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Đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế - 
xã hội các tỉnh Lào Cai, Thái Bình

Đó là cam kết của lãnh đạo EVN khi tiếp và làm 
việc với đoàn đại biểu các tỉnh Lào Cai, Thái Bình 
trong tuần qua. EVN đã chỉ đạo Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc (EVNNPC) và các công ty điện lực địa 
phương có kế hoạch đầu tư, cấp điện kịp thời cho các 
khu kinh tế, khu công nghiệp mới của tỉnh.

Đối với các đề nghị khác từ địa phương như: 
Ngầm hóa lưới điện khu vực TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình), cấp điện cho các địa bàn vùng sâu, 
vùng xa chưa có điện của tỉnh Lào Cai, EVN đề nghị địa phương cùng phối hợp, bố trí nguồn 
vốn hoặc thực hiện theo hình thức xã hội hóa. 

Tuân thủ kỷ luật, quy trình vận hành trong 
các nhà máy nhiệt điện

Là chỉ đạo của Tổng Giám đốc EVN Đặng Hoàng 
An đối với lực lượng kỹ sư, công nhân đang vận hành 
các nhà máy nhiệt điện của EVN tại Trung tâm Điện 
lực Vĩnh Tân, ngày 10/4.  

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 được khởi công 
ngày 8/8/2010 với quy mô 2 tổ máy có tổng công 
suất 1.244 MW. Các tổ máy lần lượt được đưa vào 
vận hành phát điện thương mại ngày 30/01/2015 và 
21/3/2015. 

Từ khi đưa vào vận hành, Nhà máy phát điện trung bình 7 tỷ kWh/năm. Tính đến ngày 
30/3/2018, Nhà máy đã phát lên lưới điện quốc gia 20 tỷ kWh, góp phần quan trọng trong đảm 
bảo cung ứng điện cho miền Nam nói riêng và hệ thống điện quốc gia nói chung.

Đối với các dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 mở rộng đang triển khai, EVNGENCO 3 
và các đơn vị  liên quan phải đảm bảo tiến độ, chất lượng trên công trường và thực hiện tốt công tác 
bảo vệ môi trường. 

Công đoàn tiếp tục hướng về cơ sở

Là chỉ đạo của Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam về triển khai công tác tài chính công 
đoàn năm 2018, tiếp tục hướng nguồn chi tới các hoạt động tại cơ sở với mục tiêu “Vì đoàn viên 
và người lao động, vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn Điện lực Việt Nam”. 

Năm 2017, công tác thu, chi tài chính công đoàn đã thực hiện tốt, tiết kiệm được gần 70 tỷ 
đồng để tích lũy dự phòng cho các năm tiếp theo, tăng gấp 3 lần so với năm 2016.

Tin tức

Tuần 4, tháng 3/2018

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 3, tuần 3, tháng 4/2018
Bản thử nghiệm
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Tổ chức - Nhân sự: 

Bổ nhiệm:
Ông Nguyễn Đình Phước, Chuyên viên Ban Tài chính kế toán Tập đoàn, giữ chức vụ Phó 

Trưởng Ban Tài chính kế toán Tập đoàn, từ ngày 16/04/2018.

Sản xuất - Truyền tải

Tổng Giám đốc Samsung Display Việt Nam (SDV) gửi thư 
cảm ơn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã gia 
tăng công suất kịp thời cho TBA 220 kV Bắc Ninh 3, TBA 500 
kV Đông Anh, đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy cho các 
nhà máy của SDV nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung.

Kinh doanh và dịch vụ khách hàng

-  Phương án đảm bảo điện phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/3 âm lịch) được Công ty Điện lực 
Phú Thọ (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc) phối hợp với các cơ quan liên quan đã hoàn 
tất. Trong đó, các địa điểm đảm bảo điện đặc biệt quan trọng như khu di tích lịch sử Đền Hùng 
và 450 di tích trên địa bàn có liên quan đến tín ngưỡng Giỗ Tổ Hùng Vương. 

-  100% khách hàng của Tổng công ty Điện lực TP HCM đã thanh toán tiền điện qua ngân hàng và 
các đối tác trung gian, trong đó 85% thanh toán qua hình thức điện tử.

-  Đội thi công sửa chữa điện nóng của Công ty Điện lực Bến Tre (thuộc Tổng công ty Điện lực miền 
Nam) ra mắt ngày 10/4, góp phần giảm thời gian cắt điện để sửa chữa, thi công xuống mức thấp 
nhất, đáp ứng yêu cầu dịch vụ ngày càng cao của khách hàng địa phương.

-  EVN chính thức vận hành cổng thông tin nội bộ hỗ trợ 
điều hành công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng từ 
ngày 10/4. Cổng thông tin hoạt động trên nền tảng 
công nghệ Business Intelligence (BI) với nhiều tính 
năng tiến tiến phục vụ đắc lực cho công tác quản lý. 
Người dùng có thể truy cập trên laptop, máy tính 
bảng hoặc điện thoại thông minh.

Thông tin quản lý

-  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt EVN đầu tư Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng với tổng 
mức đầu tư sơ bộ gần 8.600 tỷ đồng. Quy mô  dự án gồm 2 tổ máy, tổng công suất lắp đặt 480 
MW, dự kiến vào vận hành năm 2022 – 2023. 

(Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 11/4/2018) 
-  EVN chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đảm bảo điện trên cả nước trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5. 

Trong đó, ưu tiên những địa điểm diễn ra hoạt động chính trị, văn hóa lớn của các địa phương; 
không bố trí công tác trên lưới, làm gián đoạn cung cấp điện của khách hàng, trừ trường hợp 
xử lý sự cố.

(Văn bản số 1642/EVN-KD+KTSX ngày 4/4/2018)

Văn bản - Thực thi
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-  Quầy dịch vụ điện trực tuyến của Công ty Điện 
lực Quảng Nam (thuộc Tổng công ty Điện lực 
miền Trung ) đặt tại Trung tâm Hành chính 
công tỉnh được khai trương ngày 10/4, tiếp 
nhận mọi yêu cầu điện trực tuyến của khách 
hàng địa phương. Bên cạnh đó,  20/20 dịch 
vụ điện cũng đã đưa vào phục vụ tại Cổng 
dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Nam 
(http://dichvucong.quangnam.gov.vn).

-  Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tiết giảm 70% chi phí tổ chức thi nâng, giữ bậc và kiểm 
tra sát hạch cho nhóm nghề Kinh doanh và Kỹ thuật tại 21 công ty điện lực thành viên, nhờ ứng 
dụng CNTT. Trong đó, phần thi lý thuyết trên máy tính được thực hiện tại đơn vị, Ban giám 
khảo giám sát qua Hội nghị truyền hình; phần thi thực hành, thí sinh mới tập trung tại hiện 
trường. 

-  8/8 quầy dịch vụ điện trực tuyến đã được Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (thuộc 
EVNCPC) đưa vào hoạt động tại Trung tâm Hành chính công các cấp của TP Đà Nẵng, hoàn 
thành 100% công tác này. Mỗi quầy dịch vụ đều được trang bị máy tính màn hình cảm ứng để 
Điện lực tiếp nhận, xử lý yêu cầu của khách hàng từ xa.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

-  1 tỷ đồng là số tiền cán bộ, nhân viên Tổng công ty Phát điện 2 và Công ty CP Tư vấn Xây dựng 
điện 2 đóng góp, ủng hộ để tôn tạo một số hạng mục của Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ đảo 
Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. Dự kiến, việc tôn tạo sẽ hoàn thành vào dịp kỷ niệm Ngày Thương 

binh - Liệt sĩ 27/7/2018.
-  Hơn 20 hộ nghèo, gia đình chính sách tại thôn Đăk Mút 

và thôn Kon Gung (Đăk Mar, Đăk Hà, Kon Tum) được 
Đoàn thanh niên Công ty Thủy điện Ialy sửa chữa và 
thay thế miễn phí hệ thống điện sinh hoạt. Các hộ dân 
chủ yếu là đồng bào Xê Đăng, thuộc diện tái định cư 
của Thủy điện Pleikrông. Bên cạnh đó, Đoàn thanh 
niên Công ty cũng tặng 50 suất quà cho các em học sinh 
nghèo học giỏi của Trường Tiểu học Kpă Klơng, thôn 
Kon Gung. 

Thông báo - Chỉ dẫn

6 giải pháp trọng tâm thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu 
tiết kiệm năm 2018 của EVN

1.  Thống nhất công tác chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí (THTK, CLP) từ Tập đoàn đến các đơn vị. 

Tổng giám đốc/Giám đốc/Thủ trưởng các đơn vị thành 
viên Tập đoàn trong phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm 
chỉ đạo thống nhất việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu THTK, 
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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

-  EVNNPC sẵn sàng đảm bảo cung ứng điện cho 27 tỉnh, thành miền Bắc trong mùa nắng nóng 
sắp tới…  xem chi tiết

- EVNHANOI dồn sức bảo đảm cấp điện mùa hè… xem chi tiết
- EVNHCMC đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm điện trong mùa khô 2018… xem chi tiết

CLP của năm 2018, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt cả nhiệm kỳ công tác; xây dựng 
kế hoạch thực hiện cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm cho từng năm, từng lĩnh vực; phân công rõ 
ràng trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các 
mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm; quy định kết quả THTK, CLP là tiêu chí để đánh giá công tác thi đua, khen 
thưởng và bổ nhiệm cán bộ.
2.  Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đặc biệt là đề cao trách nhiệm của 

người đứng đầu trong THTK, CLP.
3.  Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đối với tất cả các lĩnh vực 

THTK , CLP. 
4.  Tăng cường thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP.
5.  Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP.
6.  Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; kiên quyết đấu tranh có hiệu quả đối với hành vi 

gây thất thoát, lãng phí; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong THTK, CLP.
(Theo Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của EVN năm 2018, ban hành kèm 

theo Quyết định 357/QĐ-EVN ngày 28/3/2018)

http://www.evn.com.vn/d6/news/EVNNPC-Luoi-dien-san-sang-o-muc-cao-nhat-cho-mua-nang-nong-6-14-21578.aspx
http://www.evn.com.vn/d6/news/Ha-Noi-Cap-dien-on-dinh-trong-mua-he-6-14-21557.aspx
http://tietkiemnangluong.vn/d6/news/EVNHCMC-Day-manh-cac-giai-phap-tiet-kiem-dien-trong-mua-kho-2018-111-135-10610.aspx

