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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 15 - năm 2020

Tin tức

Nội dung: Hồng Hoa
Đồ họa: Đức Thắng
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THÁNG

SỬ�DỤNG�ĐIỆN
SINH�HOẠT

SẢN�XUẤT�VÀ
KINH�DOANH

CƠ�SỞ�LƯU�TRÚ
DU�LỊCH�
(đáp ứng điều kiện
của Luật Du lịch
năm 2017)

CÁC�KHU
CÔNG�NGHIỆP,

CHỢ

GIẢM�10%�
từ bậc 1 
đến bậc 4

GIẢM�10%�
ở tất cả các 
khung giờ

Chuyển đổi từ 
giá kinh 
doanh sang 
giá sản xuất.

GIẢM�10%�
đối với bậc 1 đến 

bậc 4 của giá 
sinh hoạt

100% khách hàng 
(tổng số 26,6 triệu 
hộ, trong đó có 22,8 
triệu hộ sử dụng dưới 
300 kWh/tháng)

Hơn 2 triệu 
khách hàng

Kỳ hóa đơn tiền 
điện tháng 5, 6, 
7/2020

Từ kỳ hóa đơn 
gần nhất, kể từ 
ngày 16/4/2020 

Từ kỳ hoá đơn 
gần nhất, kể từ 
ngày 16/04/2020 
với các khách 
hàng đủ điều kiện 

Các cơ sở (không phải là khách 
sạn) được dùng để cách ly, khám 
bệnh tập trung bệnh nhân nghi 
nhiễm, đã nhiễm Covid-19

Các khách sạn được dùng để 
cách ly bệnh nhân nghi nhiễm, 
đã nhiễm Covid-19

Các cơ sở y tế được dùng để khám, 
xét nghiệm, điều trị bệnh nhân 
nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19

20%

20%

100%

GIẢM�GIÁ�ĐIỆN GIẢM�TIỀN�ĐIỆN

~11.000�TỶ�ĐỒNG�LÀ�TỔNG�SỐ�TIỀN�ĐIỆN�HỖ�TRỢ�GIẢM�CHO�CÁC�KHÁCH�HÀNG

85,7% HỘ�DÂN�TOÀN�QUỐC�SẼ�ĐƯỢC�GIẢM�10%�TIỀN�ĐIỆN

GIÁ�BÁN�BUÔN

GIÁ�BÁN�LẺ

GIẢM�10%

NÔNG�THÔN;�KHU�TẬP�THỂ,�CỤM�
DÂN�CƯ;�TỔ�HỢP�THƯƠNG�MẠI�-��

DỊCH�VỤ�-�SINH�HOẠT

(giá trị trước thuế)

GIẢM�10%
bán buôn điện 
cho mục đích 

khác 

MỨC GIẢM SỐ LƯỢNG KHÁCH HÀNG THỜI GIAN ÁP DỤNG

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CHÍNH THỨC TRIỂN KHAI 
THỰC HIỆN GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN 

CHO CÁC KHÁCH HÀNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19
Tập đoàn Điện lực Việt Nam chính thức triển khai thực hiện giảm giá bán điện, giảm 
tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Ngày 16/4/2020, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản hướng dẫn giảm giá điện, giảm tiền 
điện cho khách hàng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong thời gian 3 tháng.
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Các tổng công ty/công ty điện lực khẩn trương triển khai giảm giá điện, tiền điện cho 
khách hàng

Chỉ đạo tại cuộc họp ngày 17/4, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm đề nghị các tổng công 
ty/công ty điện lực tập trung nguồn lực, gấp rút triển khai những công tác liên quan; chủ động làm 
việc với cơ quan chức năng tại địa phương để cập nhật chính xác, đầy đủ dữ liệu về đối tượng khách 
hàng được giảm giá điện, giảm tiền điện. Mọi công việc triển khai trên tinh thần tuân thủ tuyệt đối 
Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo an toàn, sức khỏe cho CBNV trong bối 
cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Các tổng công ty điện lực tổ chức tập huấn cho các 
điện thoại viên, giao dịch viên để tư vấn, giải đáp chính 
xác thắc mắc của khách hàng.

Công ty Viễn thông Điện lực và CNTT khẩn trương 
nâng cấp công cụ tính toán hóa đơn trực tuyến tại chuyên 
mục “EVN & Khách hàng” trên website evn.com.vn để 
hỗ trợ khách hàng.

Các đơn vị niêm yết công khai các văn bản chỉ đạo của 
Bộ Công Thương và các văn bản có liên quan để khách 
hàng hiểu rõ về chính sách giảm giá điện, giảm tiền điện. 

Đảm bảo cung cấp điện trong quý II/2020

Đây là thời gian cao điểm của mùa khô và là thời điểm căng thẳng nhất trong năm về đảm bảo 
cung cấp điện toàn hệ thống. EVN dự báo mức tăng trưởng điện cao nhất dự kiến 5,7% so với cùng 
kỳ năm trước, phụ tải của hệ thống bình quân khoảng 750 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất toàn 
hệ thống có thể lên tới 41.000 MW. 

Tập đoàn sẽ khai thác tối đa các nguồn nhiệt điện than và tuabin khí theo khả năng cấp nhiên 
liệu; đồng thời khai thác thủy điện theo nước về, đảm bảo cung cấp nước cho hạ du; huy động nhiệt 
điện chạy dầu theo phương thức và nhu cầu phụ tải. Đảm bảo cung cấp đủ than cho các nhà máy 
nhiệt điện, đặc biệt các nhà máy tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Duyên Hải để đáp ứng nhu cầu 
huy động của hệ thống.

EVN chỉ đạo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy lưới 
điện truyền tải, phục vụ truyền tải cao liên tục trong mùa khô, đặc biệt là hệ thống truyền tải 
500kV Bắc - Nam.

Các tổng công ty điện lực đẩy mạnh các chương trình quản lý nhu cầu, điều chỉnh phụ tải, đồng 
thời triển khai liên tục công tác tuyên truyền tiết kiệm điện khi nắng nóng.

Các đơn vị trong toàn EVN cũng phải chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thuỷ điện, đảm bảo an toàn cho vùng hạ 
du trong mùa mưa, lũ, bão năm 2020.



3

Đầu tư - Xây dựng 

- Công ty Truyền tải điện 1 vừa hoàn thành 4 công 
trình truyền tải phục vụ mùa nắng nóng 2020, gồm: 
Nâng công suất Trạm 500kV Nho Quan; lắp đặt giàn 
tụ bù ngang 110kV tại các trạm 220kV Vĩnh Yên (tỉnh 
Vĩnh Phúc), Yên Bái (tỉnh Yên Bái), Lưu Xá (tỉnh Thái 
Nguyên). Các công trình hoàn thành sớm so với kế hoạch 
trong điều kiện khó khăn do cách ly toàn xã hội để phòng, 
chống COVID-19.

Sản xuất - truyền tải

- Gần 9,49 tỉ kWh là mục tiêu sản xuất điện của Tổng công ty Phát điện 3 trong quý II/2020, 
tăng gần 1 tỉ kWh so với thực hiện quý I/2020. Các nhà máy nhiệt điện được huy động theo nhu 
cầu của hệ thống điện, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa khô. Các nhà máy thủy điện khai 
thác tối ưu theo lưu lượng nước về và đảm bảo công tác môi trường. 

Năng lượng tái tạo

- Hơn 64,5 nghìn kWp là tổng công suất điện mặt trời áp mái được khách hàng lắp đặt trong 
quý I/2020 tại các tỉnh, thành miền Nam (trừ TP. Hồ Chí Minh). Tổng lượng điện mặt trời áp mái 
phát lên lưới trong quý I/2020 là 46,8 triệu kWh. 

Thông tin quản lý

Dự án nâng công suất trạm 500kV Vĩnh Tân hoàn thành giai đoạn 1

MBA AT1 500kV - 900MVA tại TBA 500kV Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) được 
đóng điện tối 17/4. Công trình hoàn thành vượt tiến độ 12 ngày theo kế hoạch điều chỉnh của 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Việc hoàn thành giai đoạn 1 (nâng công suất MBA cũ từ 450MVA lên 900MVA) đã góp phần 
tăng cường giải phóng công suất các nguồn điện mặt trời, điện gió trong khu vực. Đồng thời đáp 
ứng tiêu chí N-1, nâng cao độ tin cậy, an toàn cung cấp điện đối với khu vực các tỉnh Nam miền 
Trung và miền Nam.

Đây là thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ EVNNPT, Đại hội Đảng bộ EVN lần 
thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong giai đoạn 2 (tháng 6/2020), trạm sẽ được lắp đặt MBA AT2 500kV - 900MVA. Giai 
đoạn 3 (tháng 10/2020) là các hạng mục lắp thiết bị các ngăn lộ 220kV và thi công chuyển ngăn.

Hướng tới Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III
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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

- Giảm giá điện - sự chia sẻ nhân văn của EVN…xem chi tiết

- EVNNPT: Giảm tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải được ưu tiên hàng đầu… xem chi tiết

- Cán bộ điện lực chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động… xem chi tiết

- Công nhân mừng khi được giảm giá điện…xem chi tiết

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- Sáng 17/4, Đoàn thanh niên Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam đóng góp 1 tấn gạo cho cây 
ATM gạo miễn phí tại Trường mầm non 
Hoa Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng 
Mai, Hà Nội. Đây là hoạt động nhằm chia sẻ 
với người nghèo trong thời điểm dịch bệnh 
COVID-19.

- Ngày 16/4, Công ty Thuỷ điện Buôn Kuốp (thuộc EVNGENCO3) đóng góp 2 tấn gạo cho 
“cây ATM gạo nghĩa tình” tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Nguồn kinh phí trích từ Quỹ 
phúc lợi xã hội của đơn vị.

- Đoàn thanh niên Tổng công ty Phát điện 2 phát động chương trình hiến máu tình nguyện tại 
tất cả các cơ sở Đoàn trực thuộc từ ngày 13 – 30/4. Riêng trong buổi phát động ngày 13/4 (tại 
TP Cần Thơ) đã thu được gần 50 đơn vị máu. 

https://laodong.vn/cong-doan/cong-nhan-mung-khi-duoc-giam-gia-dien-798709.ldo
https://petrotimes.vn/can-bo-dien-luc-che-tao-may-rua-tay-sat-khuan-tu-dong-569719.html
http://congnghieptieudung.vn/evnnpt-giam-ton-that-dien-nang-tren-luoi-dien-truyen-tai-duoc-uu-tien-hang-dau-dt23853
https://congthuong.vn/giam-gia-dien-su-chia-se-nhan-van-cua-evn-136058.html
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