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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 26 - năm 2020

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương duyệt công tác tổ chức
Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III

Tại buổi làm việc ngày 1/7 tại Hà Nội, đồng chí Y Thanh Hà 
Niê K’đăm - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng 
ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao công tác chuẩn 
bị tổ chức Đại hội của Đảng bộ EVN.

Đảng ủy Khối thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội 
Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 
– 2025 trong hai ngày 16 - 17/7/2020, tại Hà Nội.

Công trình Trạm 220kV Ninh Phước và đấu nối được 
gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III

Sự kiện gắn biển diễn ra ngày 2/7 tại Ninh Thuận. Trước 
đó, dự án đã được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 
đóng điện giai đoạn 1 lúc 4h30 ngày 29/6. 

Đây là công trình quan trọng, cấp bách để tăng cường giải 
phóng công suất nguồn năng lượng tái tạo tỉnh Ninh Thuận; 
đồng thời góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam 
trong giai đoạn tới, có ý nghĩa quan trọng trong việc vận hành 
kinh tế hệ thống điện quốc gia.

Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025 của các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc
Đảng ủy EVN trong tuần:

• Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý dự án Điện 3 lần thứ nhất
Đại hội diễn ra ngày 29/6, tại TP Hồ Chí Minh. Đây là Đảng bộ cơ sở cuối cùng trực thuộc Đảng 

ủy EVN hoàn thành tổ chức Đại hội.
Đại hội đã bầu 6 đồng chí tham gia Đảng ủy Ban nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu dự 

Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám 
đốc Ban Quản lý dự án Điện 3 tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Ban.

•  100% đảng bộ/chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy EVN đã tổ chức thành công đại hội nhiệm 
kỳ 2020 – 2025

Đây là kết quả tính đến ngày 30/6/2020. Tổng số 21/21 đảng bộ/chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng 
ủy Tập đoàn đã tổ chức thành công đại hội, đáp ứng đúng tiến độ, yêu cầu của Trung ương và Đảng 
ủy Tập đoàn đề ra. 

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ EVN LẦN THỨ III
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Họp Ban Chỉ đạo xây dựng các dự án điện trong Quy hoạch phát triển điện lực 
quốc gia của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tại cuộc họp sáng 1/7, Chủ tịch HĐTV EVN Dương 
Quang Thành yêu cầu Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 
gia, các tổng công ty điện lực, các ban quản lý dự án điện 
quyết liệt, chủ động đẩy nhanh tiến độ các dự án; đặc biệt là 
những dự án quan trọng. 

Lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu báo cáo kịp thời các khó 
khăn, vướng mắc ngoài thẩm quyền của đơn vị để Tập đoàn 
tháo gỡ.

Cũng tại cuộc họp này, Tổng giám đốc EVN Trần Đình 
Nhân yêu cầu các tổng công ty điện lực tạo điều kiện tối đa cho khách hàng lắp đặt điện mặt trời 
mái nhà, đặc biệt là các công trình quy mô nhỏ. Đối với những công trình dưới 1MWp, nếu không 
gây quá tải lưới điện trung áp, hoặc quá tải nhưng có thể giải tỏa được trong thời gian từ nay đến 
cuối năm, cũng cần tạo điều kiện tối đa cho khách hàng đấu nối, hòa luới.

Tổng giám đốc EVN làm việc với Chủ tịch 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

Tại buổi làm việc sáng 30/6, Tổng giám đốc 
EVN Trần Đình Nhân và Chủ tịch Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang 
đã thống nhất tổ chức buổi làm việc giữa các bộ 
phận chuyên môn trong tháng 7/2020, với mục 
tiêu trao đổi, bàn bạc cụ thể để xây dựng mối quan 
hệ lao động hài hòa, ổn định, vừa đảm bảo doanh 
nghiệp hoạt động tốt, vừa đảm bảo quyền lợi và 
trách nhiệm của người lao động.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cũng hoan nghênh EVN đã chủ động đề xuất những giải pháp 
chung tay cùng Chính phủ và nhân dân cả nước trong việc đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đồng 
thời nỗ lực đảm bảo đời sống cho người lao động của Tập đoàn.

Đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục kiểm tra công tác ghi chỉ số, lập hóa đơn
tiền điện và giải quyết kiến nghị của khách hàng tại 3 miền

Từ ngày 29/6 - 3/7, đoàn công tác liên ngành gồm đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ 
Công Thương, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, 
cùng các phóng viên, nhà báo đã tiếp tục kiểm tra tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công 

Tin tức

Tình hình triển khai 72 dự án điện của EVN trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia:
- 4 dự án đã hoàn thành
- 47 dự án bám sát tiến độ
- 12 dự án nguy cơ chậm tiến độ
- 9 dự án chậm tiến độ
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ty Điện lực miền Trung, Tổng công ty Điện lực miền Nam 
và Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh.

Ghi nhận chung qua các buổi kiểm tra, việc thực hiện 
ghi chỉ số, lập hoá đơn đã được các đơn vị thực hiện theo 
quy trình chặt chẽ của EVN, tuân thủ quy định pháp luật. 
Những trường hợp sai sót do lỗi cá nhân đã được xử lý 
nghiêm minh. Các đơn vị cũng giải quyết thắc mắc, khiếu 
nại của khách hàng kịp thời, thoả đáng. 

EVN đã bổ sung quy định về việc thiết lập các ngưỡng 
kiểm soát trong quy trình xác nhận số liệu, lập hoá đơn tiền điện và công tác dịch vụ khách hàng 
để hạn chế tối đa sai sót trong việc ghi chỉ số tiền điện. 

Hội thảo trực tuyến về an toàn phòng cháy trong sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất 
và kinh doanh

Hơn 4.500 đại biểu dự hội thảo do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 
Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đồng tổ chức 
ngày 30/6.

Hội thảo kết nối trực tuyến tới tất cả tổng công ty điện lực, công ty điện lực của EVN trên toàn 
quốc với thành phần tham dự có Công an tỉnh, Sở Công Thương, các Sở, Ngành liên quan, đại 
diện doanh nghiệp sử dụng điện, cung ứng thiết bị điện tại địa phương,... 

Sau hội thảo, 3 đơn vị tổ chức hội thảo và các cơ quan liên quan sẽ đề xuất, kiến nghị hoàn 
thiện hệ thống văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy và an 
toàn điện, góp phần giảm thiểu các vụ cháy và thiệt hại do nguyên nhân bất cẩn trong sử dụng 
điện gây ra. Mặt khác, tăng cường công tác tuyên truyền để tạo được sự đồng thuận cao của toàn 
xã hội về công tác phòng cháy trong sử dụng điện.

Công đoàn Điện lực Việt Nam triển khai 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển 
khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm được 
Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức ngày 2/7, 
tại Hà Nội.

Theo kế hoạch, Công đoàn Điện lực Việt Nam 
và công đoàn các cấp sẽ tập trung hoàn thành 13 
nhiệm vụ trong giai đoạn nửa cuối năm, trong đó 
có: kiện toàn chức danh Chủ tịch Công đoàn Điện 
lực Việt Nam khoá V, nhiệm kỳ 2018 - 2023; kiện 
toàn, sắp xếp công tác tổ chức cán bộ Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam; khảo sát, đánh giá 
tình hình việc làm, thu nhập của người lao động khối dịch vụ,…

Cũng tại hội nghị này, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 
06b/NQ-TLĐ ngày 3/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng 
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn. 
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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

Thông tin quản lý
Tổ chức - Nhân sự

- Ngày 30/6, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng 
Điện 1 đã thống nhất cao việc bầu bổ sung Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh tham gia Hội 
đồng Quản trị (HĐQT) và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty.

Đào tạo
- 350 an toàn vệ sinh viên tham dự lớp tập huấn mạng lưới an toàn vệ 

sinh viên do Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 2/7. 
Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao 
động lần thứ IV năm 2020 với chủ đề: “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện 
lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động 
tại nơi làm việc”. 

Đầu tư - Xây dựng
- Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 

gia) đã đóng điện vận hành MBA 500kV - 900MVA thứ 2 tại TBA 500kV Tân Uyên (tỉnh Bình 
Dương), nâng tổng công suất trạm lên 2.300MVA.

- Toàn bộ 9 vùng pin của Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 1 (50MWp) đã hòa lưới điện quốc 
gia thành công, tính đến ngày 4/7. Dự án được Tập đoàn giao Ban Quản lý dự án Điện 3 làm đại 
diện Chủ đầu tư. Đây cũng là công trình được Đảng ủy Tập đoàn chọn gắn biển chào mừng Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sản xuất - Truyền tải
- 20.494 triệu kWh là tổng sản lượng điện sản xuất trong 6 tháng đầu năm 2020 của Tổng công 

ty Phát điện 1, bằng 53,4% kế hoạch năm Tập đoàn giao và bằng 105% so với cùng kỳ năm 2019. 

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng
- Tính đến 30/6/2020, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ giảm giá điện, giảm 

tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID - 19 với tổng số tiền hơn 812 tỷ đồng. 

Công nghệ - Môi trường
- Hơn 20 đơn vị trong EVN được Vụ Năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương trao 

giải “Năng lượng bền vững” lần thứ I, năm 2019. Lễ trao giải diễn ra sáng 4/7, tại Hà Nội. 
- Ngày 1/7, Bộ Xây dựng đã trao giải “Gói thầu xây dựng chất lượng cao” cho 2 gói thầu tư vấn 

thiết kế và 1 gói thầu tư vấn giám sát của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1. 
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