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Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy EVN tháng 4/2020 

Hội nghị diễn ra ngày 28/4. Ban Thường vụ Đảng 
ủy EVN đã thống nhất thông qua: Báo cáo đánh giá kết 
quả công tác tháng 4/2020, nhiệm vụ trọng tâm công tác 
tháng 5/2020; Dự thảo Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang 
Thành đề nghị các đơn vị liên quan tiếp thu, hoàn chỉnh các 
báo cáo, đề án đã được Ban Thường vụ Đảng ủy thông qua.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ đã thống nhất kết nạp 1 quần chúng vào Đảng và công 
nhận đảng viên chính thức cho 5 đảng viên dự bị.

EVN chỉ đạo các đơn vị thành viên tích cực thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh 
trong diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19

Tại văn bản số 2954/EVN-TCNS ngày 27/4/2020, EVN yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực 
hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, các đơn vị quán triệt và thực 
hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đánh giá nguy cơ dịch bệnh của quận/huyện/
tỉnh/thành phố hoặc theo thông báo nguy cơ dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, chủ động đề ra các giải pháp tích cực để khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh tới 
sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

EVN ban hành Chương trình tổng thể về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Tại Quyết định số 599/QĐ-EVN ngày 27/4/2020, EVN yêu cầu các đơn vị thành viên tổ 
chức triển khai hiệu qua các nhiệm vụ chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế 
hoạch 5 năm 2016-2020” được HĐTV EVN thông qua tại Nghị quyết số 597/NQ-HĐTV ngày 
27/11/2019.

EVN sẽ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí trên tất cả mọi lĩnh vực; nâng cao ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí của CBCNV các đơn vị trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và trong cuộc sống hàng ngày.

Xem thêm thông tin tại đây. 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 17 - năm 2020

Tin tức

https://www.evn.com.vn/d6/news/Triet-de-tiet-kiem-chi-phi-thuc-hien-thang-loi-ke-hoach-san-xuat-kinh-doanh-dau-tu-phat-trien-nam-2020-6-12-25488.aspx
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Khách hàng có thể tự theo dõi tiền điện được giảm do dịch COVID-19

EVN đã nâng cấp công cụ tính toán hóa đơn trực tuyến tại địa chỉ: https://www.evn.com.
vn/c3/calc/Cong-cu-tinh-hoa-don-tien-dien-9-172.aspx; đồng thời, tích hợp tại website/ứng dụng 
CSKH của 5 Trung tâm Chăm sóc khách hàng của các tổng công ty điện lực.

Công cụ trên được cập nhật chức năng phục vụ tính toán hóa đơn tiền điện của khách hàng 
theo mức giảm giá điện được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Qua đó, giúp khách 
hàng chủ động, dễ dàng kiểm tra, so sánh kết quả với hoá đơn tiền điện. 

Đầu tư - Xây dựng 

- Ngày 29/4, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền 
Trung nghiệm thu đưa vào vận hành đường dây 220kV Thượng 
Kon Tum - Quảng Ngãi, đảm bảo truyền tải công suất của Nhà 
máy Thủy điện Thượng Kon Tum vào hệ thống điện quốc gia. 
Đồng thời, góp phần tạo liên kết lưới 220kV tin cậy cho khu vực 
Quảng Nam, Bình Định và khu vực Tây Nguyên.

- Tại văn bản số 1446/EVNNPT-QLXD ngày 21/4/2020, Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa giải quyết các vướng mắc về bồi thường , giải phóng mặt 
bằng dự án đường dây 500kV đấu nối Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2, để đáp ứng tiến độ đóng điện 
trong quý II/2020. 

Sản xuất - truyền tải

- Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ thực hiện chào giá 0 đồng để phát điện một tổ máy với lưu 
lượng nước về hạ du trung bình ngày là 40m3/s, nhằm phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất nông 
nghiệp trong vụ hè thu 2020. Do khô hạn nghiêm trọng nên mức nước hồ đã dưới mức nước quy 
định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba (Quyết định số 878/QĐ-TTg 
ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ). 

- Công ty Thủy điện Ialy và Trung tâm 
Dịch vụ sửa chữa EVN đã hoàn thành đại tu 
tổ máy H4 của NMTĐ Ialy và tổ máy H2 
của NMTĐ Sê San 3 ngay trong “mùa” dịch 
COVID-19. 

Thông tin quản lý

https://www.evn.com.vn/c3/calc/Cong-cu-tinh-hoa-don-tien-dien-9-172.aspx
https://www.evn.com.vn/c3/calc/Cong-cu-tinh-hoa-don-tien-dien-9-172.aspx
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Kinh doanh - DVKH

- Tại văn bản số 2693/EVN-KD ngày 27/4/2020, EVN yêu cầu các tổng công ty điện lực 
đảm bảo giải quyết dứt điểm thắc mắc của khách hàng về hóa đơn tiền điện trong vòng 24 giờ. Đồng 
thời, tăng cường lực lượng điện thoại viên trong thời gian cao điểm nắng nóng; thực hiện giải 
đáp về việc triển khai giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi 
COVID-19.

- EVN đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hỗ trợ thực hiện 
giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cụ thể, Ban Chỉ 
đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh, các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công 
Thương, Sở Y tế hàng tháng cần xác nhận danh sách khách hàng thuộc đối tượng cơ sở cách ly y 
tế tập trung, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tập trung đang phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 
và cơ sở lưu trú du lịch.

Năng lượng tái tạo

- EVNSOLAR là nền tảng được EVN giao Tổng công ty Điện lực miền Nam triển khai, với 
mục tiêu thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) trên cả nước. Qua đó, đáp ứng 
việc cung cấp, tra cứu thông tin cho cá nhân, tổ chức quan tâm đến ĐMTMN.

- EVNHANOI và Tập đoàn Sơn Hà hỗ trợ từ 3 - 5 triệu đồng đối với khách hàng lắp đặt hệ 
thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn thành phố trong năm 2020, đồng thời cung cấp dịch vụ 
bảo trì miễn phí cho hệ thống trong 2 năm đầu.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- Ngày 29/4, EVN phối hợp với Tổng công ty Phát điện 1, Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
đã trao tặng 80 suất quà (mỗi suất gồm 10kg gạo và 300 ngàn đồng) hỗ trợ các gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn tại phường Trúc Bạch (quận Tây Hồ, Hà Nội).
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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

- Người dân, doanh nghiệp phấn khởi vì giảm giá điện, tiền điện do ảnh hưởng dịch COVID... 
xem chi tiết

- Hóa giải nỗi lo thiếu điện... xem chi tiết

- EVNNPC: Hơn 80% tiền điện đã thanh toán không dùng tiền mặt... xem chi tiết

- Ứng dụng AI trong kiểm tra quản lý vận hành lưới điện truyền tải... xem chi tiết

Phát động cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và người lao động năm 2020” trên mạng 
xã hội Facebook 

Tại văn bản số 188/CĐĐLVN-TG ngày 28/4/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị 
Công đoàn các đơn vị trực thuộc tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động hưởng ứng, 
trực tiếp đăng ký và gửi ảnh tham dự cuộc thi với chủ đề “Nét đẹp công đoàn cơ sở” theo đường 
link: http://cuocsongantoan.vn/dang-ky-truc-tuyen-thi-anh-facebook.

Công đoàn cơ sở/cấp trên cơ sở được gửi tối đa 05 ảnh đơn; cá nhân được gửi tối đa 03 
ảnh đơn.

Thời gian tiếp nhận các tác phẩm từ Công đoàn cơ sở/cấp trên cơ sở; cán bộ, đoàn viên công 
đoàn, người lao động đang công tác tại các ngành, địa phương không tổ chức cuộc thi bắt đầu từ 
01/6 - 31/8/2020.

Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, Tạp chí Lao động 
và Công đoàn là đơn vị tổ chức. 

Thông báo - Chỉ dẫn

http://baosoctrang.org.vn/thuong-mai-dich-vu/nguoi-dan-doanh-nghiep-phan-khoi-vi-giam-gia-dien-tien-dien-do-anh-huong-dich-covid-19-36874.html
https://nhadautu.vn/cafe-cuoi-tuan-hoa-giai-noi-lo-thieu-dien-d36803.html
https://bnews.vn/hon-80-tien-dien-da-thanh-toan-khong-dung-tien-mat/155599.html
http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Ung-dung-AI-trong-kiem-tra-quan-ly-van-hanh-luoi-dien-truyen-tai-6-1956-6511
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