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Tin tức
Ban Thường vụ Đảng ủy EVN thông qua
nhiều nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ
Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại phiên họp tháng 2/2020, một số nội dung
quan trọng được Ban Thường vụ thông qua gồm:
Dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội, dự thảo
Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn
nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đề án Phân bổ đại biểu dự
Đại hội, điều chỉnh đơn vị tổ chức đại hội thí điểm,
đại hội điểm,…
Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐTV EVN Dương
Quang Thành đề nghị Văn phòng EVN, Ban Tổ chức và Nhân sự EVN khẩn trương hoàn thành các
nội dung được thông qua, triển khai sớm đến các đảng ủy, chi ủy trực thuộc.
Đối với các đơn vị đại hội điểm và đại hội thí điểm, Bí thư Đảng ủy yêu cầu các Tiểu ban phục
vụ Đại hội cần rà soát, kiểm tra, hướng dẫn đơn vị để thực hiện theo đúng định hướng, chỉ đạo của
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Bộ Công Thương đề xuất rút gọn cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt xuống 5
bậc thang

Bộ Công Thương đang tiến hành lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về phương án cải tiến cơ
cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt. Dự kiến, Bộ sẽ tổng hợp các ý kiến để hoàn thiện, trình Thủ tướng
Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 3 này.
Phương án được Bộ Công Thương đề xuất có các ưu điểm như: Đơn giản, dễ hiểu do giảm từ
6 bậc hiện nay xuống còn 5 bậc; tăng khoảng cách
mức tiêu thụ điện giữa các bậc và nới rộng khoảng
cách mức tiêu thụ của bậc cao hơn; phản ánh tình
hình thực tế tiêu thụ điện và khuyến khích sử dụng
điện tiết kiệm, hiệu quả hơn; hạn chế được một
phần tiền điện phải trả tăng cao trong những tháng
đổi mùa.
Bên cạnh đó, số tiền ngân sách hỗ trợ cho hộ
nghèo và hộ chính sách xã hội không thay đổi so với
hiện hành. Mức tăng giá giữa các bậc hợp lý, chênh
lệch giữa bậc đầu và bậc cuối cùng là 2 lần, phù hợp
với xu thế chung của các nước trên thế giới.
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Dịch COVID-19 kéo dài có thể ảnh hưởng
tới một số dự án điện của EVN

Là thông tin được Tổng giám đốc EVN Trần
Đình Nhân cho biết tại Hội nghị Đánh giá tác động
của dịch COVID - 19, ngày 28/2, do Ủy ban Quản
lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) chủ trì.
Trong đó, do tình hình dịch bệnh diễn biến
phức tạp, các chuyên gia từ Trung Quốc, Hàn
Quốc không thể sang Việt Nam. Việc cung cấp
thiết bị từ các quốc gia này cũng bị chậm, gây khó
khăn cho thực hiện tiến độ dự án.
Tại hội nghị, lãnh đạo CMSC mong muốn các đơn vị nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt các chỉ
tiêu SX-KD, chăm lo tốt cho đời sống người lao động, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp
phòng ngừa dịch bệnh. Các vướng mắc, đề xuất, kiến nghị cần kịp thời báo cáo Ủy ban để xem xét,
tháo gỡ.
Xem chi tiết tại đây
EVN và Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) ký biên bản ghi nhớ

Sự kiện ký kết diễn ra ngày 27/2, về hợp tác nghiên cứu năng suất và xây dựng kế hoạch tổng thể
thúc đẩy năng suất của EVN.
Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Xuân Nam nhấn mạnh, sự hợp tác giữa 2 bên nhằm phối hợp
triển khai các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, phân tích năng suất có thể so sánh ngành cũng
như quốc tế, từ đó xây dựng các giải pháp thúc đẩy, nâng cao năng suất lao động ngành Điện lực.
Nội dung hợp tác giữa EVN và VNPI giai đoạn 2020 - 2022:
- Nghiên cứu, tính toán, phân tích các chỉ tiêu năng suất lao động,
năng suất nhân tố tổng hợp TFP - so sánh ngành và một số nước
trong khu vực;
- Nghiên cứu xây dựng hệ thống chuẩn đối sánh (Benchmarking) và
thực hành tốt nhất (Best Practices) về năng suất tại EVN.
- Hợp tác đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ nòng cốt quản lý, thực thi
chương trình nâng cao năng suất tổng thể của Tập đoàn và các đơn
vị thành viên; lựa chọn và xây dựng đội ngũ chuyên gia năng suất
quốc tế được chứng nhận bởi Tổ chức năng suất Châu Á.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn Tập đoàn

Tại phiên họp của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính EVN, ngày 26/2, Phó Tổng giám đốc EVN
Võ Quang Lâm yêu cầu các ban chuyên môn và các đơn vị thành viên cần tiếp tục đơn giản hóa chế
độ báo cáo; sớm hoàn thành việc nghiên cứu xây dựng kế hoạch tích hợp tổng thể các phần mềm
ứng dụng liên quan công tác cải cách hành chính để hình thành Hệ sinh thái Văn phòng điện tử;
tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào xử lý, giải quyết công việc; duy trì áp dụng tiêu chuẩn
5S; chú trọng công tác tiết kiệm chi phí quản lý,...
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Lãnh đạo Tập đoàn cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông, tích cực tìm kiếm các ý
tưởng, sáng kiến về cải cách hành chính; tăng cường giao lưu giữa các đơn vị, để trao đổi, học hỏi, áp
dụng các mô hình, ý tưởng cải cách điển hình; có cơ chế kịp thời khen thưởng, biểu dương, xử phạt.
Khối thi đua 9 Công đoàn tập đoàn, tổng
công ty thuộc Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 28/2, tại Hà Nội, 9 tổ chức Công đoàn đã
ký Giao ước thi đua năm 2020 với mục tiêu phấn
đấu thực hiện thắng lợi các tiêu chí, nhiệm vụ đề ra,
quyết tâm là một khối thi đua vững mạnh, hiệu quả.
Công đoàn Điện lực Việt Nam đã hoàn thành tốt
vai trò Trưởng khối thi đua trong năm 2019. Năm
2020, Công đoàn Dầu khí Việt Nam được bầu làm khối
trưởng, Công đoàn Hàng hải Việt Nam là khối phó.
Thông tin quản lý
Đầu tư - Xây dựng

- Trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi (tỉnh Quảng Ngãi) được nâng công suất từ 700MVA lên 1.300MVA.
Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung và các đơn vị liên quan hoàn thành đóng điện dự
án này lúc 3h30 ngày 2/3.
- Trong tháng 3/2020, tỉnh Quảng Nam hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng cho thi công
đường dây 500kV mạch 3 (Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2). Đây là chỉ đạo của ông
Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tại buổi họp ngày 21/2, để đảm bảo
tiến độ triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3 đi qua địa bàn tỉnh này.
- Bệnh viện dã chiến số 2 (tại Trung đoàn 10, huyện
Nhà Bè, TP. HCM) phục vụ phòng dịch COVID -19
được Công ty Điện lực Duyên Hải (thuộc Tổng công
ty Điện lực TP. HCM) hoàn tất thi công phương án
cấp điện ngày 28/2. Bệnh viện được cấp điện qua TBA
Trung đoàn 10 và lắp đặt tăng cường một TBA lưu động
(công suất 400kVA). Ngoài ra, công ty cũng bố trí dự
phòng 2 máy phát điện, công suất 250kVA/máy.
Sản xuất - Truyền tải

- Hơn 85 tỷ kWh là tổng sản lượng điện sản xuất của Công
ty Thủy điện Ialy cho hệ thống điện quốc gia qua 20 năm
thành lập (28/02/2000 - 28/2/2020). Công ty quản lý vận
hành 3 nhà máy thủy điện trên sông Sê San là: Ialy, Sê San 3 và
Pleikrông với tổng công suất 1.080MW, tổng sản lượng điện
bình quân theo thiết kế là 5,31 tỷ kWh/năm.
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Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- Hơn 8,1 triệu kWh là sản lượng điện của Công ty Điện lực Đắk Nông (thuộc Tổng công ty Điện
lực miền Trung) cung cấp cho tỉnh Mondukiri, Campuchia trong năm 2019, tăng 132% so với cùng
kỳ năm 2018. Doanh thu bán điện đạt gần 22 tỷ đồng.
Hợp tác quốc tế

- Hội thảo kỹ thuật Kinh nghiệm vận hành nhà máy nhiệt điện than do EVN và Công ty Steag
Power Minerals (CHLB Đức), Công ty CP Hoàng Sơn Fly Ash & Cement phối hợp tổ chức ngày
26/2, tại Hà Nội. Hai nội dung chính gồm: Nâng cao độ tin cậy thiết bị và quy trình xử lý các sản
phẩm phụ trong nhà máy nhiệt điện than.
Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- Tổng công ty Phát điện 3 vừa lắp đặt hệ thống
điện mặt trời áp mái (5kWp) và trao tặng lò đốt
rác thải y tế (do các kỹ sư, công nhân của tổng
công ty tự thiết kế, gia công) cho Trung tâm Điều
trị phong Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.
Thông báo - Chỉ dẫn
Vận động CBCNV tham gia, theo dõi thông tin trên trang mạng xã hội của EVN

Tại Thông báo số 54/TB-EVN ngày 24/2/2020, EVN đề nghị các đơn vị thành viên thông
báo, phổ biến rộng rãi tới toàn thể CBCNV tích cực tham gia theo dõi thông tin trên trang fanpage
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (địa chỉ truy cập: https://www.facebook.com/evndienlucvietnam) thông
qua nhấn nút “thích trang” (Like) và tích cực tương tác trên trang (like, comment, share).
Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã ban hành văn bản số 75/CV-CĐĐVN ngày 26/02/2020
yêu cầu Công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn triển khai nội dung này. Bên cạnh đó, đề
nghị CBCNV tham gia trên mạng xã hội thực hiện đúng các nội dung Quy định của EVN "Về quy
tắc ứng xử khi tham gia mạng xã hội".
Tin tham khảo

- Vì sao Bộ Công Thương chọn phương án giá điện 5 bậc thang là tối ưu?… xem chi tiết
- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án điện… xem chi tiết
- Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong: EVN rất cầu thị!…xem chi tiết
- Mẫu hóa đơn điện tử mới thuận tiện cho mọi khách hàng…xem chi tiết
Bản tin EVN
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
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