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Tin tức

CMSC làm việc với tỉnh Hòa Bình về Dự án Nhà 
máy Thuỷ điện Hòa Bình mở rộng

Tại buổi làm việc ngày 18/5, ông Nguyễn Hoàng 
Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh 
nghiệp (CMSC) đề nghị lãnh đạo tỉnh cùng các ngành 
ủng hộ, phối hợp với EVN giải quyết kịp thời khó khăn, 
vướng mắc để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình - ông Bùi Văn Tỉnh cam 
kết, sẽ sớm thành lập Ban chỉ đạo thực hiện BT-GPMB 
cho dự án; chỉ đạo khẩn trương giải quyết vướng mắc 
trong GPMB theo quy định của pháp luật, bố trí tái định cư cho các hộ dân để bàn giao mặt 
bằng cho EVN trong thời gian sớm nhất.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân kiểm tra tình hình 
sản xuất - kinh doanh tại một số đơn vị phía Nam

Chương trình công tác của Tổng giám đốc Trần Đình Nhân 
và đoàn công tác của Tập đoàn diễn ra từ ngày 20 - 22/5. 

Một số chỉ đạo trọng tâm của lãnh đạo Tập đoàn:
Đối với Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng 

giám đốc EVN yêu cầu đơn vị phải chủ động trước 
một bước trong đảm bảo cung ứng đủ điện cho miền 
Nam; phải có chiến lược phát triển mạnh mẽ hơn, 
vươn lên trở thành một đơn vị điện lực lớn trong khu 
vực. Trước đó, Tổng giám đốc Trần Đình Nhân đã 
kiểm tra tình hình sản xuất – kinh doanh tại Công ty Điện lực Long An. (Xem chi tiết tại đây)

Đối với Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 2, phải xác định rõ tư vấn điện là lĩnh vực hoạt động 
cốt lõi. Công ty cầnchủ động nâng cao năng lực, có cơ chế giữ chân nhân tài và tiếp tục làm tốt các 
lĩnh vực đang thực hiện. (Xem chi tiết tại đây)

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 20 - năm 2020

Dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng:
- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 11/4/2018.
- CMSC chấp thuận để EVN phê duyệt đầu tư tại văn bản số 1300/UBQLV-NL ngày 9/9/2019.
- EVN quyết định đầu tư dự án tại Quyết định số 383/QĐ-EVN ngày 27/9/2019.
- Dự án dự kiến được khởi công vào tháng 10/2020 và phát điện vào năm 2024.

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVNSPC-can-co-chien-luoc-phat-trien-manh-me-hon-6-12-25674.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/PECC2-Tu-van-dien-phai-la-cong-tac-cot-loi-6-12-25684.aspx
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Đối với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam, yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với 
Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, các đơn vị truyền tải và các tổng công ty Điện lực 
để đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống điện miền Nam; đặc biệt thực hiện điều độ hiệu 
quả các dự án năng lượng tái tạo trong khu vực.(Xem chi tiết tại đây)

Đối với Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức, Tổng giám đốc EVN đề nghị lãnh đạo 
chuyên môn, tổ chức Công đoàn và người lao động đơn vị phát huy những thành tích và kết quả 
đã đạt được để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. (Xem chi tiết tại đây)

Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt 
Nam đã có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020

Các tổng công ty Điện lực sẽ thực hiện ký hợp đồng mua điện và thanh toán tiền điện đối với 
các dự án điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đã chốt chỉ số công tơ để bắt đầu giao nhận điện và 
thanh toán tiền điện kể từ ngày 01/7/2019. 

Trong thời gian chờ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 13 của Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ Công Thương đã có văn bản số 3641/BCT-ĐL ngày 21/5/2020, trong đó cho 
phép tạm thời sử dụng Hợp đồng mua bán điện mẫu được quy định tại Thông tư số 05/2019/
TT-BCT ngày 11/3/2019 của Bộ Công Thương có điều chỉnh giá mua bán điện phù hợp với 
Quyết định 13 để ký hợp đồng mua bán điện với Chủ đầu tư ĐMTMN đã đưa vào vận hành sau 
ngày 30/6/2019. 

Xem chi tiết tại đây.

Mức độ tiêu thụ điện tăng cao kỷ lục do nắng nóng 
khốc liệt

Tuần qua, thời tiết nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện 
rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ. Hệ thống điện 
ghi nhận mức độ tiêu thụ điện gia tăng cao chưa từng có, đặc 
biệt lượng điện tiêu thụ toàn quốc ngày 21/5/2020 lên tới 
789,6 triệu kWh. 

Với tình hình thời tiết nắng nóng còn tiếp diễn trong mùa 
hè, cần tiếp tục khuyến cáo các cơ quan, công sở, nơi sản xuất 
và người dân chú ý sử dụng điện an toàn và tiết kiệm để giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của 
lưới điện.

Xem chi tiết tại đây.

Thăm hỏi, động viên người lao động 
nhân Tháng Công nhân 2020

Trong tuần qua, lãnh đạo Công đoàn 
Điện lực Việt Nam đã thăm hỏi và động 
viên CBCNV tại Công ty Điện lực Phú 
Thọ (thuộc Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc), Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình 

https://www.evn.com.vn/d6/news/He-thong-dien-mien-Nam-da-duoc-van-hanh-an-toan-hieu-qua-on-dinh-6-12-25691.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Tong-giam-doc-EVN-lam-viec-voi-Cong-ty-Nhiet-dien-Thu-Duc-6-12-25693.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Quyet-dinh-132020QD-TTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-chinh-thuc-co-hieu-luc-thi-hanh-tu-ngay-2252020-dien-mat-troi-mai-nha-duoc-ky-vong-phat-trien-manh-66-142-25694.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Thong-cao-bao-chi-ve-nang-nong-dien-rong-khac-nghiet-dan-toi-tieu-thu-dien-ngay-215-cao-ky-luc-EVN-tiep-tuc-khuyen-cao-su-dung-dien-an-toan-va-tiet-kiem-66-142-25688.aspx
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Đảng bộ Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát 
tổ chức Đại hội lần thứ I

Chỉ đạo tại Đại hội, ngày 20/5, Phó Bí thư Thường trực 
Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị Đảng ủy Công ty 
cần lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để đổi mới, 
nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tăng năng suất lao 
động.

Ngoài ra, cần chú trọng ứng dụng KHCN, nhất là những 
thành tựu của cuộc CMCN 4.0 vào quá trình vận hành, quản 
lý kỹ thuật nhà máy; chú trọng đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng 
yêu cầu hiện đại hóa theo chủ trương của Tập đoàn.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí. Đồng 
chí Mai Tống Giang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2020 được bầu giữ chức 
Bí thư Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem chi tiết tại đây.

Đại hội Đảng bộ Công ty Thủy điện Sơn La lần 
thứ II

Tại Đại hội diễn ra ngày 22/5, Phó Bí thư Thường 
trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị Đảng bộ 
Công ty cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn 
Đảng bộ.

Ngoài ra, Đảng ủy Công ty cần lãnh đạo thực hiện 
đồng bộ các giải pháp, vận hành an toàn, hiệu quả hai 
công trình NMTĐ Sơn La và Lai Châu.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty gồm 5 đồng chí. Đồng chí Khương Thế Anh – 
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty nhiệm kỳ I được Ban chấp hành tiếp tục tín nhiệm bầu giữ Bí thư 
Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ II.

Xem chi tiết tại đây.

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ EVN LẦN THỨ III

(thuộc Tổng công ty Phát điện 3) và Điện lực Lệ Thủy (thuộc Công ty Điện lực Quảng Bình – 
Tổng công ty Điện lực miền Trung).

Tại mỗi đơn vị, đoàn công tác tặng quà động viên; thăm hỏi tình hình sản xuất – kinh doanh, 
điều kiện, môi trường làm việc, đời sống của người lao động; cũng như ghi nhận ý kiến, tâm tư 
nguyện vọng của người lao động. 

Cũng trong tuần qua, nhân chuyến công tác tại các đơn vị phía Nam, Phó Tổng giám đốc EVN 
Võ Quang Lâm đã tới thăm hỏi, tặng quà CBCNV Điện lực Tân Thạnh, Công ty Điện lực Long 
An (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam) nhân dịp Tháng Công nhân 2020. 

https://www.evn.com.vn/d6/news/Cong-ty-Thuy-dien-Huoi-Quang-Ban-Chat-can-tiep-tuc-nang-cao-chat-luong-nguon-nhan-luc-142-183-25662.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Xay-dung-Cong-ty-Thuy-dien-Son-La-dung-dau-trong-cac-cong-ty-thuy-dien-thuoc-EVN-142-183-25687.aspx
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Thông tin quản lý

Đầu tư - Xây dựng
- Ngày 20/5, tại buổi làm việc với đoàn công tác EVN, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - ông 

Phạm Vũ Hồng khẳng định, Kiên Giang cam kết tháo gỡ mọi vướng mắc trong công tác bồi thường , giải 
phóng mặt bằng các dự án điện trên địa bàn tỉnh.

Sản xuất - truyền tải
- Tại cuộc họp về phương thức vận hành hệ thống 

điện quốc gia tháng 6/2020, ngày 22/5, Phó Tổng 
giám đốc EVN Ngô Sơn Hải yêu cầu Trung tâm Điều 
độ Hệ thống điện Quốc gia, các Tổng công ty Điện lực, 
các nhà máy điện phải chủ động , sẵn sàng cho phương án 
vận hành với phụ tải tăng mạnh; đặc biệt là phương án 
vận hành ngày cực đoan. 

Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Dự án Điện 2 (EVNPMB2) 
lần thứ I 

Diễn ra ngày 20/5, Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 
mới gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Thành – Giám đốc 
Ban, Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2018 - 2020 được bầu giữ chức vụ 
Bí thư Đảng ủy Ban nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng giám 
đốc EVN Trần Đình Nhân yêu cầu Đảng bộ EVNPMB2 tiếp tục 
quan tâm công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt 
Đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ, làm tốt công tác cán bộ,...

Với nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy EVNPMB2 lãnh đạo, chỉ 
đạo đơn vị đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án điện được Tập đoàn giao, góp phần cùng Tập đoàn 
thực hiện nhiệm vụ cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Xem chi tiết tại đây.

Đại hội Đảng bộ Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance) lần thứ III
Ngày 19/5, chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Huy Toàn 

- Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn, Trưởng ban Kiểm tra 
- Thanh tra EVN đánh giá cao những thành tựu mà Đảng 
bộ EVN Finance đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng 
thời nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp 
chủ yếu trong nhiệm kỳ tới mà Ban chấp hành Đảng bộ 
khóa II đã trình Đại hội.

Cũng tại Đại hội này, đồng chí Hoàng Văn Ninh - Chủ 
tịch HĐQT EVN Finance tiếp tục được tín nhiệm bầu 
giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công ty.

Xem chi tiết tại đây.

https://www.evn.com.vn/d6/news/Dai-hoi-Dang-bo-Ban-Quan-ly-du-an-Dien-2-Phat-huy-trach-nhiem-dan-chu-doan-ket-sang-tao-142-183-25664.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Cong-ty-Tai-chinh-co-phan-Dien-luc-to-chuc-thanh-cong-Dai-hoi-Dang-bo-lan-thu-III-nhiem-ky-2020-2025-142-183-25666.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

- Điện mặt trời mái nhà: Giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả… xem chi tiết

- Giảm hơn 3.580 tỉ đồng tiền điện cho hơn 8,2 triệu khách hàng tại miền Nam… xem chi tiết

- Điện lực Miền Trung giảm gần 295 tỷ đồng cho khách hàng…xem chi tiết

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng
- EVN yêu cầu các đơn vị đảm bảo cung cấp điện an toàn, 

tin cậy phục vụ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV diễn ra từ 
ngày 20/5 - 19/6/2020. Trong đó, đợt 1 (từ ngày 20/5 đến 
4/6), Quốc hội họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà 
Quốc hội đến 63 đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương và đợt 2 họp tập trung tại Nhà 
Quốc hội (từ ngày 10-19/6).

Cổ phần hóa
- Hơn 46,1 nghìn tỉ đồng là tổng giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty 

Phát điện 2, vừa được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp công bố ngày 19/5.

An toàn điện
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam có văn bản số 3447/EVN-AT ngày 20/5/2020 gửi các đơn vị 

trực thuộc về việc phổ biến Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ 
rủi ro thiên tai. Tài liệu trên do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ban hành ngày 
18/2/2020.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng
- Ngày 21/5, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) trao 500 triệu đồng tới Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ để ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
- Công ty Điện lực Hậu Giang (Tổng công ty Điện 

lực miền Nam) vừa phối hợp với UBND thành phố 
Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, tổ chức tiếp nhận phụng 
dưỡng suốt đời 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng, là mẹ Lê Thị 
Phiêu (sinh năm 1939) và mẹ Trần Ngọc Quí (sinh 
năm 1932).

http://hanoitv.vn/ha-noi-nhung-goc-nhin-dien-mat-troi-mai-nha---giai-phap-tiet-kiem-dien-hieu-qua-v140552.html
https://bnews.vn/giam-hon-3-580-ty-dong-tien-dien-cho-hon-8-2-trieu-khach-hang-tai-mien-nam/157813.html
https://bnews.vn/dien-luc-mien-trung-giam-gan-295-ty-dong-cho-khach-hang/157685.html?fbclid=IwAR2LZZ4fTBFWZUeoGb-SMhNPE97O17CIrC-iQKoylqi5k7NXqCI-NLsqVZ0
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