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Tin tức

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 24 - năm 2020

Tổng kết công tác thực hiện thỏa thuận chiến lược giữa Tập đoàn Điện lực
Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành và 
Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn đã có buổi 
làm việc ngày 17/6, tại Hà Nội. Lãnh đạo hai bên 
đều khẳng định, thời gian qua, 2 Tập đoàn đã hợp 
tác tốt đẹp, chặt chẽ, vì mục tiêu chung đảm bảo an 
ninh năng lượng quốc gia, góp phần cho phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước.

Hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh công tác 
phối hợp trong thời gian tới, trong đó có việc kiểm 
soát chặt chẽ nguồn than và chất lượng than cấp cho 
các nhà máy điện của EVN.

Tổng giám đốc EVN làm việc với Công ty Viễn thông 
Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT)

Tại buổi làm việc ngày 19/6, Tổng giám đốc EVN Trần 
Đình Nhân yêu cầu EVNICT phải xác định rõ vai trò, vị trí, 
sự ảnh hưởng của từng phần mềm tới hoạt động SXKD của 
Tập đoàn; quan tâm cải tiến những phần mềm nhiều người 
dùng (E-Office, HRMS,...); hệ thống CNTT của EVN phải 
quản lý được số liệu SXKD thực tế, chính xác từ các đơn vị, 
phục vụ công tác điều hành, quản lý của Tập đoàn.

EVNICT cũng cần tự đánh giá, lượng hoá cụ thể về mức đầu tư và hiệu quả của các phần 
mềm; quan tâm, chú trọng sự hài lòng của người sử dụng.

Lãnh đạo EVN chúc mừng Trung tâm
Thông tin Điện lực (EVNEIC) nhân Ngày Báo chí 
cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng 
Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), ngày 17/6, 
Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đã gửi 
Thư chúc mừng tới các phóng viên, biên tập viên và 
toàn thể cán bộ nhân viên EVNEIC. Thời gian tới, 
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lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu EVNEIC tiếp tục phát huy sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết, tiếp tục đổi 
mới, sáng tạo, cập nhật xu hướng báo chí - truyền thông hiện đại phục vụ công tác truyền thông 
của EVN.

Cùng ngày, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân tới thăm, gặp mặt và chúc mừng đội ngũ 
phóng viên, biên tập viên, cán bộ nhân viên Trung tâm. Tổng giám đốc đã dành thời gian trao đổi, 
trò chuyện với các phóng viên, biên tập viên, cán bộ nhân viên của EVNEIC về hoạt động của 
Trung tâm và công tác truyền thông của Tập đoàn.

Các công trình thủy điện trên sông Đà đủ điều kiện chống lũ năm 2020
Đây là kết luận của Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ về an toàn hệ thống thủy điện 

trên bậc thang thủy điện sông Đà, tại phiên họp diễn ra ngày 19/6.
Theo đánh giá của Hội đồng, EVN và các công ty trực thuộc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 

quản lý, vận hành, điều tiết hồ chứa 5 công trình thủy điện trên sông Đà. Hiện, các công trình 
đang vận hành an toàn, ổn định, đủ điều kiện sẵn sàng tham gia chống lũ và tích nước năm 2020.

Tổng sản lượng điện sản xuất của cả năm nhà máy trong 5 tháng đầu năm 2020 là 4,39 tỷ kWh, 
giảm 4,58 tỷ so với cùng kỳ năm 2019.

EVN và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) ký cam kết tài chính dự án Nhà máy Thủy 
điện Hòa Bình mở rộng

Lễ ký cam kết diễn ra sáng 22/6, tại Hà 
Nội, giữa ông Fabrice Richy - Giám đốc 
AFD Việt Nam và ông Nguyễn Xuân Nam - 
Phó Tổng giám đốc EVN. 

100 triệu EUR là giá trị khoản vay không 
bảo lãnh Chính phủ của AFD cho dự án Nhà 
máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng (dự kiến 
khởi công năm 2020, vận hành từ năm 2023). 

Tiêu thụ điện tháng 5 tăng cao do thời tiết nắng nóng kéo dài
Thống kê cho thấy, có hơn 3,1 triệu/26 triệu khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trên cả 

nước (tương đương khoảng 11,92%) có mức tiêu thụ điện của tháng 5 cao hơn 30% so với tháng 
4/2020, đặc biệt trong số này có tới gần 1 triệu 
khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng 50%, hơn 
215.000 khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng 
trên 300%. 

Vào mùa khô ở miền Nam, mùa nắng nóng 
ở miền Bắc và miền Trung, nhu cầu sử dụng 
điện cho việc làm mát (đặc biệt là điều hòa) là 
nguyên nhân chính làm cho điện tiêu thụ của 
các hộ gia đình tăng cao.

Xem chi tiết tại đây.

https://www.evn.com.vn/d6/news/Tieu-thu-dien-tang-cao-do-thoi-tiet-nang-nong-keo-dai-6-12-25855.aspx
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Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 lần thứ XXVII
Đại hội diễn ra ngày 18/6, tại Hà Nội. 
11 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ 

Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn 
Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng 
công ty tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng 
ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem chi tiết tại đây

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ EVN LẦN THỨ III

Thông tin quản lý
Đầu tư - Xây dựng

- Trung tâm Điều hành SCADA và Công ty Thí nghiệm 
điện miền Nam (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam) 
kết nối thành công MBA T2 (40MVA) tại TBA 110kV Hưng 
Phú (Tp. Cần Thơ) với hệ thống SCADA/DMS của Tổng 
công ty. Việc điều khiển xa góp phần điều độ, chuyển tải 
nhanh chóng các phát tuyến 110kV, 22kV; giúp ổn định 
cung cấp điện cho khu vực và phù hợp với tiêu chí TBA 
vận hành không người trực.

Sản xuất - Truyền tải
- 5 tháng đầu năm 2020, sản lượng điện than vẫn chiếm gần 60% tổng sản lượng điện sản xuất 

toàn hệ thống. Do nước về các hồ thủy điện kém, nên nguồn thủy điện chỉ đóng góp được tỷ lệ 
16% trong tổng sản lượng sản xuất. 

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng
- Mỗi khách hàng sử dụng điện sẽ có 1 mã QR-Code để thanh toán tiền điện.  Dự kiến, đến ngày 

30/8/2020, EVN sẽ kết nối được với các ngân hàng, tổ chức trung gian thông qua QR-Code của 
khách hàng.

- Ngày 19/6, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam khảo sát công tác ghi chỉ số, kiểm tra sản lượng 
điện tiêu thụ của khách hàng trong mùa nắng nóng tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội. Qua đó, 
đại diện Hội khẳng định, Tổng công ty công khai, minh bạch trong việc quản lý và tính toán tiền 
điện cho khách hàng. 

Năng lượng tái tạo
- Tính đến 31/5/2020, cả nước đã 

có khoảng 37.000 khách hàng lắp đặt hệ 
thống điện mặt trời mái nhà, với tổng 
công suất đạt 653MW.

https://www.evn.com.vn/d6/news/Dai-hoi-Dang-bo-Tong-cong-ty-Phat-dien-1-lan-thu-27-142-183-25844.aspx
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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 file: EVNEIC 

Bản tin EVn

Tin tham khảo

- EVN áp dụng QR-Code vào hóa đơn tiền điện… xem chi tiết

- Điện mặt trời áp mái sẽ "cứu cánh" cho TPHCM?… xem chi tiết

-  Xã đảo bừng sáng giữa trùng khơi…xem chi tiết

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng
- Ngày 16/6, tại sân bóng đá Hồng Hà (quận Ba Đình, Hà Nội), đoàn viên thanh niên EVN và 

nhóm phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương theo dõi hoạt động của Quốc hội đã 
tham gia giao hữu bóng đá nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

- Ngày 19/6, hai căn nhà tình nghĩa đã được Tổng công ty Điện lực miền Trung phối hợp cùng 
các đơn vị, chính quyền địa phương trao cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Chư Pưh, 
Đức Cơ (tỉnh Gia Lai).

Cài đặt Bài ca truyền thống ngành Điện lực Việt Nam làm nhạc chờ điện thoại di động
Tại văn bản số 233/TB-EVN ngày 16/6/2020, EVN thông báo về việc thử nghiệm cài đặt 

nhạc chờ điện thoại di động Bài ca truyền thống ngành Điện lực Việt Nam từ nay đến hết tháng 
8/2020.

Đây là một trong những hoạt động nhằm quảng bá truyền thống, văn hóa EVN, đồng thời 
khơi dậy lòng tự hào của cán bộ nhân viên và người lao động ngành Điện.

Thông báo - Chỉ dẫn

Cách thức đăng ký
và cài đặt nhạc chờ
Bài ca truyền thống 
ngành Điện lực Việt Nam: 

http://daibieunhandan.vn/evn-ap-dung-qr-code-vao-hoa-don-tien-dien-zaqcr8zdbz-23327
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/dien-mat-troi-ap-mai-se-cuu-canh-cho-tphcm-20200620211501788.htm
https://petrotimes.vn/xa-dao-bung-sang-giua-trung-khoi-572764.html
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