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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 17, tuần 2, tháng 5/2019

Tin tức

Tháo gỡ khó khăn giải phóng mặt bằng để khởi công Nhiệt điện Quảng Trạch 1 
đúng tiến độ

Ngày 25/4, làm việc với Lãnh đạo tỉnh 
Quảng Bình, ông Dương Quang Thành - 
Chủ tịch HĐTV EVN đã đề nghị Tỉnh có 
chủ trương tháo gỡ những khó khăn, vướng 
mắc để đảm bảo mục tiêu khởi công dự án 
này trong quý IV/2019. 

Ông Trần Công Thuật - Chủ tịch UBND 
tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các cơ quan, 
địa phương liên quan cần quyết liệt hơn, kịp 
thời giải quyết vướng mắc để EVN triển khai 
dự án đúng tiến độ; đồng thời tuyên truyền, 
vận động hợp lý để người dân hiểu đúng và 
ủng hộ dự án.  

Hợp nhất các ban, cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy EVN với các ban 
chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của Cơ quan Tập đoàn

Đây là nội dung của Quyết định 505/QĐ- EVN ngày 23/4/2019 được Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam công bố ngày 24/4, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ EVN lần thứ 16. Cụ thể: 

• Hợp nhất Ban Tổ chức Đảng ủy với Ban Tổ chức và Nhân sự thuộc Cơ quan EVN thành “Ban 
Tổ chức và Nhân sự”. 

• Hợp nhất Ban Tuyên giáo Đảng ủy với Ban Quan hệ cộng đồng thuộc cơ quan EVN thành 
“Ban Truyền thông”. 

• Hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy với Ban Thanh tra Bảo vệ thuộc cơ quan EVN 
thành “Ban Kiểm tra - Thanh tra”. 

•  Hợp nhất Văn phòng Đảng ủy với Văn phòng thuộc cơ quan EVN thành “Văn phòng”. 

Các ban/văn phòng hợp nhất thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, Hội đồng 
thành viên và Tổng giám đốc EVN. Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1/5/2019.
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Giải quyết dứt điểm kiến nghị của khách hàng về hóa đơn điện trong 24 giờ

Là một trong những chỉ đạo của Tập đoàn đối với các tổng công ty/công ty điện lực, về việc 
khách hàng phản ánh hóa đơn tiền điện tháng 4/2019 tăng cao so với tháng trước. 

100% khách hàng có sản lượng tăng đột biến từ 1,5 lần so với tháng trước liền kề cần thực hiện 
phúc tra. Tất cả các sai sót (nếu có) liên quan đến công tơ và ghi chỉ số công tơ đều được tiếp nhận, 
giải quyết và tiến hành các thủ tục truy thu/thoái hoàn tiền điện cho khách hàng theo đúng quy 
định. 

Các đơn vị cần truyền thông và hướng dẫn khách hàng sử dụng công cụ tính tiền điện trên website 
của EVN (https://www.evn.com.vn/c3/calc/Cong-cu-tinh-hoa-don-tien-dien-9-172.aspx) và tại 
các website CSKH/App CSKH để khách hàng có thể chủ động tính toán, kiểm tra.

Vừa qua, sản lượng điện tiêu thụ tăng cao do nắng nóng kéo dài, kết hợp với yếu tố giá bán điện 
bình quân đã được Nhà nước điều chỉnh tăng, là những nguyên nhân làm hóa đơn tiền điện tháng 
4 của khách hàng (đặc biệt tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) cao hơn so với kỳ trước đó.

Xem chi tiết thông tin tại đây. 

Tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện trong cao điểm 
nắng nóng

Lắp đặt điện mặt trời áp mái; tắt bớt các thiết bị không cần thiết; 
sử dụng điện hợp lý,… đó là một số khuyến nghị cần gửi tới khách 
hàng để giảm chi phí tiền điện phải trả của khách hàng, cũng như 
góp phần giảm áp lực cung cấp điện lên toàn hệ thống trong các 
tháng cao điểm nắng nóng. 

EVN yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu 
quả bằng các biện pháp như: Dùng loa di động, trên các đài truyền thanh phường, xã, tổ dân phố và 
qua các phương tiện thông tin đại chúng. 

Từ nay đến tháng 7, nhu cầu dùng điện cũng như lượng điện tiêu thụ của khách hàng dự báo còn 
tiếp tục tăng cao. 

Bộ Công Thương kiểm tra tình hình thực hiện việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình 
quân và quy định giá bán điện

Từ ngày 8 – 10/5/2019, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức 3 đoàn kiểm tra tại các tổng công ty 
điện lực và một số khách hàng sử dụng điện.

Các nội dung kiểm tra gồm: Tình hình thực hiện Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019; 
công tác kinh doanh dịch vụ, giải đáp thắc mắc của khách hàng sử dụng điện; tình hình thực hiện 
công tác tuyên truyền về giá điện và sử dụng điện cho khách hàng sử dụng điện.

(Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019)

Văn bản - Thực thi

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-thong-tin-ve-nguyen-nhan-hoa-don-tien-dien-thang-42019-cao-hon-thang-truoc-66-142-23599.aspx
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Không để khách hàng bức xúc vì hóa đơn tiền điện

Đối với các trường hợp khách hàng phản ánh về việc hoá đơn tiền điện tăng cao qua báo chí, 
cũng như khách hàng có ý kiến trên mạng xã hội (nếu đưa thông tin cụ thể), yêu cầu lãnh đạo các 
công ty điện lực kịp thời tổ chức kiểm tra, xử lý và giải đáp đầy đủ đến khách hàng. 

Trường hợp xác định sai sót trong việc ghi chỉ số, nhập số liệu và tính toán hóa đơn tiền điện thì 
Giám đốc CTĐL/ĐL phải trực tiếp chỉ đạo việc trả lời, xin lỗi khách hàng và khắc phục sai sót ngay, 
không quá 24 giờ kể từ khi phát hiện sai sót.      

Các tổng công ty Điện lực tăng cường lực lượng điện thoại viên để tiếp nhận, giải quyết kiến nghị 
khách hàng qua Trung tâm chăm sóc khách hàng, qua điện thoại hotline trong thời gian cao điểm 
nắng nóng. 

(Văn bản số 2223/EVN-KD ngày 26/4/2019)

Nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia 
Việt Nam 

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các công ty con và người đại diện phần vốn góp của Tập 
đoàn tại các công ty con, công ty liên kết cần năng động, sáng tạo với những cách tiếp cận đổi mới, 
tiên tiến trong công tác đầu tư xây dựng. 

Trong đó, cần triển khai đồng bộ các giải pháp trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của tất cả 
các khâu: Lập kế hoạch đầu tư, quá trình chuẩn bị đầu tư, công tác đấu thầu, năng lực quản lý trong 
giai đoạn thực hiện đầu tư; công tác quyết toán vốn đầu tư các công trình theo đúng thời hạn quy 
định; đảm bảo thu xếp nguồn vốn cho dự án,…

(Chỉ thị số 2180/CT-EVN ngày 26/4/2019)

Đầu tư - Xây dựng

- Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng hòa lưới điện lần đầu thành công ngày 22/4, vượt tiến 
độ 71 ngày. Nhà máy dự kiến đưa vào vận hành từ cuối tháng 10/2019, vượt kế hoạch 2 tháng.

- Các bản tái định cư của người dân huyện Mường Lát bị ảnh hưởng đợt lũ quét cuối tháng 8/2018 
đã được Công ty Điện lực Thanh Hóa hoàn thành kéo điện lưới ngày 26/4. Quy mô dự án gồm: 
Lắp đặt 3 TBA mới công suất 100 kVA/TBA; gần 2,8 km đường dây 35 kV và hơn 3,5 km đường 
dây hạ áp. 

- Đường dây 500 kV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên dự kiến được 
đưa vào vận hành từ ngày 27/5/2019. Công trình gồm 2 mạch dài 243 
km, nối từ TBA 500 kV Vĩnh Tân đến cột rẽ nhánh của đường dây 500 
kV Sông Mây - Tân Uyên, phục vụ giải tỏa công suất của Trung tâm Điện 
lực Vĩnh Tân vào hệ thống điện quốc gia. Dự án do Tổng công ty Truyền 
tải điện Quốc gia đầu tư hơn 5.333 tỷ đồng. 

Thông tin quản lý
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Sản xuất - Truyền tải

- Truyền tải điện Hà Nội (Công ty Truyền tải điện 1) đảm bảo đáp ứng năng lực truyền tải cho thủ 
đô Hà Nội và các tỉnh lân cận trong mùa nắng nóng 2019, kể cả mức tăng trưởng lên tới 20%. Trong 
quý I/2019, sản lượng truyền tải đã thực hiện của đơn vị tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. 

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- “Thời tiết nắng nóng còn kéo dài, EVN đề nghị người dân và doanh nghiệp sử dụng 
điện tiết kiệm và hiệu quả. Mọi yêu cầu, thắc mắc của khách hàng về các dịch vụ điện cũng 
như hoá đơn tiền điện xin liên hệ về tổng đài CSKH: 1900.xxxx”. Đây là nội dung thông 
báo được gửi đến tất các các khách hàng qua những hình thức nhắn tin qua Viber/
Zalo/SMS/App CSKH/Email trong các tháng cao điểm nắng nóng. 

Cổ phần hóa

- Cổ phiếu của Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2 (PECC2) dự kiến niêm yết và giao dịch tại sàn 
chứng khoán TP.HCM (HOSE) trong tháng 6/2019. 

Kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống ngành Điện

- Công trình “Phát triển và hiện đại hóa hệ thống nguồn - lưới điện huyện đảo Phú Quý” vừa được 
Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận gắn biển chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt 
Nam, 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam. Công trình do Tổng công ty Điện lực 
miền Nam đầu tư hơn 270 tỷ đồng, đảm bảo cung cấp điện 24/24h cho đảo Phú Quý và hiện đại 
hóa công tác quản lý điều hành lưới điện, kinh doanh điện năng tại đây.

- Trại sáng tác ảnh báo chí, nghệ thuật "EVN - 65 năm đồng hành cùng đất nước" khu vực miền Nam 
được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) 
tổ chức từ 22/4 – 27/4 với hơn 40 hội viên tham gia. Trước đó, EVN cũng đã phối hợp với VAPA tổ 
chức các trại sáng tác ảnh tại khu vực Tây Nguyên và các tỉnh miền núi phía Bắc. Đây là một trong 
chuỗi hoạt động của EVN hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực. 

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

- Tăng giá điện 2019: Hiểu sao cho đúng?… xem chi tiết

- Khách hàng được tự kiểm tra hóa đơn tiền điện… xem chi tiết

- Infographics về so sánh tiền điện theo đơn giá cũ và mới…xem chi tiết

https://www.evn.com.vn/d6/news/Tang-gia-dien-2019-Hieu-sao-cho-dung-6-12-23607.aspx
https://nld.com.vn/kinh-te/khach-hang-duoc-tu-kiem-tra-hoa-don-tien-dien-20190505215718961.htm
https://bnews.vn/so-sanh-tien-dien-theo-don-gia-cu-va-moi/121439.html
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