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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 19 - năm 2020

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ biểu dương EVN về giảm giá điện cho người dân, doanh nghiệp

Ngày 8/5/2020, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 3636/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến 
của Thủ tướng Chính phủ, trong đó Thủ tướng hoan nghênh lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, viên 
chức, người lao động của EVN và các đơn vị thành viên đã đồng hành cùng Chính phủ chủ động 
đề xuất giảm giá điện và ủng hộ các chương trình an sinh xã hội của Chính phủ để tháo gỡ khó 
khăn cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19.

Đây là sự động viên to lớn của Chính 
phủ và Thủ tướng Chính phủ đối với những 
nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên ngành 
Điện đã quyết tâm thực hiện đúng chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ về việc vừa tích 
cực chung tay cùng nhân dân cả nước đẩy lùi 
dịch bệnh, vừa đảm bảo cung cấp điện trong 
mọi tình huống.

Xem thông tin chi tiết tại đây. 

- Tính đến ngày 12/5/2020:
+ 12,4 triệu khách hàng đã được phát hành 
hóa đơn giảm giá điện (chiếm tỷ trọng 43,94% 
khách hàng)
+ Trên 1.739 tỷ đồng là tổng số tiền điện đã 
giảm cho khách hàng.

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN, Đại biểu Quốc hội 
khóa XIV tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín của Quốc hội

Trong hai ngày 13 - 14/5, đoàn Đại biểu 
Quốc hội (ĐBQH) Thành phố Hà Nội (đơn 
vị bầu cử số 7) đã tiếp xúc cử tri tại các huyện 
Chương Mỹ, Quốc Oai, Thanh Oai.

Đoàn ĐBQH đã thông báo dự kiến nội 
dung chương trình kỳ họp thứ chín tới cử tri; 
báo cáo kết quả trả lời của các bộ, ngành Trung 
ương và Thành phố đối với những kiến nghị 
của cử tri trong kỳ tiếp xúc trước; ghi nhận, 
tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, 
trình Quốc hội và chuyển tới các cơ quan chức 
năng xem xét, giải quyết.

https://www.evn.com.vn/d6/news/Thu-tuong-Chinh-phu-hoan-nghenh-Tap-doan-Dien-luc-Viet-Nam-dong-hanh-cung-Chinh-phu-trong-viec-thao-go-kho-khan-cho-nguoi-dan-va-doanh-nghiep-bi-tac-dong-boi-dich-COVID-19-66-142-25635.aspx
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Lấy ý kiến lần thứ nhất về dự thảo 
Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới 
các doanh nghiệp của Tập đoàn 
Điện lực Quốc gia Việt Nam giai 
đoạn 2021 - 2025

Tại phiên họp ngày 14/5, Tổng 
giám đốc EVN Trần Đình Nhân nhấn 
mạnh, việc xây dựng Đề án là đặc biệt 
quan trọng đối với sự phát triển của 
EVN trong giai đoạn tới. Đề án phải 
thể hiện được vai trò của EVN trong 
việc đảm bảo an ninh năng lượng 
quốc gia, thực hiện tốt các sứ mệnh mà Đảng và Nhà nước giao phó; đồng thời, định hình rõ, sắp 
xếp, đổi mới các doanh nghiệp, đơn vị của EVN đảm bảo hoạt động hiệu quả, phát triển. 

Lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu, trên cơ sở dự thảo Đề án này, các thành viên Tổ công tác và lãnh 
đạo các Ban chuyên môn cần tiếp tục đóng góp ý kiến để hoàn thiện Đề án, trình HĐTV Tập 
đoàn trước ngày 25/6/2020.

EVN làm việc với Vụ Tiết kiệm năng lượng & phát triển bền vững về Chỉ thị 20/CT-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ

Tại buổi làm việc ngày 12/5, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm đã đề xuất các giải pháp 
để triển khai hiệu quả Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện 
giai đoạn 2020 – 2025.

EVN sẽ thực hiện nghiêm và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai; tuyên truyền sâu 
rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, website, mạng xã hội về các chương trình sử dụng 
điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; phối hợp với Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố, 
đơn vị tư vấn xây dựng phương pháp đo lường, đánh giá chỉ tiêu tiết kiệm điện của tỉnh/thành 
phố và cả nước. 

Tập đoàn cũng sẽ phối hợp, hỗ trợ UBND các tỉnh, thành phố khai thác website sudungdien.
evn.com.vn để theo dõi cảnh báo mức tiêu thụ điện của các nhóm khách hàng hành chính sự 
nghiệp, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.
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Tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở - 
Đại hội Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình 
lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội diễn ra ngày 12/5, tại TP Hòa Bình. 

Tại Đại hội đã bầu 9 đồng chí tham gia Ban 
chấp hành Đảng bộ Công ty, bầu đoàn đại biểu 
dự Đại hội Đảng bộ EVN. Đồng chí Nguyễn Văn 
Minh - Bí thư Đảng ủy Công ty khóa X tiếp tục 
giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công ty khóa XI.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm 
vụ cho Đảng bộ Công ty trong nhiệm kỳ tiếp theo. Trong đó, yêu cầu tiếp tục làm tốt công tác 
xây dựng Đảng, tích cực triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy cấp trên và 
Đảng bộ Công ty. 

Về nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ Công ty cần lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt các chỉ 
tiêu sản xuất - kinh doanh mà Tập đoàn giao; thực hiện tốt tái cơ cấu, nâng cao năng lực quản trị 
doanh nghiệp, tăng năng suất lao động, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng 
dụng các thành quả khoa học công nghệ và CMCN 4.0. Đặc biệt, cần phối hợp tốt với cấp uỷ 
chính quyền địa phương trong quá trình triển khai dự án NMTĐ Hoà Bình mở rộng, thực hiện 
tốt các nhiệm vụ chuẩn bị sản xuất, tiếp quản và vận hành nhà máy sau khi được Tập đoàn giao.

Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý dự án Điện 1 

Đại hội diễn ra ngày 15/5, tại Hà Nội, 
được Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
chọn thí điểm bầu Bí thư Đảng ủy trực tiếp tại 
Đại hội. Kết quả, đồng chí Bùi Phương Nam 
- Bí thư Đảng ủy khóa III tiếp tục giữ chức vụ 
Bí thư Đảng ủy khóa IV.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Dương Quang 
Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV 
EVN yêu cầu Đảng bộ Ban trong nhiệm kỳ 
mới sẽ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
các tổ chức đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên,...

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Ban cần tập trung mọi nguồn lực để hoàn 
thành quyết toán các dự án đã hoàn thành công tác xây dựng; tổ chức đảm bảo tiến độ các dự án 
đầu tư theo kế hoạch được giao, trong đó ưu tiên đảm bảo tiến độ dự án NMTĐ Hòa Bình mở 
rộng, NMNĐ Dung Quất 1, 3,…

Hướng tới Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III
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Đầu tư - Xây dựng 

- Ngày 10/5, Ban Quản lý dự án lưới điện Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc khởi công dự án xây dựng 
đường dây và TBA 110kV Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Dự án có 
với tổng mức đầu tư 128 tỉ đồng, dự kiến vận hành trong 
quý IV/2020.

- Máy biến áp T4 (40MVA) thuộc Trạm biến áp 
220/110kV Hiệp Bình Phước được Tổng công ty Điện lực 
TP Hồ Chí Minh đóng điện thành công ngày 12/5. Công trình góp phần đáp ứng nhu cầu phụ 
tải của phía Bắc TP Hồ Chí Minh.

- Hoàn thành giai đoạn 1 công trình TBA 220kV Ninh Phước và đường dây đấu nối chậm 
nhất vào cuối tháng 6/2020. Đây là chỉ đạo của Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 
gia khi kiểm tra thực địa công trình ngày 13/5. 

- Làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Bắc ngày 13/5, Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Điện Biên - ông Lê Thành Đô cam kết hỗ trợ tối đa trong công tác bồi thường , giải phóng 
mặt bằng các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh.

- UBND tỉnh Bình Định vừa đồng ý chủ trương thành lập Tổ công tác liên ngành để đôn đốc, 
hướng dẫn kiểm kê và xác định giá trị tài sản 113/117 công trình điện được đầu tư bằng nguồn 
vốn Nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Qua đó, đẩy nhanh tiến độ bàn 
giao các công trình này cho ngành Điện quản lý.

- Lễ gắn biển công trình cấp điện các xã Nà Bó, Mường Bằng (huyện Mai Sơn, Sơn La) chào 
mừng Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Sơn La vừa được Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện 
lực Sơn La tổ chức ngày 16/5.

Sản xuất - truyền tải

- Từ ngày 11/5, hồ thủy điện Sông Bung 4 xả nước 
với lưu lượng lớn về sông Vu Gia để phục vụ cấp nước 
đổ ải cho các địa phương thuộc thành phố Đà Nẵng 
và tỉnh Quảng Nam; sau đó sẽ duy trì xả nước với mức 
30m3/s đến ngày 31/8. 

Kinh doanh - DVKH

- Từ tháng 2 - 4/2020, yêu cầu cung cấp các dịch vụ điện tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia tăng 8,2 lần, tỷ lệ giao dịch trực tuyến qua internet tăng 4,5 lần. 

- Đến hết tháng 4/2020, đã có 162.443 chủ nhà trọ trên cả nước ký cam kết với các đơn vị 
điện lực về thu tiền điện của người thuê trọ đúng giá quy định.

Thông tin quản lý
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Năng lượng tái tạo

- Ngày 12/5, Tổng công ty Điện lực TP.HCM ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển điện 
mặt trời mái nhà (ĐMTMN) với 3 nhà cung cấp SolarBK , VES và TTC. Qua đó, triển khai các 
chương trình ưu đãi cho khách hàng khi lắp đặt và sử dụng ĐMTMN trên địa bàn thành phố.

- 829 khách hàng trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam đã lắp đặt công tơ 2 chiều đăng ký 
bán điện mặt trời mái nhà cho Tổng công ty Điện lực miền Nam trong tháng 4/2020, với tổng 
công suất 27.610 kWp.

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

- EVNHANOI triển khai hỗ trợ đơn vị tuyến đầu chống dịch…xem chi tiết

- EVNSPC kêu gọi tăng cường hợp tác doanh nghiệp phát triển điện mặt trời mái nhà… xem chi tiết

- Nhiệt điện Hải Phòng nỗ lực vượt qua thách thức… xem chi tiết

Công đoàn Điện lực Việt Nam hướng dẫn tuyên truyền Tháng Công nhân, Tháng hành 
động về an toàn vệ sinh lao động và Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020 

Tại văn bản số 200/CĐĐVN-TG ngày 8/5/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam định hướng:

•	 Đẩy	mạnh	các	hoạt	động	truyền	thông	trên	các	kênh	nội	bộ,	các	bản	tin,	website,	Fanpage	
của Tập đoàn, các đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài ngành Điện.

•	 Tăng	cường	giới	 thiệu,	viết	 tin/bài/hình	ảnh	về	các	 tấm	gương	điển	hình,	các	mô	hình	
mới, những câu chuyện về hoạt động sáng tạo, thiết thực cho người lao động được khen thưởng 
để truyền thông sâu rộng trên các kênh thông tin.

Xem chi tiết văn bản tại đây.

Thông báo - Chỉ dẫn

http://www.congdoandlvn.org.vn/userfile/User/luongnv_cd/files/2020/5/CV200TG%20TuyentruyenThangCN2020.pdf
https://hanoi.gov.vn/video-chitiet/-/hn-clip/144678/evn-ha-noi-trien-khai-ho-tro-on-vi-tuyen-au-chong-dich.html
https://baodauthau.vn/doanh-nghiep/evnspc-keu-goi-tang-cuong-hop-tac-doanh-nghiep-phat-trien-dien-mat-troi-ap-mai-129249.html
https://congthuong.vn/nhiet-dien-hai-phong-no-luc-vuot-qua-thach-thuc-137329.html
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