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EVN hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư 
điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN)

Chỉ đạo tại cuộc họp với các tổng công 
ty điện lực ngày 11/6, Tổng giám đốc EVN 
Trần Đình Nhân khẳng định Tập đoàn sẽ 
tạo điều kiện tối đa về mọi mặt để người 
dân, doanh nghiệp phát triển ĐMTMN 
một cách phù hợp, mang lại hiệu quả cho 
nhà đầu tư. Đồng thời, phù hợp với khả 
năng hấp thụ, giải tỏa của lưới điện.

Tổng giám đốc EVN chỉ đạo các ban 
chuyên môn của Tập đoàn và các tổng công 
ty điện lực nghiên cứu công bố thông tin 
về khả năng hấp thụ nguồn ĐMTMN để 
nhà đầu tư xem xét vị trí, quy mô đầu tư hệ 
thống ĐMTMN phù hợp.

Bên cạnh đó, cần đưa ra hướng dẫn kỹ 
thuật, tiêu chuẩn để hỗ trợ nhà đầu tư lựa chọn công nghệ phù hợp.

Xem chi tiết tại đây.

EVN trao đổi trực tuyến với USAID về đào tạo bình đẳng giới

Ngày 9/6, Phó Tổng giám đốc EVN 
Võ Quang Lâm chủ trì buổi làm việc trực 
tuyến với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa 
Kỳ (USAID) về chương trình đào tạo nhân 
sự cấp trung, cấp cao triển khai các kế 
hoạch về bình đẳng giới. 

USAID sẽ hỗ trợ cho 4 cán bộ lãnh đạo 
cấp cao và cấp trung của EVN tham dự khóa 
đào tạo, dự kiến diễn ra trong 12 tháng. Đây 
là chương trình đào tạo cấp chứng chỉ được được thiết kế riêng, giúp các nhà quản lý thực hiện 
công tác bình đẳng giới tại doanh nghiệp tốt hơn. 

Xem chi tiết tại đây.

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 23 - năm 2020

Tin tức

Tính đến ngày 7/6/2020
- Tổng công suất lắp đặt ĐMTMN: Trên 640MWp.
- Sản lượng điện phát lên lưới: Trên 145 triệu kWh.
- Tổng số tiền EVN đã chi trả cho các nhà đầu tư 
bán điện: Trên 300 tỉ đồng.

https://vanhoa.evn.com.vn/d6/news/EVN-trao-doi-truc-tuyen-voi-USAID-ve-van-de-binh-dang-gioi-5-144-23341.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-se-ho-tro-toi-da-cho-cac-nha-dau-tu-dien-mat-troi-mai-nha-6-12-25813.aspx
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Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm 
việc với Ban Thường vụ Đảng ủy EVN về công 
tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ EVN

Tại buổi làm việc ngày 9/6, Ban Thường vụ 
Đảng ủy EVN báo cáo lãnh đạo Đảng ủy Khối về 
công tác chuẩn bị Đại hội, công tác chuẩn bị nhân 
sự Đại hội, kết quả Đại hội Đảng các cấp và một 
số vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê K’đăm - Ủy viên 
Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận EVN đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong 
công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy EVN hoàn thiện theo 
nội dung được đóng góp tại cuộc họp, đảm bảo tổ chức Đại hội thành công, đúng tiến độ.

Đảng ủy EVN thực hiện quy trình giới thiệu nhân 
sự tham gia Ban chấp hành Đảng bộ và Ủy ban 
Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại Hội nghị tổ chức ngày 10/6 tại Hà Nội, Đảng ủy 
EVN đã thực hiện giới thiệu nhân sự tái cử tham gia Ban 
chấp hành Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2020 - 2025; nhân 
sự lần đầu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ EVN và 
nhân sự tham gia Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy EVN theo 
quy trình 5 bước.

Với tinh thần khách quan, dân chủ, Đảng ủy EVN đã hoàn thành quy trình một cách chặt chẽ, 
công khai, minh bạch và đúng quy định.

Tính đến ngày 15/6/2020:
- 17/21 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 

Đảng ủy EVN tổ chức thành công Đại 
hội. Trong tháng 6/2020 sẽ hoàn thành 
công tác tổ chức đại hội ở cấp cơ sở.

- Dự kiến, Đại hội III Đảng bộ Tập đoàn sẽ 
tổ chức vào giữa tháng 7/2020.

Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm, động 
viên CBCNV trực điện mùa nắng nóng

Ngày 11/6, ông Đỗ Đức Hùng - Phó Chủ tịch 
Công đoàn Điện lực Việt Nam và đoàn công tác 
đã đến động viên CBCNV của Đội sửa chữa điện 
nóng, Công ty Lưới điện Cao thế TP Hà Nội và 
Đội Quản lý điện số 1, Công ty Điện lực Thường 
Tín (đều thuộc Tổng công ty Điện lực Thành 
phố Hà Nội).

Đây cũng là dịp để Công đoàn Điện lực Việt 
Nam lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của CBCNV 
về chế độ chính sách, công tác an toàn vệ sinh lao 
động tại các đơn vị.

Hướng tới Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III
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Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy EVN trong tuần:
•	 Đại	hội	Đảng	bộ	Công	ty	Thủy	điện	Ialy	lần	thứ	VI:
Đại hội diễn ra ngày 12/6. 9 đồng chí được bầu vào Ban Chấp 

hành (BCH) Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đoàn Tiến 
Cường - Ủy viên BCH Đảng bộ EVN, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Công ty tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Công ty. 

Xem chi tiết tại đây.
•	 Đại	 hội	Đảng	 bộ	Nhà	máy	Nhiệt	 điện	Vĩnh	

Tân	4	lần	thứ	I
Ngày 12/6, tại Đại hội đã bầu 7 đồng chí được bầu vào 

BCH Đảng bộ Nhà máy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Vũ 
Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy được bầu 
giữ cương vị Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem chi tiết tại đây.
•	 Đại	hội	Đảng	bộ	Công	ty	Thủy	điện	Sê	San	lần	thứ	III
Tại Đại hội diễn ra ngày 11/6, đã bầu ra BCH Đảng bộ Công ty 

gồm 7 đồng chí. Đồng chí Hồ Trung Đông – Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc Công ty tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy 
Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem chi tiết tại đây.
•	 Đại	hội	Đảng	bộ	Ban	Quản	 lý	dự	 án	đầu	 tư	

xây	dựng	và	công	nghệ	EVN	lần	thứ	III
Ngày 10/6, Đại hội đã bầu 4 đồng chí vào BCH nhiệm 

kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Vũ Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Ban được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy nhiệm 
kỳ 2020 - 2025.

Xem chi tiết tại đây.

Đầu tư - Xây dựng
- 5 tháng đầu năm 2020, EVN và các đơn vị đã khởi công được 37 công trình, hoàn thành đóng 

điện 37 công trình lưới điện 110 - 500kV. Trong đó, hoàn thành trước tiến độ 1 tháng dự án nâng 
công suất các trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân, Di Linh phục vụ giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo 
khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận. 

Sản xuất - truyền tải
- Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 5/2020 đạt 21,58 tỷ kWh. Lũy kế 

5 tháng đầu năm đạt 97,41 tỷ kWh, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước. 

Thông tin quản lý

https://www.evn.com.vn/d6/news/Dang-uy-Cong-ty-Thuy-dien-Ialy-da-lanh-dao-dam-bao-van-hanh-an-toan-on-dinh-3-nha-may-thuy-dien-tai-Tay-Nguyen-142-183-25820.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Dai-hoi-Dang-bo-Nha-may-Nhiet-dien-Vinh-Tan-4-lan-thu-I-Doan-ket-doi-moi-va-hanh-dong-142-183-25821.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Dai-hoi-Dang-bo-Cong-ty-Phat-trien-Thuy-dien-Se-San-lan-thu-III-nhiem-ky-2020-2025-142-183-25817.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Dai-hoi-Dang-bo-Ban-Quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-va-cong-nghe-EVN-lan-thu-III-142-183-25809.aspx
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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

- Căng mình dưới nắng phục vụ người dân… xem chi tiết

- Có thể vay vốn để lắp đặt điện mặt trời mái nhà… xem chi tiết

- Thanh toán online, thay đổi hành vi và cú hích mang tên COVID-19… xem chi tiết

- Lý Sơn: Đổi thay từ khi điện về… xem chi tiết

- Trong tháng 5 vừa qua, trào lưu truyền tải chủ yếu theo hướng Bắc - Trung - Nam. Mức 
truyền tải cao nhất trên hệ thống truyền tải Bắc - Trung là 2.080 MW và Trung - Nam là 2.260 MW. 

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng
- Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN tháng 5/2020 đạt 17,045 tỷ kWh, giảm 4,19% so với 

cùng kỳ 2019. Lũy kế 5 tháng đầu năm, điện thương phẩm toàn Tập đoàn đạt 83,41 tỷ kWh, tăng 
1,8% so với cùng kỳ năm trước.

- 67.269 yêu cầu liên quan đến dịch vụ điện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong 5 tháng 
đầu năm 2020, chiếm gần 69% tổng số yêu cầu của tất cả các dịch vụ công cung cấp trên Cổng Dịch 
vụ công Quốc gia.

- Tính đến hết ngày 31/5/2020, EVN đã giảm giá điện, giảm tiền điện cho 26,6 triệu khách hàng , 
với tổng số tiền giảm là 3.533,3 tỉ đồng.

Năng lượng tái tạo
- 5 tháng đầu năm 2020, trên toàn quốc có 9.193 dự án điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 

273,76 MWp. Lũy kế đến nay, đã có 31.570 dự án điện mặt trời mái nhà đăng ký bán điện cho EVN 
với tổng công suất là 657,88 MWp.

- Ngày 11/6, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Các giải pháp điện 
mặt trời mái nhà tại TP Hồ Chí Minh”, nhằm thúc đẩy phát triển loại hình nguồn điện này trong 
thời gian tới.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng
- 69 đơn vị máu được CBCNV 

Tổng công ty Phát điện 3 hiến tặng để 
cứu chữa cho người bệnh, qua chương 
trình hiến máu nhân đạo của Hội Chữ 
thập đỏ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu. 

http://hanoimoi.com.vn/hinh-anh/xa-hoi/970027/cang-minh-duoi-nang-phuc-vu-nguoi-dan
https://nhandantv.vn/co-the-vay-von-de-lap-dat-dien-mat-troi-ap-mai-n141944.htm
%3E%20Thanh%20to%C3%A1n%20online,%20thay%20%C4%91%E1%BB%95i%20h%C3%A0nh%20vi%20v%C3%A0%20c%C3%BA%20h%C3%ADch%20mang%20t%C3%AAn%20COVID-19%E2%80%A6%20xem%20chi%20ti%E1%BA%BFt
https://petrotimes.vn/ly-son-doi-thay-tu-khi-dien-ve-572471.html
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