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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Bản thử nghiệm
Số 9, tuần 5, tháng 5/2018

Năng lượng là một trong những lĩnh vực 
then chốt thúc đẩy thương mại giữa Việt 
Nam và Australia 

Ông Craig Chittick - Đại sứ đặc mệnh toàn 
quyền Australia tại Việt Nam cho biết tại Hội nghị 
Năng lượng Việt Nam - Australia 2018, ngày 22/5. 
Theo xu hướng Việt Nam chuyển đổi sang sử dụng 
than sạch và các giải pháp năng lượng tái tạo, ngành 
công nghiệp năng lượng Australia sẵn sàng hợp tác 
và hỗ trợ vì sự phát triển bền vững của ngành năng 
lượng Việt Nam.

Do nhu cầu năng lượng phục vụ phát triển kinh tế 
tăng nhanh trong khi nguồn năng lượng sơ cấp hạn chế nên Việt Nam đã nhập khẩu năng lượng từ 
năm 2015, với tổng nhu cầu là 50,4 triệu tấn dầu quy đổi (TOE). Dự báo, con số này sẽ tăng khoảng  
2,5 lần vào năm 2035.

Tham dự Hội nghị này, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh cho biết, với tốc độ tăng 
trưởng phụ tải dự báo cho các năm tới là khoảng trên 10%/năm, nhu cầu phát triển các dự án điện 
mới của Việt Nam rất lớn. Bình quân, nước ta cần có thêm từ 5.000 - 7.000 MW công suất lắp đặt 
mới mỗi năm và trung bình nguồn vốn đầu tư cho các dự án điện cần khoảng 7,5 - 7,9 tỷ USD/năm.

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Điện lực 
Việt Nam nhiệm kỳ VI

Đại hội đại biểu Hội Điện lực Việt Nam lần thứ VI đã thông qua các phương hướng và mục tiêu 
nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới (2018 – 2022), đồng thời bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ mới.

Cụ thể, ông Đặng Hùng – Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam khóa V tiếp 
tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam khóa VI. 4 Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới 
gồm: Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải; GS.VS.TSKH Trần Đình Long; ông Trần Quốc Anh – 
Nguyên Phó Tổng giám đốc EVN, ông Trương Huy Hoàng – Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội 
Điện lực Việt Nam sẽ tiếp tục 
hoàn thiện công tác tổ chức theo 
hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng 
cường vai trò, hoạt động tập thể 
của Ban Chấp hành, Ban Thường 
vụ. Khoa học công nghệ vẫn là 
hoạt động trọng tâm của Hội 
trong giai đoạn 2018 - 2022.

Tin tức



2

Niêm yết công khai biểu giá bán điện tại các khu nhà cho thuê

Là một trong những chỉ đạo của EVN đối với các công ty điện lực, nhằm giúp cho công 
nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà trọ được mua điện cho mục đích sinh hoạt với đúng 
giá quy định. 

EVN cũng chỉ đạo các công ty điện lực phối hợp chính quyền địa phương tổ chức tuyên 
truyền và hướng dẫn việc thực hiện giá bán điện của các chủ nhà trọ; thường xuyên phối hợp 
với cơ quan quản lý Nhà nước, Sở Công Thương giám sát việc đảm bảo cho người thuê nhà 
được hưởng giá bán lẻ điện sinh hoạt đúng quy định; lập kế hoạch, thực hiện kiểm tra và xử lý 
các trường hợp vi phạm quy định về giá bán điện đối với công nhân, sinh viên và người lao động 
thuê nhà để ở trên địa bàn quản lý để hạn chế trường hợp chủ nhà trọ lợi dụng chính sách giá 
để thu lợi.

Đồng thời, chủ động phối hợp với địa phương nhằm quản lý rà soát, thống nhất số liệu về 
số lượng nhà trọ, số lượng phòng, số lượng người thuê để kịp thời báo cáo cho Tổng Công ty và 
UBND tỉnh, thành phố.

Đảm bảo điện phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia 2018

EVN yêu cầu các công ty điện lực/Điện lực chủ động làm việc, phối hợp với các hội đồng thi 
THPT tại địa phương để nắm bắt danh sách, thời gian, địa điểm và nhu cầu cấp điện, từ đó lập và 
thực hiện phương án ưu tiên đảm bảo cấp điện. 

Đối với các địa điểm thi, từ 23/6 đến hết 27/6, các đơn vị điện lực không thực hiện cắt điện 
theo kế hoạch trên các đường dây, trạm biến áp có ảnh hưởng đến việc cấp điện, trừ trường hợp 
cắt điện để xử lý sự cố. Đồng thời, tổ chức trực xử lý sự cố, sửa chữa điện, chuẩn bị đủ lực lượng, 
vật tư, thiết bị, phương tiện trong các ngày thi.

Đối với các địa điểm chấm thi, công tác đảm bảo điện được thực hiện từ ngày 28/6 đến ngày 
11/7/2018.

Văn bản - Thực thi

Tăng cường quản lý quy hoạch đối với các dự án điện mặt trời đã được bổ sung 
quy hoạch

Là một trong các chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc xem xét 
điều chỉnh bổ sung các dự án nhà máy điện mặt trời (là nguồn điện sạch có tiến độ đầu tư xây 
dựng nhanh) vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh. 
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Đầu tư - xây dựng

- Công ty Truyền tải điện 3 vừa đóng điện đưa vào vận hành mạch 2 đường dây 220 kV Tuy Hòa - 
Nha Trang. Dự án có tổng mức đầu tư gần 162,8 tỷ đồng để tăng cường khả năng cấp điện cho các 
tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên, nâng cao độ tin cậy trên lưới truyền tải trong khu vực.

- Công ty CP Điện lực Khánh Hòa đầu tư 8,6 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng cấp điện cho Nhà ga Quốc 
tế Cam Ranh. Công ty đang gấp rút thi công nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, kịp tiến độ 
phục vụ lễ khai trương và khánh thành Nhà ga trong đầu tháng 6.

Sản xuất - Truyền tải 

- Các công ty truyền tải điện đã quản lý, vận hành 
an toàn, hiệu quả hệ thống điện 500 kV là đánh 
giá của lãnh đạo Cục An ninh kinh tế tổng hợp 
(A85), thuộc Tổng cục An ninh (Bộ Công an) và 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, sau đợt 
kiểm tra về công tác bảo vệ hệ thống điện này. Đây 
là công trình quan trọng liên quan đến an ninh 
quốc gia, theo Quyết định 1944/QĐ-TTg ngày 
4/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Công ty Thủy điện Hòa Bình đã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa mưa bão năm nay. Đặc biệt, công tác 
tuyên truyền cảnh báo đối với nhân dân nuôi thủy sản vùng hạ du được Công ty thực hiện sớm, 
thông qua hệ thống loa truyền thanh gồm 7 điểm dưới hạ lưu công trình.

Thông tin quản lý

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo, trong giai đoạn 
tới khi chưa hoàn thành Quy hoạch phát triển 
điện mặt trời quốc gia, chỉ xem xét bổ sung vào 
Quy hoạch điện VII điều chỉnh đối với các dự án 
nhà máy điện mặt trời Bộ Công Thương đã hoàn 
thành thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, phê duyệt, trong đó có dự án nhà máy 
điện mặt trời BIM2 (250MW) tỉnh Ninh Thuận 
và Phù Mỹ (330MW) tỉnh Bình Định và một số 
dự án điện mặt trời khác.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương báo 
cáo cụ thể danh mục các dự án nhà máy điện mặt 
trời đã phê duyệt bổ sung vào quy hoạch phát 
triển điện lực các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; tăng cường quản lý quy hoạch đối với các dự án đã được bổ sung quy hoạch, bảo 
đảm phát triển các dự án thực chất theo đúng tiến độ, không theo phong trào. Đồng thời, khẩn 
trương hoàn thành xây dựng Quy hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia theo chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/7/2018.

 (Thông báo số 174/TB-VPCP ngày 10/5/2018)
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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

- Chủ nhà trọ thu tiền điện giá cao có thể bị phạt tới 10 triệu đồng… xem chi tiết
- EVN xử lý nhanh các chỉ đạo của Thủ tướng về giá bán điện cho công nhân, người lao động…  xem 
chi tiết
- Người lao động có thể trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện…   xem chi tiết

Quan hệ quốc tế

- Hội thảo đào tạo về hợp đồng thiết kế, cung cấp 
thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình 
(EPC) do EVN phối hợp với Công ty luật quốc 
tế Watson Farley & Williams phối hợp tổ chức, 
ngày 21/5, tại Hà Nội. Đây là dịp để đội ngũ thực 
hiện công tác pháp chế, đầu tư xây dựng của các 
đơn vị trực thuộc EVN trao đổi, thảo luận với 
các luật sư về những vấn đề thực tiễn gắn với các 
hợp đồng EPC ngành Điện như: Luật Việt Nam áp dụng trong hợp đồng EPC quốc tế, chi phí bồi 
thường hợp đồng, các vấn đề tiến độ thực hiện dự án điện, bảo hành thiết bị điện …

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng 

- Gần 100 cán bộ đoàn chủ chốt của EVN đã tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ, từ ngày 
24 - 26/5, tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Chương trình do Đoàn thanh niên EVN tổ chức về 
các nội dung chính như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán 
triệt, triển khai các Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; trang bị kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn. 

- Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) 
vừa bàn giao hệ thống điện mặt trời áp mái cho 3 
trường học tại tỉnh Quảng Nam gồm: Trường 
THCS Lê Quý Đôn (huyện Đại Lộc), Trường 
THCS Nguyễn Thành Hãn (huyện Duy Xuyên) 
và Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (huyện 
Quế Sơn). Mỗi công trình có quy mô 36 tấm 
pin năng lượng mặt trời lắp trên mái nhà và 1 
thiết bị hòa lưới (Inverter) công suất 10 kWp. 
EVNCPC đã đầu tư 1 tỷ đồng để thực hiện cả 3 
công trình này. 

http://cand.com.vn/doi-song/Chu-nha-tro-thu-tien-dien-gia-cao-co-the-bi-phat-toi-10-trieu-dong-492345/
http://baocongthuong.com.vn/evn-xu-ly-nhanh-cac-chi-dao-cua-thu-tuong-ve-gia-ban-dien-cho-cong-nhan-nguoi-lao-dong.html
http://baocongthuong.com.vn/evn-xu-ly-nhanh-cac-chi-dao-cua-thu-tuong-ve-gia-ban-dien-cho-cong-nhan-nguoi-lao-dong.html
http://laodongthudo.vn/nguoi-lao-dong-co-the-truc-tiep-ky-hop-dong-mua-ban-dien-73808.html

