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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 38, tuần 1, tháng 10/2019

Tin tức

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành - Đại biểu Quốc hội khóa XIV 
tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8  

Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV Thành phố Hà Nội (đơn vị bầu cử số 7) vừa tiếp xúc cử 
tri tại các xã Tuyết Nghĩa (huyện Quốc Oai), Tam Hưng (huyện Thanh Oai) và Tân Tiến (huyện 
Chương Mỹ).

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

Chủ tịch HĐTV EVN kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019 của các tổng công ty

Tuần qua, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đã có các buổi làm việc với Tổng công 
ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội. 
Lãnh đạo Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị: Cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; 
đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng công trình điện; quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu 
kế hoạch năm 2019,…

Dự kiến tuần này, Chủ tịch HĐTV EVN sẽ tiếp tục làm việc với 3 tổng công ty phát điện và 
Tổng công ty Điện lực miền Trung.
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Tập trung mọi nguồn lực đảm bảo tiến độ dự án đường dây 500 kV mạch 3 (Vũng Áng 
- Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2)

Là chỉ đạo của Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân tại buổi họp của Ban chỉ đạo dự án diễn 
ra ngày 25/9, tại TP Đà Nẵng. 

Trong đó, Tổng giám đốc EVN yêu cầu Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia/Ban Quản lý 
dự án các công trình điện miền Trung tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng và an toàn trên 
công trường; bố trí đủ nhân lực để phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi 
thường, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công. 

*Chiều cùng ngày, Tổng giám đốc EVN đã làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng về những vướng 
mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho đoạn tuyến đi qua thành phố. Ông Đặng 
Việt Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ tạo mọi điều kiện 
thuận lợi để Chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ. 

HĐTV EVN được quyền quyết định đầu tư dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã phê duyệt:

- HĐTV EVN thực hiện quyền, trách nhiệm của người quyết định đầu tư đối với dự án theo 
đúng quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và quản lý dự án 
đảm bảo hiệu quả trong quá trình thực hiện đầu tư.

- HĐTV EVN hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (trong đó kế thừa và tiếp thu ý 
kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương, tham khảo ý kiến đóng góp của các chuyên gia đối 
với báo cáo nghiên cứu khả thi), với mục tiêu tăng cường công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện 
quốc gia.

(Theo văn bản số 1300/UBQLV-NL ngày 9/9/2019)

Văn bản - Thực thi
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Tổ chức - Nhân sự

Điều động và bổ nhiệm: 

- Ông Nguyễn Minh Khiêm, Phó Trưởng Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin, 
kể từ ngày 1/10/2019, theo Quyết định 1414/QĐ-EVN ngày 27/9/2019. 

Bổ nhiệm: 

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, 
giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, từ ngày 1/10/2019, 
theo Quyết định số 369/QĐ-EVN ngày 24/9/2019.

- Ông Nguyễn Danh Duyên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, giữ chức 
vụ Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, từ 
ngày 1/10/2019, theo Quyết định số 368/QĐ-EVN ngày 24/9/2019.

- Ông Trần Văn Thương, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính Tổng công ty 
Điện lực TP Hà Nội, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP Hà 
Nội, từ ngày 1/10/2019, theo Quyết định số 379/QĐ-EVN ngày 24/9/2019.

- Ông Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng Ban Kinh doanh Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, giữ 
chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, từ ngày 1/10/2019, 
theo Quyết định số 366/QĐ-EVN ngày 24/9/2019.

Đầu tư - Xây dựng

- Dự án Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 1 được Ban Quản lý dự án Điện 3 tổ chức động thổ 
xây dựng ngày 26/9. Dự án có công suất 50 MWp, dự kiến hoàn thành tháng 7/2020.

Sản xuất - Truyền tải

- Công ty Thủy điện Sơn La và Công an tỉnh Lai Châu phối hợp tổ chức huấn luyện nghiệp vụ 
và diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Nhà máy Thủy điện Lai Châu, ngày 27/9. 

Cổ phần hóa

- 25% vốn điều lệ mà EVN nắm giữ tại Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình sẽ được bán đấu 
giá qua Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, mức giá khởi điểm 17.940 đồng/cổ phần. Thời gian 
thực hiện chuyển nhượng vốn dự kiến trong quý IV/2019.

Thông tin quản lý
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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

Kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống ngành Điện

Hội thao công nhân viên chức - lao động EVN năm 2019

Hội thao diễn ra tại Hà Nội, trong các ngày 28 - 29/9, với 33 đoàn (hơn 500 vận động viên) 
từ các đơn vị trong EVN tham gia. 

Các bộ môn thi đấu gồm: Bóng bàn, cầu lông, tennis với tổng cộng 26 nội dung thi đấu. Trong 
đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đạt 11 giải Nhất, qua đó xếp thứ nhất toàn đoàn. 2 giải Nhì 
thuộc về: Tổng công ty Điện lực miền Trung, Tổng công ty Điện lực TP.HCM. 

5 giải Ba: Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng 
công ty Điện lực TP Hà Nội, Tổng công ty Phát điện 3, Tổng công ty Phát điện 1.

6 giải Khuyến khích: Công ty Thủy điện Hòa Bình, Tổng công ty Phát điện 2, Trung tâm Dịch 
vụ sửa chữa EVN, Công ty Thủy điện Ialy, Công ty Thủy điện Trị An, Cơ quan Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam.
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