởng; kỷ luật; nghỉ chế độ và quản lý hồ sơ cán bộ.  

(Trích: Chỉ thị số 202/CT-EVN, ngày 31/5/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

Thông báo - Chỉ dẫn

http://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-tien-mot-buoc-dac-biet-quan-trong-de-nang-cao-nang-luc-tai-chinh-6-12-21829.aspx
http://vneconomy.vn/evn-lan-dau-nhan-duoc-xep-hang-tin-dung-tich-cuc-cua-fitch-ratings-20180608150446583.htm
http://dantri.com.vn/kinh-doanh/lan-dau-tien-mot-dn-nha-nuoc-nhan-xep-hang-tin-dung-tich-cuc-cua-fitch-ratings-20180608160414225.htm

