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Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN, Đại biểu Quốc hội 
khóa XIV tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 của Quốc hội

Trong hai ngày 25 - 26/6, đồng chí 
Dương Quang Thành cùng đoàn Đại biểu 
Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV thành phố 
Hà Nội (đơn vị bầu cử số 7) đã tiếp xúc 
cử tri các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai và 
Thanh Oai.

Các ĐBQH đã báo cáo kết quả kỳ họp 
thứ 9 Quốc hội khóa XIV tới cử tri; đồng 
thời, giải đáp những ý kiến, kiến nghị thuộc 
thẩm quyền; tiếp thu các kiến nghị, đề xuất 
của cử tri để tổng hợp, báo cáo Quốc hội tại 
kỳ họp tiếp theo.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành cũng giải đáp cụ thể những ý kiến liên quan tới 
vấn đề giá điện, hóa đơn tiền điện tăng cao,…, được cử tri nêu tại các buổi tiếp xúc.

Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật và quy chế quản lý nội bộ đợt 2 năm 2020

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân khai mạc cuộc thi trực tuyến này, sáng 25/6.
222 cán bộ được quy hoạch vào các chức danh giám đốc/tổng giám đốc; phó giám đốc/phó 

tổng giám đốc các công ty điện lực đã tham gia cuộc thi. Kết quả, bà Nguyễn Cao Tú Uyên - Trưởng 
phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Tân Thuận (thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh) 
giành giải Nhất.

Theo Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân, Tập đoàn sẽ tiếp tục tổ chức cuộc thi này đối với 
lãnh đạo các cấp và cán bộ thuộc diện quy hoạch lãnh đạo các cấp trong Tập đoàn. 

Kiểm tra công tác ghi chỉ số, lập hóa đơn tiền điện và giải quyết kiến nghị của khách 
hàng tại 5 Tổng công ty Điện lực

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, EVN tổ chức đoàn công tác liên ngành (gồm 
đại diện Cục Điều tiết Điện lực – Bộ Công Thương, Cục Quản lý cạnh tranh, Tổng cục Tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và một số cơ quan thông tấn, 
báo chí) để kiểm tra, xác minh về việc hoá đơn tiền điện tăng trong thời gian qua.
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Chương trình kiểm tra bắt đầu từ ngày 25/6/2020 đến 
3/7/2020. Trong đó, đoàn công tác đã kiểm tra tại Tổng 
công ty Điện lực TP Hà Nội trong hai ngày 25 – 26/6. 
Theo đánh giá ban đầu, quy trình kinh doanh của ngành 
Điện chặt chẽ, nhưng sai sót của một số cá nhân khi thực 
hiện đo, ghi chỉ số đã khiến khách hàng băn khoăn.

Mọi phản ánh của khách hàng về vấn đề này được phản 
ánh trực tiếp tới các tổng đài chăm sóc khách hàng của 5 
Tổng công ty Điện lực sẽ được EVN và các đơn vị giải đáp 
trong vòng 24h. 

Họp phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia tháng 7/2020

Tại cuộc họp ngày 24/6, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải đề nghị các đơn vị phát điện 
khu vực phía Bắc và các tổng công ty điện lực sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, ổn 
định; không thực hiện công tác trên lưới trong thời gian này, trừ các trường hợp đặc biệt cần phải 
xử lý để đảm bảo cung cấp điện.

Lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu tiếp tục huy động tối đa các nguồn điện than, điện khí; đảm bảo 
cung cấp điện an toàn, tuyệt đối, phục vụ các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng tại các địa phương.

Công suất tiêu thụ điện toàn quốc đạt “đỉnh” do nắng nóng cực đoan

Lúc 14h ngày 23/6/2020, công suất tiêu thụ toàn quốc đã lên tới 38.300 MW. 
EVN đã chủ động chuẩn bị phương án huy động cao các nguồn điện để đảm bảo cung cấp 

điện. Tuy nhiên, cần tiếp tục kêu gọi các cơ quan, công sở, nơi sản xuất và người dân sử dụng điện 
an toàn, tiết kiệm, nhằm giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện, đồng thời hạn chế tình 
trạng hóa đơn tiền điện tiếp tục tăng đột biến do mức sử dụng điện quá cao so với bình thường.

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	Cơ	quan	Tập	đoàn	Điện	lực	Việt	Nam	lần	thứ	II
Đại hội diễn ra ngày 23/6 tại Hà Nội. 
9 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ 

Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Hội nghị 
lần thứ nhất của Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ 
gồm 3 đồng chí. 

Đồng chí Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng giám đốc 
EVN, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn tiếp tục được 
tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem chi tiết tại đây. 

Hướng tới Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III

https://www.evn.com.vn/d6/news/Dang-bo-Co-quan-Tap-doan-phan-dau-thuc-hien-tot-nhiem-vu-tham-muu-giup-viec-cho-Tap-doan-142-183-25866.aspx
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•	 Đại	hội	đại	biểu	Tổng	công	ty	Truyền	tải	điện	
Quốc	gia	lần	thứ	III

Đại hội diễn ra ngày 24/6, tại Hà Nội.
26 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ 

Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại Hội nghị lần 
thứ nhất của Ban Chấp hành đã bầu 8 đồng chí tham gia 
Ban Thường vụ Đảng ủy; 5 đồng chí tham gia Ủy ban 
Kiểm tra Đảng ủy.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty; đồng chí Vũ 
Hồng Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp tục 
được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem chi tiết tại đây. 

•	 Đại	hội	Đảng	bộ	Ban	Quản	 lý	dự	án	Điện	3	
lần	thứ	I	

Đại hội diễn ra ngày 29/6, tại TP. HCM
6 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ 

Ban. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng 
ủy, Phó Giám đốc Ban tiếp tục được tín nhiệm bầu làm 
Phó Bí thư Đảng ủy Ban nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem chi tiết tại đây. 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam bổ sung các biện pháp kiểm soát công tác lập hóa đơn 
tiền điện và dịch vụ khách hàng

Việc này nhằm hạn chế tối đa các sai sót và tăng cường trách nhiệm của các vị trí quản lý. Cụ thể: 

- Thực hiện bổ sung 2 bước trong quy trình ghi chỉ số và lập hoá đơn tiền điện. 

Khi sản lượng tăng trưởng quá cao, vượt ngưỡng được thiết lập thì sẽ không cho xác nhận chỉ số 
để tính hoá đơn và không cho xác nhận kết quả tính để lập hoá đơn. Để thực hiện được việc lập hoá 
đơn, lãnh đạo đơn vị tổ chức kiểm tra và ký xác nhận điện tử trên chức năng chương trình CMIS. 

- Thiết lập cảnh báo tự động gửi danh sách các khách hàng tăng/giảm bất thường theo các 
ngưỡng thiết lập (ví dụ: 3 lần, 4 lần,... 10 lần) và tương ứng gửi đến Email của các vị trí quản lý của 
đơn vị từ tổ trưởng, trưởng phòng, phó giám đốc, giám đốc và các phòng ban đơn vị cấp trên.

- Các trường hợp tiền điện tăng cao khi phản ánh về Trung tâm CSKH, đặc biệt vào các thời 
điểm ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính (trong các trường hợp này phiếu giải quyết được chuyển về 
bộ phận vận hành) cần được chuyển đến lãnh đạo của đơn vị xử lý qua Email, SMS, Zalo,…, để kịp 
thời chỉ đạo giải quyết.

(Văn bản 4390/EVN-KD ngày 29/6/2020)

Văn bản - Thực thi

https://www.evn.com.vn/d6/news/Dai-hoi-Dang-bo-EVNNPT-lan-thu-III-Doan-ket-Trach-nhiem-Tin-tuong-142-183-25875.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Dang-uy-Ban-QLDA-Dien-3-tap-trung-lanh-dao-dam-bao-tien-do-chat-luong-cac-du-an-nguon-dien-phia-Nam-6-12-25892.aspx
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Lưu đồ quy trình lập hóa đơn bổ sung sự kiểm soát:



5

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

- EVN đang ghi số điện như thế nào… xem chi tiết
- Thợ điện và những đêm không ngủ cho người dân yên giấc… xem chi tiết
- Sự thật về chiếc thẻ giúp giảm 30% tiền điện mỗi tháng… xem chi tiết
- Hà Nội phát động tháng cao điểm hè về sử dụng điện tiết kiệm năm 2020… xem chi tiết

Đầu tư - Xây dựng
- TBA 220kV Ninh Phước và đường dây đấu nối được đóng điện, đưa vào vận hành sáng 29/6, 

vượt tiến độ 1 ngày so với kế hoạch đóng điện giai đoạn 1. Đây là công trình được Đảng ủy Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam chọn gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
lần thứ III.

- Làm việc với đơn vị quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 ngày 25/6, Phó 
Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương khẳng định EVN sẽ đảm bảo tiến độ các dự án lưới điện 
giải tỏa công suất nhà máy.

- TBA 110kV Thủ Thừa và đường dây đấu nối tỉnh Long An được Tổng công ty Điện lực miền 
Nam (EVNSPC) tổ chức khánh thành và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp 
của EVNSPC, ngày 22/6.

Công nghệ - Môi trường
- Ngày 26/6, tại Hà Nội, EVN phối hợp với Công ty TNHH Sài Gòn Ban Mai tổ chức hội thảo 

giới thiệu giải pháp B+ (Boiler Control Balance +) nhằm cải thiện điều khiển lò hơi cho các nhà máy 
nhiệt điện than.

Năng lượng tái tạo
- Ngày 24/6, Công ty Điện lực Sài Gòn (thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh) tiến 

hành ký hợp đồng mua bán điện với khách hàng trên địa bàn Quận 3 đã lắp đặt điện mặt trời mái nhà 
ngày 1/7/2019 đến nay. Có 300 khách hàng trên địa bàn Quận 1 và Quận 3 (do Công ty Điện lực 
Sài Gòn quản lý) đã lắp đặt nguồn năng lượng tái tạo này, tổng công suất lắp đặt 2.904kWp.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng
- 2 căn nhà tình nghĩa được Tổng công ty Điện lực miền Nam phối hợp cùng các đơn vị hảo 

tâm, chính quyền địa phương trao cho 02 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tân Trụ 
(tỉnh Long An), ngày 22/6. 

Thông tin quản lý

https://vnexpress.net/evn-dang-ghi-so-dien-nhu-the-nao-4121080.html?fbclid=IwAR0RjBUWzXE2R03XFLPUbaJvsqsJEiO6Ej3jZ4zhbZEkE61-EcH32ge3Gr4
https://laodongthudo.vn/tho-dien-va-nhung-dem-khong-ngu-cho-nguoi-dan-yen-giac-109820.html
https://giaoducthoidai.vn/su-that-ve-chiec-the-giup-giam-30-tien-dien-moi-thang-20200627072631970.html
http://www.congnghieptieudung.vn/ha-noi-phat-dong-thang-cao-diem-he-ve-su-dung-dien-tiet-kiem-nam-2020-dt24528
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