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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 29, tuần 3, tháng 10/2018

Tin tức

Công bố Quyết định bổ nhiệm 
Phó Tổng giám đốc EVN của 
ông Nguyễn Xuân Nam

Ông Nguyễn Xuân Nam – Kế 
toán trưởng EVN được bổ nhiệm 
giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc 
Tập đoàn từ ngày 15/10/2018, 
theo Quyết định số 268/QĐ-
EVN ngày 4/10/2018 của Chủ 
tịch Hội đồng thành viên EVN.

Tại Lễ công bố và trao Quyết 
định bổ nhiệm, ngày 10/10, Chủ 
tịch HĐTV EVN Dương Quang 
Thành bày tỏ sự tin tưởng, đồng thời đề nghị ông Nguyễn Xuân Nam trên cương vị Phó Tổng 
giám đốc phụ trách về tài chính - kế toán, sẽ cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch giai 
đoạn 2016 - 2020, góp phần giúp EVN hoạt động có lãi và đạt được các mục tiêu mà Chính phủ, 
Bộ Tài chính đã đề ra. 

Ông Nguyễn Xuân Nam cảm ơn sự tín nhiệm của Lãnh đạo Tập đoàn, các ban, đơn vị; đồng 
thời cam kết sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Phân công nhiệm vụ tạm thời cho các Phó Tổng giám đốc EVN

Quyết định số 1242/QĐ-EVN ngày 10/10/2018, có hiệu lực từ ngày 15/10/2018, về việc 
giao nhiệm vụ tạm thời cho các Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn, cụ thể:  

Phó Tổng giám đốc Đinh Quang Tri thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc Tập 
đoàn theo Quyết định số 145/QĐ-EVN ngày 16/5/2018 của HĐTV EVN. 

Phó Tổng giám đốc Ngô Sơn Hải thực hiện các nhiệm vụ, lĩnh vực đã được phân công tại Quyết 
định số 1155/QĐ-EVN ngày 29/9/2017. 

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tài Anh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác đã 
được phân công tại Quyết định số 1155/QĐ-EVN ngày 29/9/2017 và Quyết định số 734/
QĐ-EVN ngày 15/6/2018.
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Phó Tổng giám đốc Võ Quang Lâm tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác đã được 
phân công tại Quyết định số 1155/QĐ-EVN ngày 29/9/2017 và Quyết định số 734/QĐ-EVN 
ngày 15/6/2018; thôi phụ trách lĩnh vực công tác lao động tiền lương; thôi phụ trách Ban Tổ 
chức và Nhân sự (lĩnh vực lao động, tiền lương).

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Nam phụ trách lĩnh vực kinh tế, tài chính; mua, bán điện nội 
bộ; huy động, tạo nguồn vốn, thương thảo vốn với các tổ chức trong nước và ngoài nước; quản lý 
đầu tư vốn; công tác thoái vốn, cổ phần hóa; lao động tiền lương; xử lý tài sản, vật tư thiết bị hàng 
tồn kho ứ đọng chung của Tập đoàn... 

EVN đã sẵn sàng chuyển giao quyền đại 
diện chủ sở hữu về Ủy ban Quản lý vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp

Đây là khẳng định của Chủ tịch HĐTV Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam Dương Quang Thành, 
tại cuộc họp do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp tổ chức về công tác triển khai chuyển 
giao hồ sơ quyền đại diện chủ sở hữu với 19 doanh 
nghiệp trực thuộc, ngày 12/10, tại Hà Nội. 

Ông Dương Quang Thành cho biết EVN đã chuẩn bị đầy đủ danh mục các hồ sơ, tài liệu cho 
việc chuyển giao theo yêu cầu của Ủy ban. Đồng thời, báo cáo một số công việc liên quan đến 
công tác nhân sự, các dự án đầu tư trước đây do Bộ Công Thương quản lý và chuyển giao trách 
nhiệm cho Ủy ban,…

Đây là cuộc họp giao ban đầu tiên giữa lãnh đạo Ủy ban và đại diện các doanh nghiệp trực 
thuộc sau khi Nghị định 131/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm 
vụ quyền hạn và cơ cấu của Ủy ban được ký ban hành.

Thị trường điện vận hành an toàn, tin cậy sau 6 năm triển khai 

Hội nghị Tổng kết công tác vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và thị trường bán buôn 
điện cạnh tranh thí điểm (giai đoạn 1/7/2017 - 30/6/2018) được Bộ Công Thương tổ chức, 
ngày 8/10, tại Hà Nội. 

Chính thức vận hành từ ngày 1/7/2012, đến nay, thị trường phát điện cạnh tranh đã và đang 
được triển khai đúng hướng, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả. Song song với công tác củng cố 
và phát triển thị trường phát điện cạnh tranh, Bộ Công Thương đang chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị chuẩn bị triển khai chính thức thị trường bán buôn điện cạnh tranh theo đúng lộ 
trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Trong đó, với vai trò của mình, EVN đã chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ 
nhân lực, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, vừa đảm bảo vận hành thị trường điện hiệu quả, vừa đảm bảo 
an ninh năng lượng quốc gia. 
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Tổ chức - Nhân sự

- Ông Võ Hồng Lĩnh – Phó Trưởng Ban Tài chính – kế toán Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
được giao phụ trách Ban Tài chính – kế toán Tập đoàn và thực hiện chức trách, nhiệm vụ Kế toán 
trưởng Tập đoàn, từ ngày 15/10/2018, cho đến khi Tập đoàn bổ nhiệm Kế toán trưởng mới.

Đầu tư - Xây dựng

- Máy biến áp AT1 Trạm 220 kV Trà Vinh được nâng công suất từ 125 MVA lên 250 MVA. Ban 
Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (thuộc EVNNPT) đã nghiệm thu đóng điện ngày 
14/10. 

Thông tin quản lý

Văn bản - Thực thi

Quy định về kiểm soát chi nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi 

Việc kiểm soát và thanh toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi được áp dụng theo các quy định hiện 
hành đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

Kho bạc nhà nước các cấp thực hiện việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của dự án hoặc hợp phần 
dự án được ngân sách nhà nước cấp phát; dự án áp dụng cơ chế cấp phát một phần, vay lại một 
phần theo tỷ lệ và dự án vay lại của UBND cấp tỉnh. 

Cơ quan cho vay lại được Bộ Tài chính uỷ quyền thực hiện việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của dự 
án hoặc hợp phần dự án áp dụng cơ chế vay lại toàn bộ. 

Đối với các chương trình, dự án khác chưa được xác định theo 2 nội dung nêu trên, Bộ Tài 
chính xác định cơ quan kiểm soát chi phù hợp, đảm bảo nguyên tắc không có hai cơ quan kiểm 
soát chi cùng kiểm soát một hoạt động chi tiêu của dự án.

(Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 1/10/2018) 
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Sản xuất - Truyền tải

- Tổng sản lượng 10 tỷ kWh là kết quả sản xuất của Công ty Thủy điện Bản Chát (gồm sản 
lượng cả 2 nhà máy Thủy điện Bản Chát và Huội Quảng), kể từ ngày 8/2/2013 (tổ máy đầu tiên 
của Thủy điện Bản Chát hòa lưới điện quốc gia) đến ngày 10/10/2018. 

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- 64,17% là tỷ trọng điện cho công nghiệp – xây dựng trong cơ cấu phụ tải 3 quý đầu năm 
2018 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, tăng 14,2% so với cùng kỳ 2017. Những năm gần 
đây, tốc độ tăng trưởng của thành phần phụ tải này do EVNNPC quản lý luôn cao nhất cả nước 
(từ 14-16%/năm). 

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng 

- “Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Pro-CEO” 
là khóa đào tạo của Tổng công ty Điện lực TP Hà 
Nội đang tổ chức, dành cho 61 cán bộ quản lý cấp 
cao trong toàn Tổng công ty. Khóa đào tạo chia 
thành 2 lớp, mỗi lớp diễn ra trong 2 tháng, với các 
chuyên đề chính như: Hoạch định và quản trị chiến 
lược, quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị rủi ro 
trong kinh doanh, quản trị chất lượng nguồn nhân lực và hoạt 
động đào tạo,… 

- 50 triệu đồng là kinh phí hỗ trợ từ Công ty Điện lực Ninh Bình để xây nhà tình nghĩa cho 
ông Trịnh Hữu Thường, Hội viên Hội cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình, có hoàn cảnh hết sức khó 
khăn. Ngôi nhà được khởi công xây dựng ngày 10/10. 
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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

- Điện lực miền Bắc bị ‘mạo danh’ số tổng đài giải đáp thắc mắc…     xem chi tiết

- EVNHANOI tư vấn bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp…     xem chi tiết

- Thanh toán tiền điện qua ngân hàng: Tiện lợi - Miễn phí - Nhận quà…     xem chi tiết

- EVN: Thời gian mất điện bình quân của khách hàng giảm đáng kể…  xem chi tiết

Khảo sát ý kiến độc giả

Kính gửi Quý độc giả!

Từ tháng 4/2018 đến nay, thông qua hệ thống văn phòng điện tử e-office, với tần suất 1 số/
tuần, Bản tin EVN đã gửi đến quý vị các thông tin ngắn gọn, chính xác về mọi mặt hoạt động của 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Quý độc giả có hài lòng với những thông tin nhận được từ Bản tin EVN? Quý vị muốn tiếp 
tục đón nhận Bản tin hằng tuần này? Ban biên tập cần có những thay đổi như thế nào về nội dung, 
hình thức và cách thức phát hành để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của Quý độc giả... 

Ban biên tập Bản tin EVN rất mong nhận được sự đánh giá và góp ý của Quý vị thông qua 
Phiếu khảo sát ý kiến dưới đây.

Ban biên tập chân thành cảm ơn Quý độc giả đã theo dõi và đồng hành cùng Bản tin EVN 
thời gian qua. 

Trân trọng!

https://docs.google.com/forms/d/13oBIv_Z5Hi313gGZ7s1HLVTJvDbADKRe5jxEuavXAKQ/viewform?edit_requested=true
https://thanhnien.vn/doi-song/dien-luc-mien-bac-bi-mao-danh-so-tong-dai-giai-dap-thac-mac-1012586.html
https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/evn-hanoi-tu-van-bao-ve-hanh-lang-an-toan-cong-trinh-luoi-dien-cao-ap-3822288.html
https://vov.vn/kinh-te/thi-truong/thanh-toan-tien-dien-qua-ngan-hang-tien-loi-mien-phi-nhan-qua-823910.vov
https://www.vietnamplus.vn/evn-thoi-gian-mat-dien-binh-quan-cua-khach-hang-giam-dang-ke/529117.vnp
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