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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 23, tuần 3, tháng 6/2019

Tin tức

EVN tổ chức bình chọn trực tuyến về mẫu hóa đơn 
tiền điện mới từ ngày 12/6 - 11/7/2019

Đây là hành động thể hiện sự sẵn sàng đổi mới, minh bạch 
thông tin, cầu thị và lắng nghe khách hàng của EVN - ông 
Dương Quang Thành, Chủ tịch HĐTV EVN khẳng định tại 
Lễ phát động bình chọn, ngày 12/6.

Mọi công dân Việt Nam đủ 14 tuổi trở lên, có giấy tờ 
tùy thân hợp lệ đều có thể tham gia bình chọn qua website 
https://binhchonmauhoadontiendien.evn.com.vn/ và có cơ 
hội trúng thưởng. Trong đó, những người đoạt giải được lựa chọn ngẫu nhiên trong số những 
người bình chọn đúng mẫu hóa đơn tiền điện có tỉ lệ bình chọn cao nhất.

Bốn mẫu hoá đơn được đưa ra bình chọn đảm bảo các yếu tố: Đơn giản, thông tin minh bạch, 
dễ hiểu, dễ kiểm tra giám sát; Có tính kế thừa hóa đơn hiện hành để tạo sự gần gũi, đảm bảo các quy 
định về lập hóa đơn của Bộ Tài chính; Đáp ứng tiếp cận chuẩn mực quốc tế về dịch vụ điện năng; 
Hướng tới sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm.

Một vài hình ảnh tại Lễ phát động
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Tăng cường truyền thông, quảng bá chương trình Bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện mới

Tại văn bản số 3058/EVN-TT ngày 13/06/2019, để thu hút đông đảo người dân và khách hàng 
tham gia chương trình, EVN đề nghị:

- Công đoàn Điện lực Việt Nam thông báo rộng rãi, vận động người lao động tích cực tham gia bình chọn.

- Đoàn Thanh niên thông báo rộng rãi trong tổ chức Đoàn cơ sở và người thân tham gia.

- Các tổng công ty Điện lực phối hợp với cơ quan báo chí và chỉ đạo các trung tâm CSKH tuyên 
truyền, quảng bá về chương trình.

EVN chủ động ứng phó với thiên tai năm 2019

Tại cuộc họp trực tuyến ngày 14/6, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải yêu cầu các đơn vị xử lý xong 
những tồn tại, khiếm khuyết trên hệ thống lưới điện truyền tải và phân phối trước ngày 30/6/2019. 

Các công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn cần phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch 
vụ sửa chữa EVN để xây dựng quy chế phối hợp trong công tác phòng chống thiên tai. 

Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động cung cấp thông tin cho Ban Truyền thông EVN, Trung tâm 
Thông tin Điện lực (EVNEIC) để kịp thời xử lý, đăng tải trên các kênh thông tin của Tập đoàn và 
các phương tiện thông tin đại chúng.

Thi đua liên kết xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 

Phong trào được phát động từ ngày 15/6/2019 đến ngày 31/3/2020, theo Chỉ thị số 2828/CT-
EVN của Tổng giám đốc EVN và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam, phấn đấu đóng 
điện công trình theo đúng hoặc vượt tiến độ trước ngày 31/3/2020.

TS. Ngô Trí Long - Chuyên gia kinh tế, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả
(Bộ Tài chính): 
“EVN vừa thể hiện sự tôn trọng khách hàng, vừa đảm bảo sự minh bạch, công khai thông tin. Tôi 
mong rằng, thời gian tới, EVN sẽ tiếp tục phát huy, làm tốt hơn nữa để tạo niềm tin cho khách 
hàng sử dụng điện”.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong - Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền lý luận Báo Nhân dân: 
“Đây là cách làm mới, sáng tạo. Qua sự kiện này, chúng ta thấy thông điệp mới của EVN về sự chủ 
động, cầu thị, đặc biệt là sự tôn trọng khách hàng với tinh thần phục vụ”.

TS. Vũ Đình Ánh - Chuyên gia kinh tế: 
“EVN đang thay đổi rõ về phương thức phục vụ khách hàng. Sự thay đổi này xuất phát từ việc 
hướng về khách hàng, đảm bảo đúng nguyên tắc vì khách hàng”.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam: 
“EVN đã thực sự cung cấp giải pháp thuận lợi, tối ưu cho khách hàng; đồng thời tiếp tục khẳng định 
các dịch vụ điện của EVN đã thực sự chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường”.
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Đầu tư - Xây dựng

- Đẩy nhanh các công trình cải tạo, đầu tư mới nhằm giải tỏa công suất nguồn điện và cung cấp điện 
cho phụ tải, đặc biệt là đối với khu vực Nam Trung Bộ trong thời gian đến 30/6/2019. Đó là một trong 
những nhiệm vụ EVN giao cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tại Chỉ thị số 
2934/CT-EVN ngày 6/6/2019.

- 21.650 MW là tổng công suất các nguồn điện dự kiến đưa vào vận hành giai đoạn 2016-2020 theo 
Quy hoạch điện VII điều chỉnh. Trong đó, EVN đầu tư 7.185 MW (chiếm 33,2%), phần còn lại do 
các doanh nghiệp khác đầu tư (chiếm 66,8%).

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- Công ty Điện lực Cao Bằng khắc phục xong 
sự cố TBA 110 kV Cao Bằng vào lúc 21h25 ngày 
13/6. Sự cố do sét đánh rạng sáng cùng ngày đã 
gây mất điện tại nhiều huyện, thị. 

Thông tin quản lý

Căn cứ vào kết quả hoàn thành đúng hoặc vượt các mốc tiến độ thi công, Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam sẽ tặng thưởng cho các tập thể tham gia ký kết giao ước thi đua xây dựng công trình. Ngoài ra, 
các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sẽ được nhận Bằng khen của 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt 
Nam.

Đường dây 500 kV mạch 3 Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2 là công trình điện cấp 
bách được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và một số cơ chế đặc thù đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện dự án tại Quyết định số 2025/QĐ-TTg ngày 14/12/2017. 

Văn bản - Thực thi

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác đấu thầu 

Một số lưu ý của EVN đối với các đơn vị trực thuộc, các công ty con, người đại diện vốn góp của 
EVN tại các công ty con, công ty liên kết:

- Đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng năm 2019 theo hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu 
rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng và 15% về tổng giá trị gói thầu.

- Đảm bảo công khai minh bạch thông tin về đấu thầu.

- Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đảm bảo đúng quy định và tính cạnh tranh của gói thầu. 

- Công tác đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất phải đảm bảo nguyên tắc trung thực, khách 
quan, công bằng, tuân thủ các quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác liên quan.

(Văn bản 2937/CT-EVN ngày 06/06/2019)
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- Đưa ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh là phong trào được Tổng công ty 
Điện lực miền Trung phát động đến toàn thể CBCNV Tổng công ty từ quý II/2019 đến hết quý 
IV/2019. Dự kiến, tối đa có 5 ý tưởng được trao thưởng hàng quý.

Năng lượng tái tạo

- Dự án Nhà máy Điện mặt trời Điện lực miền Trung hòa lưới thành công giai đoạn 1 (10 MW) 
ngày 14/6, vượt tiến độ 16 ngày. Nhà máy có tổng công suất thiết kế 50 MW, do Tổng công ty Điện 
lực miền Trung làm chủ đầu tư.

- Khoảng 500 MWp là tổng công suất các dự án năng lượng mặt trời dự kiến hòa lưới điện quốc 
gia tại tỉnh Phú Yên trong năm 2019. 

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- Mỗi CBNV, người lao động của Công ty CP 
Thủy điện A Vương được trang bị 1 chai đựng nước 
bằng thủy tinh, thay thế chai đựng nước bằng nhựa sử 
dụng một lần. Đây là một trong những việc làm thiết 
thực hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” 
của Công ty. 

Kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện

Tháng 9/2019: Tổ chức Hội thao CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Theo Kế hoạch liên tịch số 265/KHLT-EVN-CĐĐVN ngày 3/6/2019, Tổng giám đốc Tập 
đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đã thống nhất về thời gian tổ chức và 3 
nội dung thi đấu tại Hội thao gồm: Bóng bàn, cầu lông và tennis. 

Đối tượng tham gia là tất cả công nhân, viên chức, lao động công tác tại các đơn vị thành viên 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, giới tính và có đóng bảo hiểm xã hội trước 
ngày 20/3/2019.

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
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