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Tin tức

4 tháng đầu 2020, điện thương phẩm toàn quốc tăng 3,46% so với cùng kỳ 2019
Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang 

Thành báo cáo tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp, ngày 9/5. Dù ảnh hưởng bởi 
dịch COVID-19, EVN đã đảm bảo nhiệm vụ cung ứng điện trên toàn quốc, đồng thời nghiêm 
túc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh. 

EVN xây dựng kế hoạch đảm bảo cung ứng điện các tháng còn lại với nhu cầu điện theo đúng 
kế hoạch năm đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Tập đoàn cam kết đảm bảo đủ điện cho hoạt 
động sản xuất khi tái hoạt động và mở rộng quy mô. Đồng thời đảm bảo giải tỏa hết các nguồn 
điện mặt trời đã đưa vào vận hành, đặc biệt tại Ninh Thuận, Bình Thuận.

Về triển khai hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19, 
đến ngày 6/5/2020, EVN đã phát hành hóa đơn giảm tiền điện cho 2,3 triệu khách hàng với tổng 
số tiền giảm là gần 1.000 tỷ đồng. 

Xem chi tiết tại đây.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) làm việc về tình hình thực 
hiện dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Tại buổi làm việc diễn ra ngày 8/5, Chủ tịch CMSC – ông Nguyễn Hoàng Anh cho biết, Ủy 
ban sẽ có các buổi làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình, các đối tác, ngân hàng trong và ngoài nước 
trong thời gian sớm nhất, qua đó tháo gỡ khó khăn về vấn đề giải phóng mặt bằng, thu xếp vốn,… 
cho EVN kịp tiến độ khởi công dự án vào tháng 10/2020.

Lãnh đạo CMSC khẳng định, dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng là dự án lớn nhất của đất 
nước được khởi công trong năm nay. Do đó, EVN cần phối hợp chặt chẽ với các vụ chức năng của 
CMSC (đặc biệt là Vụ Năng lượng), các bộ, ngành, địa phương để đảm bảo tiến độ dự án.

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 18 - năm 2020

https://www.evn.com.vn/d6/news/Anh-huong-boi-COVID-19-EVN-van-cung-ung-du-dien-cho-he-thong-6-12-25588.aspx


2

Tổng giám đốc EVN làm việc với Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC)

Tại buổi làm việc ngày 8/5, Tổng giám đốc EVN 
Trần Đình Nhân yêu cầu EVNNPC chú trọng 
công tác quy hoạch lưới điện 110kV, trung áp, hạ 
áp; nâng cao chất lượng điện năng cho từng khu 
vực, địa phương; tiếp tục nâng cao độ tin cậy cung 
cấp điện, năng suất lao động; đẩy mạnh ứng dụng 
khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh,…

Lãnh đạo EVN cũng yêu cầu Tổng công ty quyết liệt trong việc giảm sự cố trên lưới điện, đẩy 
mạnh công tác tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả công tác đầu tư dự án…

Tháo gỡ vướng mắc về thực hiện giảm giá điện cho cơ sở lưu trú du lịch bị ảnh 
hưởng dịch COVID-19

Là nội dung chính tại buổi làm việc ngày 6/5, giữa lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và 
lãnh đạo Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

Trước những vướng mắc của ngành Điện trong thực tế triển khai giảm giá điện cho đối tượng 
khách hàng này, lãnh đạo hai bên sẽ tiếp tục có trao đổi để nhanh chóng thống nhất việc xác định 
đối tượng cơ sở lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật, sớm ban hành văn bản hướng dẫn để 
triển khai giảm giá điện kịp thời và đúng đối tượng.

Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường tiết 
kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025

Tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7/5/2020, Thủ tướng 
Chính phủ yêu cầu, cả nước phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 2% 
tổng điện năng tiêu thụ/năm trong giai đoạn này. 

Một số trách nhiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) được nêu tại văn bản này như: Vận hành tối ưu các 
nhà máy điện và lưới điện truyền tải, phân phối nhằm sử 
dụng hiệu quả nguồn năng lượng sơ cấp và giảm tổn thất 
điện năng trên toàn hệ thống. Huy động một cách hợp lý 

công suất và điện năng các nhà máy thủy điện, các nguồn điện mua của các nhà máy điện độc lập 
và các nguồn điện dự phòng của khách hàng. Xây dựng, tổ chức thực hiện và báo cáo Bộ Công 
Thương kết quả thực hiện chương trình tiết kiệm điện hằng năm và giai đoạn,…

Xem chi tiết tại đây.

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng được 
phép vận hành thương mại

Đây là nội dung kết luận tại cuộc họp của Hội đồng 
Nghiệm thu Nhà nước (diễn ra các ngày 6 – 7/5/2020) 
về nghiệm thu hoàn thành công trình Nhà máy Nhiệt 

https://www.evn.com.vn/d6/news/Thu-tuong-Chinh-phu-ban-hanh-Chi-thi-tang-cuong-tiet-kiem-dien-giai-doan-2020-2025-6-12-25565.aspx
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Ban Thường vụ Đảng ủy EVN làm việc với Ban 
Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam nhân 
dịp Tháng công nhân 2020

Tại buổi làm việc diễn ra ngày 5/5, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu 
Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) phối hợp chặt 
chẽ với chuyên môn trong công tác tuyên truyền phổ 
biến các chủ trương của Chính phủ, của EVN, đặc biệt là 
đề án sắp xếp, tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2017 - 2020.

CĐ ĐLVN cần phối hợp với Ban Tổng giám đốc 
EVN báo cáo cấp có thẩm quyền có cơ chế, chính sách phù hợp với người lao động thực hiện 
nhiệm vụ vận hành, sửa chữa. Phối hợp với chuyên môn kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, phòng 
chống cháy nổ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt 
động công đoàn và đẩy mạnh phát động thi đua “Người lao động ngành Điện với cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4”.

Vể công tác cán bộ, đồng chí Dương Quang Thành yêu cầu Công đoàn ĐLVN cần xây dựng 
quy hoạch cán bộ kịp thời, trong đó xây dựng quy hoạch cán bộ chuyên trách công đoàn sang làm 
việc chuyên môn nếu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
công đoàn đáp ứng yêu cầu mới, đặc biệt là cán bộ nữ...

Hội nghị trực tuyến tập huấn phần mềm kiểm phiếu phục vụ bầu cử Đại hội Đảng 
các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Diễn ra ngày 5/5, hội nghị này là một trong những nội dung triển khai theo Hướng dẫn số 
03-HD/TW, ngày 20/3/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về việc hướng dẫn một số vấn đề 
cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; kế hoạch số 259-KH/BTCTW ngày 8/4/2020 của 
Ban Tổ chức Trung ương và văn bản số 5615-CV/BTCĐUK, ngày 14/4/2020 của Ban Tổ chức 
Đảng ủy Khối DNTW.

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ EVN LẦN THỨ III

điện Duyên Hải 3 mở rộng, tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
Công trình được đưa vào vận hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đảm bảo điện cho 

miền Nam nói riêng và hệ thống điện quốc gia nói chung.

EVN đối thoại với khách hàng về giá điện, hóa đơn tiền điện
Trong tuần qua, đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, lãnh đạo Tập đoàn và một số ban, đơn 

vị thuộc EVN, cùng một số chuyên gia độc lập đã trực tiếp trả lời câu hỏi của độc giả trên Báo 
Thanh Niên và Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến (Zing News).

Một số nội dung chính được nhiều độc giả đặt câu hỏi như: Nguyên nhân tiền điện tăng cao 
trong các tháng mùa hè; cách giảm tiền điện trong mùa nắng nóng; tính chính xác của công tơ 
điện; sử dụng và lắp đặt điện mặt trời mái nhà...

Các khách mời và chuyên gia đã giải đáp chi tiết, cụ thể, làm sáng tỏ thắc mắc của các độc giả.
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Thông tin quản lý

Tổ chức - Nhân sự
- Ngày 6/5, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm 

Quốc Bảo – Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) giữ chức vụ Chủ tịch 
HĐTV EVNHCMC. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/5/2020. 

Đào tạo
- Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia 

ký thỏa thuận hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa 
học với Viện Điện - Trường Đại học Bách khoa 
Hà Nội, ngày 7/5. Mục tiêu nhằm nâng cao chất 
lượng nhân lực vận hành hệ thống điện và thị 
trường điện trong thời gian tới. 

Đầu tư - Xây dựng
- Ngày 7/5, Hội đồng Thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng công trình Dự án NMTĐ 

Hòa Bình mở rộng đi kiểm tra địa điểm xây dựng công trình. Buổi kiểm tra thực tế giúp Hội đồng sớm 
thống nhất thẩm tra thiết kế kỹ thuật, để chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo.

- Tại Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 
29/4/2020, UBND tỉnh Nghệ An đồng ý chuyển 
mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, để thực 
hiện dự án đường dây 500kV đấu nối Nhà máy Nhiệt 
điện BOT Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị Ban Tổ chức và Nhân sự 
EVN, Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin hướng dẫn chi tiết việc sử dụng và 
chuyển giao phần mềm cho các tổ chức cơ sở đảng. 

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ 
các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tại văn bản số 18-HD/ĐU ngày 29/4/2020, Đảng ủy EVN yêu cầu các chương trình văn hóa, 
văn nghệ thể hiện được tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ý chí bảo vệ 
chủ quyền biển đảo, biên giới của Tổ quốc; phản ánh sinh động những thành tựu trong công cuộc 
đổi mới của đất nước và thi đua lao động sản xuất của Tập đoàn, đơn vị...

Quy mô, hình thức các hoạt động đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, 
hình thức, lãng phí; phù hợp với điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp, đơn vị và tình hình thời tiết, 
thiên tai, phòng chống dịch bệnh.

Dự kiến, các hoạt động diễn ra trong 4 đợt (từ tháng 1/2020 đến hết Đại hội Đảng toàn quốc 
lần XIII).
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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

- Tư nhân đầu tư lưới truyền tải điện: Đừng mập mờ ranh giới… xem chi tiết

- Nhập khẩu điện: Giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia… xem chi tiết

- Tự ý sửa hóa đơn điện, can thiệp công tơ điện là việc “bất khả thi”…xem chi tiết

Sản xuất - Truyền tải
- Trong 4 tháng đầu năm 2020, sản lượng thủy điện chỉ đạt 11,6 tỷ kWh, giảm 36,5% so cùng kỳ 

2019 do hạn hán. Vì vậy, EVN huy động tối đa các nguồn nhiệt điện, trong đó huy động nhiệt điện 
dầu giá cao trên 1 tỷ kWh, tăng 2,5 lần so cùng kỳ 2019.

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng
- Từ tháng 2/2020 đến tháng 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.

Khoa học công nghệ và Môi trường
- EVNHCMC đã thử nghiệm thành công phương pháp sửa chữa bảo dưỡng hệ thống điện dựa trên 

tình trạng vận hành của thiết bị (CBM) từ cấp điện áp 110kV trở xuống. Tổng công ty được Tập đoàn 
giao nhiệm vụ sớm hoàn thiện bộ quy trình CBM để triển khai nhân rộng trong toàn Tập đoàn. 

Năng lượng tái tạo
- 27.631 công trình điện 

mặt trời mái nhà đã được 
lắp đặt trên toàn quốc, với 
tổng công suất 562,79MWp, 
tính đến hết tháng 4/2020. 
Riêng 4 tháng đầu năm 
2020, có 5.254 công trình lắp 
đặt với tổng công suất hơn 
178,6MWp.

https://baodautu.vn/tu-nhan-dau-tu-luoi-truyen-tai-dien-dung-map-mo-ranh-gioi-d121651.html
https://www.evn.com.vn/d6/news/Nhap-khau-dien-Giai-phap-dam-bao-an-ninh-nang-luong-quoc-gia-6-12-25578.aspx
https://vov.vn/kinh-te/tu-y-sua-hoa-don-dien-can-thiep-cong-to-dien-la-viec-bat-kha-thi-1045173.vov
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