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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 26, tuần 4, tháng 9/2018

Tin tức

Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐTV EVN tiếp xúc cử tri trước kỳ 
họp thứ VI, Quốc hội khóa XIV

Trong các ngày 20 - 21/9, đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội trong 
đó có ông Dương Quang Thành - Ủy viên Ủy ban Khoa học công nghệ 
và môi trường của Quốc hội, Chủ tịch HĐTV EVN, đã tiếp xúc với cử tri 
tại các huyện: Chương Mỹ, Thanh Oai, Quốc Oai (TP Hà Nội).

Tại các buổi làm việc của Đoàn, cử tri nghe báo cáo kết quả trả lời ý 
kiến, kiến nghị tại kỳ tiếp xúc trước. Trong đó, các kiến nghị về điện đều 
được Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (thuộc EVN) giải quyết kịp thời. 

Trước kỳ họp sắp diễn ra, cử tri các địa phương đề đạt với đại biểu Quốc hội nhiều nội dung liên quan 
đến đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, xây dựng hạ tầng tại các địa phương,... 

Thay mặt Đoàn, ông Dương Quang Thành đã tiếp thu, trực tiếp trả lời một số nội dung thuộc thẩm 
quyền giải quyết. Những nội dung khác sẽ được Đoàn tổng hợp để trình tại kỳ họp tới của Quốc hội.

Cũng trong ngày 20/9, tại huyện Chương Mỹ, Tổ công tác số 7 
thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội và lãnh đạo Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (EVN) trao tặng địa phương 2 tỷ đồng để hỗ 
trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo bị ảnh hưởng nghiêm 
trọng do các đợt thiên tai hồi tháng 10/2017 và tháng 7/2018.

Ông Dương Quang Thành – Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng thành viên 
EVN cho biết: Với tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, đồng thời cũng là sự chia sẻ 
và góp phần khắc phục hậu quả thiên tai đối với huyện Chương Mỹ nhằm góp phần ổn định cuộc 
sống cho bà con nhân dân, từng bước khôi phục cơ sở hạ tầng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết 
định hỗ trợ  kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Chương Mỹ với 
tổng số tiền hỗ trợ là 2 tỷ đồng; trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hỗ trợ 1 tỷ đồng và 
Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) hỗ trợ 1 tỷ đồng.

Thay mặt cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Chương Mỹ, ông Nguyễn Văn Thắng – Bí thư 
Huyện ủy Chương Mỹ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổ công tác số 
7 của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã có sự hỗ trợ hết sức quý báu, đặc biệt sau khi huyện 
Chương Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề bởi ngập lụt 2 năm liên tiếp. Ông Thắng cũng cam kết sử dụng 
số tiền được EVN hỗ trợ đảm bảo phát huy hiệu quả tối đa, giúp ổn định cuộc sống cho người nghèo, 
góp phần từng bước nâng cao cuộc sống vật chất và tinh thần cho người dân huyện Chương Mỹ.
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Bí thư Đảng ủy Tập đoàn gặp mặt các đại biểu dự Đại hội 
Công đoàn Việt Nam khóa XII

Đoàn đại biểu Công đoàn Điện lực Việt Nam cần nhận thức rõ 
niềm vinh dự, cũng như trách nhiệm đại diện cho hơn 107.000 đoàn 
viên và người lao động trong toàn Tập đoàn khi tham dự sự kiện chính 
trị quan trọng này - ông Dương Quang Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐTV Tập đoàn nhấn mạnh tại buổi gặp mặt, ngày 23/9.

Ông Dương Quang Thành đề nghị các đại biểu tích cực tham gia có chất lượng vào các nội dung 
chương trình của Đại hội; đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, thể hiện tâm tư, nguyện vọng của công 
nhân, lao động trong ngành Điện đến với Đại hội. 

Có 8 đại biểu chính thức của Công đoàn Điện lực Việt Nam tham dự Đại hội XII Công đoàn 
Việt Nam (diễn ra từ 24 – 26/9, tại Hà Nội), trong đó 2 đại biểu đương nhiệm là ông Khuất Quang 
Mậu - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI, Chủ tịch Công đoàn 
Điện lực Việt Nam và ông Phạm Quốc Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam khóa XI, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung.

EVN và VNPT hướng tới hợp tác toàn diện, bền vững 

Mục tiêu này được thể hiện trong Thỏa thuận hợp tác giữa 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Bưu chính Viễn 
Thông (VNPT) ký ngày 19/9, tại Hà Nội. 

2 Tập đoàn khẳng định là đối tác chiến lược, tin cậy của nhau 
trong quá trình hoạt động và kinh doanh trong thời gian tới; phát 
huy thế mạnh và nâng cao hiệu quả trên các lĩnh vực hoạt động và 
kinh doanh, phù hợp với chiến lược của mỗi bên. 

Đồng thời xúc tiến các hoạt động hợp tác, cung cấp dịch vụ, liên kết kinh doanh để hỗ trợ nhau mở 
rộng và phát triển các lĩnh vực hoạt động và kinh doanh nhằm phát huy tốt nhất tiềm năng của hai bên 
trên cơ sở quy định của pháp luật, khả năng tài chính, cũng như thế mạnh của EVN và VNPT.

Khẩn trương dọn rác lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ sau mưa lũ

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1), Công ty Thủy điện Bản Vẽ 
(huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) đang khẩn trương thu dọn rác để đảm bảo an toàn đập, giao 
thông thủy và vệ sinh môi trường.

Lượng rác chiếm tới gần 15 héc ta diện tích mặt hồ, chủ yếu là cây cối, bị cuốn về sau các đợt mưa 
lũ lớn liên tiếp trong tháng 7 – 8. Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã bố trí lực lượng thu gom, làm việc từ 
10-12h/ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật.

Địa hình khó khăn, máy móc không hỗ trợ được tại các vị trí ngập nước và rác vẫn đang tiếp tục theo 
dòng chảy đổ về hồ, nhưng Công ty vẫn đang tập trung nguồn lực triển khai các phương án xử lý rác. 
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Sản xuất - Truyền tải

- Thủy điện Pleikrong hoàn thành kế hoạch sản xuất 
năm 2018 sớm 100 ngày. Tính đến ngày 19/9, Nhà 
máy đã phát 354 triệu kWh, đạt 100,5% kế hoạch và trở 
thành nhà máy đầu tiên (trong 3 nhà máy) thuộc Công 
ty Thủy điện Ialy “cán đích” mục tiêu năm 2018. 

- Công ty Lưới điện Cao thế TP Hà Nội đạt giải Nhất 
hội thi Cán bộ An toàn giỏi của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội năm 2018. Hội thi được tổ chức các 
ngày 20 – 21/9, với tổng số 128 thí sinh từ 32 đơn vị thuộc Tổng công ty. 

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- Lưới điện thành phố Đà Nẵng tự động hóa hoàn toàn vào năm 2020, đạt mức độ lưới điện thông 
minh cao vào năm 2025. Đó là một trong những mục tiêu của Tổng công ty Điện lực miền Trung 
trong lộ trình phát triển lưới điện thông minh. 

Viễn thông - Công nghệ thông tin

- Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin 
(EVNICT) là một trong 50 doanh nghiệp công nghệ thông 
tin hàng đầu Việt Nam năm 2018. Lễ vinh danh được 
Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin 
Việt Nam (VINASA) tổ chức tối 18/9, tại Hà Nội. Đây là 
lần thứ hai liên tiếp EVNICT nhận được danh hiệu này. 

Thông tin quản lý

Văn bản - Thực thi

Một số quy định bổ sung về thực hiện giá bán điện có hiệu lực từ ngày 26/10/2018

Trong đó, về giá bán điện ở khu đô thị, chung cư cao tầng đã bàn giao nhà cho khách hàng nhưng 
chưa bàn giao lưới điện cho ngành Điện quản lý, Bộ Công Thương quy định: Hai bên mua, bán điện 
căn cứ theo tình hình sử dụng điện thực tế để thỏa thuận tỷ lệ sản lượng điện áp dụng giá bán lẻ điện 
sinh hoạt và sản lượng điện áp dụng giá bán lẻ điện cho các mục đích ngoài mục tiêu sản xuất làm 
cơ sở áp dụng giá bán điện, trong thời gian chờ bàn giao.

Đối với điện năng sử dụng cho mục đích sinh hoạt, áp dụng giá bán điện theo nguyên tắc định 
mức chung của bên mua điện bằng định mức của từng bậc nhân với số hộ sử dụng điện sinh hoạt.

 (Thông tư 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018) 
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Tin tham khảo

- “Để mời gọi doanh nghiệp FDI, điện luôn đi trước một bước”… xem chi tiết

- Lênh đênh giữa lũ đầu nguồn, căng mình giữ đường dây điện…xem chi tiết

- Công nhân truyền tải điện gồng mình khắc phục hậu quả của mưa lũ…xem chi tiết

- Thủy điện Bản Vẽ đã làm tốt trách nhiệm cắt, giảm lũ cho hạ du…xem chi tiết

- "Giờ hạnh phúc" ở EVNCPC…xem chi tiết

- Nghĩa tình của EVNSPC với bà con nghèo Bù Đốp…xem chi tiết

- Những người thợ làm sửa chữa điện nóng trên đường dây 22 kV…xem chi tiết

- Thủy điện Bản Vẽ hỗ trợ huyện Tương Dương làm cầu, dựng trường…xem chi tiết

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

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- Cuộc thi “Tổng công ty Điện lực miền Bắc - 50 năm xây dựng và trưởng thành” nhận bài dự thi từ 
ngày 1/10/2018 – 30/6/2019. Cuộc thi dành cho toàn thể CBCNV của Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc, cũng như CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Các tác phẩm dự thi ở 4 thể loại: 
Bài viết phản ánh, thơ, nhạc, ảnh. 

- 1.500 suất quà với tổng giá trị hơn 
60 triệu đồng được Đoàn thanh niên 
Công ty Thủy điện Bản Vẽ tặng cho 
các em học sinh vùng lũ miền Tây 
Nghệ An, ngày 20/9, nhân dịp Tết 
Trung thu 2018. 

Hợp tác quốc tế

- Chia sẻ kinh nghiệm đào tạo nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật là nội dung chính của Hội thảo do 
EVN phối hợp với Trung tâm Hợp tác quốc tế về Điện hạt nhân Nhật Bản ( JICC) và Công ty Phát 
triển Năng lượng nguyên tử Quốc tế Nhật Bản ( JINED) tổ chức, ngày 19/9, tại Hà Nội. Hội thảo 
được truyền hình trực tuyến từ trụ sở EVN đến 12 điểm cầu tại các đơn vị trong Tập đoàn. 

https://bizlive.vn/doanh-nghiep/de-moi-goi-doanh-nghiep-fdi-dien-luon-di-truoc-mot-buoc-3471799.html
https://thanhnien.vn/doi-song/lenh-denh-giua-lu-dau-nguon-cang-minh-giu-duong-day-dien-1006781.html
https://www.tienphong.vn/xa-hoi/cong-nhan-truyen-tai-dien-gong-minh-khac-phuc-hau-qua-cua-mua-lu-1326671.tpo
https://www.evn.com.vn/d6/news/Thuy-dien-Ban-Ve-da-lam-tot-trach-nhiem-cat-giam-lu-cho-ha-du-6-12-22338.aspx
http://nangluongvietnam.vn/news/vn/van-hoa-doanh-nghiep/gio-hanh-phuc-net-van-hoa-doc-dao-cua-evncpc.html
https://thitruong.nld.com.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/nghia-tinh-cua-evn-spc-voi-ba-con-ngheo-bu-dop-20180922161057746.htm
https://vnexpress.net/interactive/2018/nhung-nguoi-tho-lam-sua-chua-dien-nong-tren-duong-day-22kv-3812571
https://thanhnien.vn/doi-song/thuy-dien-ban-ve-ho-tro-huyen-tuong-duong-lam-cau-dung-truong-1005268.html
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