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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 28, tuần 4, tháng 7/2019

Tin tức

Công đoàn cần tiếp tục chăm lo, động viên 
kịp thời cho người lao động

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của 
Thường trực Đảng uỷ EVN tại buổi làm việc với Ban 
Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam, ngày 19/7. 

Ông Dương Quang Thành - Bí thư Đảng uỷ, Chủ 
tịch HĐTV EVN đề nghị, công đoàn các cấp tiếp tục 
nắm bắt tâm tư, đẩy mạnh tuyên truyền để người lao 
động hiểu rõ, chia sẻ khó khăn chung của Tập đoàn 
trong việc đảm bảo cung ứng điện thời gian tới; vấn 
đề sắp xếp lao động dôi dư do thay đổi mô hình tổ 
chức của một số đơn vị;...

Bên cạnh đó, Công đoàn tiếp tục phối hợp thực hiện tốt năm “Dân vận chính quyền”; vận động 
và tổ chức cho CBCNV triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến, sáng tạo, chăm 
lo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Xem chi tiết tại đây

EVN sẵn sàng cung cấp dịch vụ điện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn đã khẳng định thông tin trên, tại buổi khảo 
sát về công tác này của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ, ngày 18/7. 

Dự kiến, Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ đưa vào vận hành từ tháng 11/2019 theo phê duyệt của 
Chính phủ. Trong giai đoạn đầu vận hành, EVN đề xuất Văn phòng Chính phủ ưu tiên thực hiện kết 

nối dịch vụ Cấp điện trung áp trực 
tuyến, qua đó góp phần tạo thuận 
lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận 
điện năng. 

Tập đoàn cũng sẽ hiệu chỉnh, 
bổ sung nâng cấp các hệ thống giao 
tiếp, đảm bảo việc kết nối cung cấp 
dịch vụ qua Cổng.

https://www.evn.com.vn/d6/news/Thuong-truc-Dang-uy-EVN-lam-viec-voi-Ban-Thuong-vu-Cong-doan-Dien-luc-Viet-Nam-6-12-24029.aspx
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Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy EVN báo cáo 
chuyên đề về tình hình vận hành, kinh doanh điện 

Tại Hội nghị Giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội 
quý II/2019 do Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối DNTW tổ 
chức ngày 16/7, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đã 
thông tin cụ thể về 3 vấn đề được dư luận quan tâm gần đây, 
gồm: Những khó khăn trong cung ứng điện do hệ thống điện 
không còn dự phòng; Sự quá tải của lưới điện quốc gia do các 
dự án điện mặt trời phát triển ồ ạt; Vấn đề hóa đơn tiền điện 
tăng trong những tháng nắng nóng. 

Các báo cáo viên, cộng tác viên của Ban Tuyên giáo Đảng 
ủy Khối DNTW tham dự Hội nghị đều bày tỏ đồng thuận và chia sẻ với những khó khăn, thách 
thức của ngành Điện.

Xem chi tiết tại đây

Công bố kết quả bình chọn mẫu hoá đơn tiền điện mới

Tại sự kiện công bố thông tin, ngày 22/7, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm cho biết, 
mẫu hoá đơn tiền điện số 4 đã có số lượt bình chọn cao nhất (31,7%). Ban Tổ chức cũng đã công bố 
6 mã số khách hàng đã may mắn trúng thưởng.

Sau 1 tháng triển khai bình chọn (từ ngày 12/6 đến 11/7), có tổng cộng 76.182 lượt bình chọn 
trên toàn quốc, hơn 614.000 lượt người xem, 15.648 bình luận, góp ý.

EVN sẽ tiếp thu góp ý của những người tham gia bình chọn để chỉnh sửa, bổ sung cho mẫu hóa 
đơn đã được chọn, nhằm có được mẫu hoá đơn tối ưu khi đưa ra ban hành và áp dụng. 

https://www.evn.com.vn/d6/news/Thong-tin-ve-tinh-hinh-he-thong-dien-tai-Hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-tuyen-giao-cua-Dang-uy-Khoi-Doanh-nghiep-Trung-uong-6-12-24013.aspx
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Tổ chức - Nhân sự

- Ngày 16/7/2019, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đã ký các quyết định:

+ Luân chuyển và bổ nhiệm: Ông Lê Hải Đăng, Phó Trưởng ban Kỹ thuật – Sản xuất EVN giữ 
chức vụ Trưởng ban Chiến lược phát triển EVN, theo Quyết định số 267/QĐ-EVN.

+ Điều động và bổ nhiệm: Ông Cáp Tuấn Anh, Chuyên viên Ban Tổng hợp EVN giữ chức Phó 
Trưởng Ban Chiến lược phát triển EVN, theo Quyết định số 268/QĐ-EVN. 

+ Bổ nhiệm: Ông Đào Duy Hùng, Chuyên viên Ban Tổng hợp EVN giữ chức Phó Trưởng ban 
Tổng hợp EVN, theo Quyết định số 266/QĐ-EVN. 

- Ngày 15/7/2019, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN ký các quyết định về việc bổ nhiệm 
các chức danh: Thành viên HĐTV, Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐTV 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), có hiệu lực từ ngày 16/7/2019.

+ Ông Thiều Kim Quỳnh, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPC, giữ chức vụ Chủ tịch Hội 
đồng thành viên EVNNPC, theo Quyết định số 259/QĐ-EVN.

+ Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Phó Tổng giám đốc EVNNPC, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành 
viên kiêm Tổng giám đốc EVNNPC, theo Quyết định số 258/QĐ-EVN.

+ Ông Hồ Mạnh Tuấn, Phó Tổng giám đốc EVNNPC, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành 
viên EVNNPC, theo Quyết định số 257/QĐ-EVN.

+ Ông Vũ Thế Nam, Trưởng Ban Tổng hợp EVNNPC, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành 
viên EVNNPC, theo Quyết định số 260/QĐ-EVN.

+ Ông Bùi Lê Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện thuộc EVNNPC, giữ chức vụ 
Thành viên Hội đồng thành viên EVNNPC, theo Quyết định số 256/QĐ-EVN.

Đầu tư - Xây dựng

- 716 (trong tổng số 1.608) vị trí móng cột của đường dây 500 kV mạch 3 đã được bàn giao mặt 
bằng, tính đến ngày 16/7/2019. Để đảm bảo tiến độ dự án, Ban Quản lý dự án các công trình điện 
miền Trung kiến nghị các địa phương cần đẩy nhanh bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công 
trước mùa mưa 2019.

- Cơ bản hoàn thành đền bù, giải phóng mặt bằng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch vào cuối tháng 
7/2019 - đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Xuân Quang với các đơn 
vị chức năng của địa phương tại cuộc họp về công tác này, ngày 17/7.

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- 92,05% khách hàng tại TP.HCM thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, tính đến hết tháng 
6/2019. Đây là khu vực có tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt cao nhất trong 5 Tổng 
công ty Điện lực.

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: 024.66946720 * 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

- EVN đảm bảo đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội… xem chi tiết

- Ngành Điện trả hơn 3 tỷ đồng cho khách hàng bán điện "thừa"… xem chi tiết

- Công nhân điện lực Hà Nội làm việc xuyên đêm mùa nắng nóng…xem chi tiết

- Đoàn Thanh niên EVN trao quà tình nghĩa tại Quảng Ngãi… xem chi tiết

Năng lượng tái tạo

- Hội thảo truyền hình “Chiến lược đổi mới 
nguồn năng lượng tại CHLB Đức - Những giải 
pháp, bài học và thử thách đối với Việt Nam” 
được EVN tổ chức ngày 16/7. Đây là cơ hội 
để EVN nghiên cứu, học tập kinh nghiệm từ 
quốc gia đi đầu về phát triển năng lượng tái tạo 
trên thế giới.

- 3.138 khách hàng trên địa bàn TP.HCM  lắp đặt điện mặt trời áp mái với tổng công suất lắp đặt 
đạt 37,61 MWp, tính đến ngày 16/7/2019. Trong đó, có 2.818 khách hàng đã nối lưới và đăng ký 
bán lại lượng điện dư cho ngành Điện.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- 3 căn nhà tình nghĩa (tổng giá trị hỗ trợ 150 triệu đồng ) được EVN hỗ trợ xây dựng cho 3 gia 
đình chính sách tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Chương trình tuyên truyền công tác bồi thường , giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500 kV mạch 3 
được Đoàn thanh niên EVN phối hợp với Huyện đoàn Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức tại địa 
phương này, ngày 14/7. 

- Công ty Phát triển Thủy điện Sê San vừa tổ chức tuyên 
truyền phòng chống lụt bão tại các xã la O (huyện la 
Grai, tỉnh Gia Lai) và xã la Tơi (huyện la H’Drai, tỉnh 
Kon Tum). Chương trình nhằm giúp người dân hiểu các 
hiệu lệnh xả lũ, biển báo chỉ dẫn phạm vi vùng phụ cận 
bảo vệ đập Nhà máy Thủy điện Sê San 4.

https://enternews.vn/du-dien-phuc-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-154328.html
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-dien-tra-hon-3-ty-dong-cho-khach-hang-ban-dien-thua-20190720151322104.htm
https://vnexpress.net/thoi-su/cong-nhan-dien-luc-ha-noi-lam-viec-xuyen-dem-mua-nang-nong-3954765.html
http://www.cpv.org.vn/xa-hoi/doan-thanh-nien-evn-trao-qua-tinh-nghia-tai-tinh-quang-ngai-528807.html
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