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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 34 - năm 2020

Việc cung cấp điện 4 tháng cuối năm 2020 
và cả năm 2021 sẽ cơ bản được đảm bảo

Do ảnh hưởng COVID-19, nhu cầu tiêu thụ điện 
toàn quốc tăng trưởng trong 8 tháng đầu năm 2020 
thấp hơn dự kiến. Tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ 
thống đạt 163,4 tỷ kWh, tăng trưởng 1,6% so với cùng 
kỳ năm 2019. 

Hai thành phần phụ tải chịu ảnh hưởng nhiều nhất do 
dịch bệnh là: công nghiệp – xây dựng (chỉ tăng 0,72% so 
với cùng kỳ 2019); dịch vụ thương mại (giảm 11,75% so 
với cùng kỳ 2019). 

Riêng thành phần điện cấp cho quản lý tiêu dùng vẫn tăng 6,54%. Một trong những nguyên 
nhân chính là do tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng.

Dự báo, sản lượng điện thương phẩm cả năm 2020 sẽ đạt khoảng 214,3 tỷ kWh, tăng 2,16% 
so với năm 2019. Đánh giá tổng quan, việc đảm bảo cung cấp điện vẫn được duy trì đối với các 
tháng còn lại của năm 2020.

Cung cấp điện năm 2021 về cơ bản sẽ đảm bảo, nếu không có các diễn biến cực đoan, bất 
thường về thuỷ văn và tiến độ các dự án nguồn điện mới.

Với dự báo nhu cầu phụ tải tiêu thụ điện sẽ hồi phục và tăng trưởng khoảng 8-10%/năm, 
EVN dự báo nhu cầu phụ tải điện năm 2021 theo 2 phương án:

+ Phương án cơ sở: nhu cầu điện thương phẩm 235,2 tỷ kWh, tương ứng điện sản xuất toàn 
hệ thống là 267,9 tỷ kWh.

+ Phương án cao (với kịch bản kinh tế phục hồi mạnh sau COVID-19): nhu cầu điện 
thương phẩm 236,97 tỷ kWh, tương ứng điện sản xuất toàn hệ thống là 269,9 tỷ kWh (cao hơn 
2 tỷ kWh so với phương án cơ sở).

Rà soát kế hoạch giảm tổn thất điện năng các tháng cuối năm 2020
Tại buổi làm việc ngày 27/8, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân yêu cầu, mục tiêu năm 

nay thực hiện tỷ lệ tổn thất là 6,35% (kế hoạch đầu năm là 6,5%). Trong 5 năm tiếp theo (tức 
đến năm 2025), Tập đoàn đặt mục tiêu tổn thất chỉ còn 6%.

Các Tổng công ty Điện lực phải chủ động giải pháp phấn đấu giảm tổn thất tốt hơn so với 
kế hoạch EVN giao cho từng đơn vị. Đối với EVNNPT, lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu đưa ra kế 
hoạch vận hành và tổn thất điện năng từng năm phù hợp thực tế. 

Tin tức
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Đồng chí Đỗ Đức Hùng được bầu giữ cương vị Chủ tịch Công đoàn Điện lực 
Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 25/8/2020, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã 
bầu đồng chí Đỗ Đức Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó 
Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam giữ chức Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm 
kỳ 2018 – 2023, thay cho đồng chí Khuất Quang Mậu nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9/2020. 

Ngày 26/8/2020, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã có Quyết định 1256/QĐ-TLĐ 
về việc công nhận kết quả bầu cử trên.

Đốc thúc tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án đường dây 500kV mạch 3 
qua tỉnh Hà Tĩnh

Làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 25/8, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh 
nhấn mạnh thời gian thi công dự án không còn nhiều, nhưng vướng mắc mặt bằng trên địa bàn 
tỉnh Hà Tĩnh còn rất lớn.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương 
của tỉnh, gấp rút thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền để tháo gỡ vướng mắc cho dự án.

Đây là công trình được Đảng ủy EVN chọn gắn biển công trình chào mừng Đại hội XIII 
của Đảng, với tiến độ hoàn thành trong tháng 12 tới.

Hội nghị phổ biến quy định về công tác văn phòng và cải cách hành chính 
trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Ngày 26/8, Tập đoàn tổ chức hội nghị trực tuyến đến tất 
cả đơn vị cấp 2, cấp 3 và cấp 4. 

Hội nghị phổ biến các nội dung mới của Nghị định 30/NĐ-
CP của Chính phủ; quy định công tác Văn phòng; quy định thể 
thức và kỹ thuật trình bày văn bản trong EVN; phổ biến, quán 
triệt nội dung Chỉ thị số 5288/CT-EVN của Tổng giám đốc 
EVN về công tác cải cách hành chính và văn bản điện tử…

EVN đặt mục tiêu lắp đặt 100% công tơ điện tử vào năm 2025
Tính đến hết năm 2019, EVN có 28,07 triệu công tơ bán điện cho khách hàng, trong đó có 

14,52 triệu công tơ điện tử (chiếm 51,7%) và 13,55 triệu công tơ cơ khí (chiếm 48,3%). Tỉ lệ đo 
xa các công tơ ranh giới giữa các đơn vị nội bộ trong các Tổng công ty Điện lực đạt 100%.

Tại hội nghị phát triển công tơ đo xa giai đoạn 2021 - 2025 do Bộ Công Thương tổ chức 
ngày 28/8/2020, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm kiến nghị các cơ quan, ban ngành 
liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, giúp khách hàng nắm bắt các thông tin về công tác kiểm 
định, cũng như độ chính xác của công tơ, công tơ điện tử. Đồng thời, EVN kiến nghị ban hành 
một chuẩn giao thức truyền dữ liệu thống nhất, để có thể lắp được các công tơ của các nhà sản 
xuất khác nhau trong cùng 1 trạm biến áp.
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Văn bản - Thực thi

Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị CNVC-LĐ tiếp tục thực hiện các
biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và tham gia hiến máu tình nguyện

Một số nội dung Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các công đoàn trực thuộc triển khai:
- Phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện tốt “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá 

nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”.
- Tuyên truyền, kêu gọi tất cả đoàn viên, CNVC-LĐ cài đặt ứng dụng NCOVI và 

BLUEZONE trên điện thoại thông minh.
- Tuyên truyền, phổ biến Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhân ngày “Toàn dân hiến 

máu tình nguyện – 7/4” đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao 
động tham gia hiến máu cứu người trong thời gian dịch bệnh COVID-19.

(Văn bản số 352/CĐĐVN-TG ngày 24/8/2020)

Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ lần 2 các đơn vị trực vận hành phục vụ 
công tác phòng, chống dịch COVID-19

7 đơn vị được hỗ trợ gồm: 
- Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng; Công ty Điện lực Quảng Nam (thuộc Tổng 

công ty Điện lực miền Trung); 
- Công ty Truyền tải điện 2 (trực thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia); 
- Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung (trực thuộc Trung tâm Điều độ Hệ thống 

điện Quốc gia); 
- Công ty Thủy điện Sông Bung (trực thuộc Tổng công ty Phát điện 2); 
- Công ty Thủy điện A Vương, Công ty Thủy điện Sông Tranh (thuộc Tổng công ty Phát điện 1).
Tổng số tiền hỗ trợ là 270 triệu đồng, được trích từ nguồn kinh phí ủng hộ phòng chống 

dịch bệnh COVID-19 của đội ngũ CNVC-LĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
 (Văn bản số 232/QĐ-CĐĐVN ngày 26/8/2020)

Đầu tư - Xây dựng
- Ngày 25/8, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh đóng điện vận hành đường dây 

110kV Phú Lâm - Bình Phú. Công trình có tổng chiều dài 2,8km.
- Ngày 28/8, Công ty Điện lực Trà Vinh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức gắn 

biển công trình “Xóa câu phụ khu vực huyện Càng Long”, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh 
Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Ngày 29/8, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam phối hợp các đơn vị liên 
quan tổ chức đóng điện nghiệm thu công trình TBA 220kV Châu Đức và đường dây đấu nối 
(huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Thông tin quản lý
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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: 024.66946731

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

-  Đại tướng, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao EVN tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng... 
xem chi tiết

- Voi con 2 tuổi mắc kẹt tại cửa nhận nước nhà máy thủy điện: Trung tâm Điều độ Hệ thống 
điện quốc gia cùng cơ quan chức năng Lào giải cứu...  xem chi tiết

- Ngày 28/8, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Lễ gắn biển công trình đường dây và 
trạm biến áp 110kV Bảo Lâm, chào mừng 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sản xuất - Truyền tải
- 69,12 tỷ kWh là ước tính tổng sản lượng thủy điện theo nước về cả năm 2020, thấp hơn 7 

tỷ kWh so với kế hoạch, do tình hình thủy văn không thuận lợi. 
- Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ (thuộc Tổng công ty Phát điện 2) vừa hoàn thành công 

tác sửa chữa lớn năm 2020, vượt tiến độ so với kế hoạch được EVN phê duyệt.

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng
- Các Tổng công ty Điện lực đã và đang triển khai các phương án đảm bảo cấp điện liên tục, 

ổn định trong dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
(2/9/1945 - 2/9/2020).

Năng lượng tái tạo
- Tính đến ngày 31/8/2020, cả nước có hơn 47.100 dự án điện mặt trời mái nhà được 

EVN ký hợp đồng mua bán điện và đã đấu nối vào lưới điện, với tổng công suất 1.149MWp.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng
- Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa vinh danh 50 Thanh niên tiên tiến làm 

theo lời Bác, giai đoạn 2018 – 2020. Trong đó, Đoàn Thanh niên EVN có 3 cá nhân được 
tuyên dương, khen thưởng.

- 1.200 quyển vở vừa được Tổng công ty Phát điện 2 trao tặng cho các em học sinh có hoàn 
cảnh đặc biệt tại các trường THCS Cái Khế 1,2,3 (phường Cái Khế, TP Cần Thơ) nhân dịp 
năm học mới 2020 - 2021.

- 103 đơn vị máu là kết quả vận động hiến máu tự nguyện trong CBCNV của Công ty Điện 
lực Thừa Thiên Huế, ngày 29/8. Qua đó, góp phần đảm bảo nguồn máu phục vụ nhu cầu cấp 
cứu, điều trị cho các bệnh nhân nói chung và các bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang điều trị 
tại tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng.

https://petrotimes.vn/dai-tuong-bo-truong-to-lam-danh-gia-cao-evn-tich-cuc-tham-gia-hoat-dong-vi-cong-dong-577134.html
http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/su-co-hi-huu-voi-con-2-tuoi-mac-ket-tai-cua-nhan-nuoc-nha-may-thuy-dien-trung-tam-dieu-do-he-thong-dien-quoc-gia-cung-co-quan-chuc-nang-lao-giai-cuu-420203081254265.htm
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