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Tin tức

EVN được Thủ tướng Chính phủ biểu dương về việc 
triển khai tốt dịch vụ điện trực tuyến

Nhiều bộ, ngành, địa phương, trong đó có EVN được Thủ 
tướng Chính phủ khen ngợi, biểu dương vì đã tích cực triển 
khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia (DVCQG). Qua đó, giúp tiết kiệm đáng kể 
cho Nhà nước, cho người dân và doanh nghiệp về thời gian, 
kinh phí, công sức; góp phần chống tiêu cực, tham nhũng 
trong xã hội. 

Đặc biệt, việc cung cấp, triển khai dịch vụ công trực tuyến 
góp phần tăng cường chống dịch COVID-19 đang diễn biến 
phức tạp. 

Trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, EVN sẽ tiếp tục cải cách, đổi mới thủ tục, 
nâng cao chất lượng phục vụ, tiếp tục chuẩn hóa thông tin, dữ liệu hành chính, hồ sơ trên hệ 
thống dịch vụ điện trực tuyến, đồng thời đảm bảo công khai minh bạch.

Xem chi tiết tại đây.

EVN và các tổng công ty trong Tập đoàn ủng hộ 3 
tỷ đồng để chống dịch CoVid-19 

Lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch 
COVID-19 diễn ra sáng 17/3, do Đoàn chủ tịch Uỷ ban 
Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì tổ chức. 

Ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc EVN đại diện 
trao số tiền ủng hộ 3 tỷ đồng của Tập đoàn và các tổng công 
ty trong Tập đoàn để chung tay cùng cả nước phòng, chống 
COVID-19.

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 10 - năm 2020

Tại Hội nghị trực tuyến về sơ kết 3 tháng vận hành Cổng DVCQG ngày 13/3 cũng đã công bố Quyết định 
số 120/QĐ-VPCP ngày 12/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích đóng góp tích cực trong việc xây dựng, vận 
hành, khai trương Cổng DVCQG. 
1 tập thể và 3 cá nhân của EVN được tặng Bằng khen, gồm: 
- Tập thể: Ban Kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
-  Cá nhân: Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN; ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng Ban Kinh doanh EVN; 

ông Bùi Quốc Hoan - Chuyên viên Ban Kinh doanh EVN

https://www.evn.com.vn/d6/news/Thu-tuong-Chinh-phu-Nguyen-Xuan-Phuc-bieu-duong-EVN-trien-khai-tot-dich-vu-dien-truc-tuyen-6-12-25217.aspx
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Thực hiện nghiêm về cách ly, theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh CoVid-19
Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 1512/EVN-TCNS ngày 13/3/2020 gửi các 

đơn vị thành viên về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID – 19; triển khai thực hiện theo 
chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch bệnh COVID - 19 trong các văn bản số 1126/
CV-BCĐ ngày 9/3/2020 và văn bản số 1204/CV-BCĐ ngày 11/3/2020. 

Trong đó, EVN yêu cầu:
- Đối với các tỉnh, thành phố có người mắc bệnh dịch do COVID-19, thực hiện rà soát dịch tễ 

toàn bộ cán bộ, người lao động tại đơn vị để kịp thời phát hiện các trường hợp tiếp xúc trực tiếp, 
tiếp xúc gần với các trường hợp xác định nhiễm, nghi nhiễm... để có phương án phòng bệnh dịch 
kịp thời.

- Các trường hợp F1 thực hiện cách ly đủ 14 ngày kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc với F0, kể cả khi 
có kết quả xét nghiệm âm tính. 

- Các trường hợp F2 cách ly tại nhà, nơi lưu trú, cư trú đến khi F1 có kết quả xét nghiệm âm tính 
hoặc thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

- Các trường hợp từ F3 trở đi phải đảm bảo vệ sinh phòng dịch và hạn chế tiếp xúc tại nơi làm 
việc. Trong trường hợp cần thiết, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch đơn vị sẽ quyết định việc cách ly 
tại nhà, nếu có biểu hiện bệnh thì chủ động đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời.  

lưu đồ hướNg dẫN xử lý CoVid-19

1. Người Nghi Nhiễm là:
- Có hội Chứng ho Sốt/ hội Chứng Cúm,..., và Có tiếp xúC 

gần (2 mét) với F0 hoặC Có liên quan tới vùng Có dịCh

2. Người Tiếp xúC là:
- Cùng nhà
- Cùng nơi lưu trú
- Cùng làm việC, du lịCh, đoàn Công táC, vui Chơi
- tiếp xúC trong vòng 2 mét
- ngồi Cùng hàng ghế, hoặC trướC/ Sau

3. ghi Chú:
- Yêu Cầu CáC trường hợp tự giáC khai báo với ban Chỉ 

đạo, địa phương và Y tế đơn vị.
- CáC trường hợp phải CáCh lY tập trung do địa phương 

nơi Cư trú quYết định.
- trường hợp F3 và kháC theo Chỉ đạo Của ban Chỉ đạo 

đơn vị và phải đảm bảo vệ Sinh Cá nhân nơi làm việC.
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4 công trình điện quan trọng được Đảng ủy EVN chọn gắn biển chào mừng Đại hội 
Đảng các cấp

Tại văn bản số 1463-CV/ĐU ngày 5/3/2020 của Đảng ủy EVN:
+ Dự kiến gắn biển chào mừng Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam: Công trình đường 

dây 500 kV mạch 3, TBA 220 kV Ninh Phước và đấu nối (bao gồm 1 công trình chính thức và 1 
công trình dự phòng).

+ Dự kiến gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III: Công trình NMNĐ 
Vĩnh Tân 4 mở rộng, Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái (bao gồm 1 công trình chính thức và 1 
công trình dự phòng). 

EVN ban hành chỉ thị về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2020
Tại Chỉ thị 1347/CT-EVN ngày 9/3/2020, Tổng giám đốc EVN yêu cầu các đơn vị thực hiện 

tốt 8 chỉ tiêu kế hoạch về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng (KD&DVKH) năm 2020 
đã được giao.

Các tổng công ty Điện lực khẩn trương giao kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể cho các công ty Điện lực, 
báo cáo Tập đoàn trước ngày 15/3/2020.

EVN cũng ban hành cách thức chấm điểm các chỉ tiêu KD&DVKH trong quá trình thực hiện 
và đánh giá xếp loại, khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt theo tháng, quý, năm.

EVN phối hợp chặt chẽ để di dời hạ tầng đường điện 
cho thi công dự án cao tốc Bắc - Nam

Tại buổi làm việc với Bộ Giao thông vận tải ngày 4/3, lãnh 
đạo EVN đề nghị các Ban QLDA giao thông và chính quyền 
địa phương liên hệ với các đầu mối trực thuộc EVN đã được 
ủy quyền tại từng khu vực, để sớm thống nhất công tác phối 
hợp, triển khai công việc. 

EVN sẽ chỉ đạo quyết liệt các đơn vị trực thuộc phối hợp 
chặt chẽ để đẩy nhanh công tác di dời hạ tầng kỹ thuật đường 
điện, đảm bảo tiến độ triển khai của dự án cao tốc Bắc – Nam. 

Thông tin quản lý

Đầu tư - Xây dựng 
- Trước ngày 30/4/2020, giải phóng xong 

mặt bằng cho dự án đường dây 500kV mạch 3 
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đây là chỉ đạo 
của ông Nguyễn Xuân Quang - Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình tại buổi 
họp ngày 11/3 của tỉnh.
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- TBA Cống Cái Sơn, công suất 250kVA (xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) được 
Công ty Điện lực Bến Tre đóng điện ngày 9/3, phục vụ bơm cấp nước ngọt cho người dân bị ảnh 
hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn tại các xã Phú Túc, Qưới Thành, Thành Triệu của huyện Châu 
Thành, tỉnh Bến Tre. 

- TBA công suất 400kVA cấp điện cho trạm bơm Nguyễn 
Tấn Thành tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 
Giang được Công ty Điện lực Tiền Giang đóng điện ngày 
9/3. Công trình phục vụ bơm chống hạn, mặn tại huyện Gò 
Công Đông và kênh Nguyễn Tấn Thành, huyện Châu Thành.

Sản xuất - Truyền tải
- 1,6 tỷ kWh là mục tiêu sản xuất điện năm 2020 của Công ty 

Nhiệt điện Cần Thơ (thuộc Tổng công ty Phát điện 2), tăng khoảng 
0,6 tỷ kWh so với năm 2019. Công ty hiện đang quản lý các nhà 
máy điện Cần Thơ (188MW), Ô Môn I (660MW).

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng
- 45,14% khách hàng thuộc Tổng công ty Điện lực miền 

Bắc đã thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt, tính đến 
tháng 2/2020. Trong đó, tỷ lệ khách hàng thanh toán qua 
ngân hàng đạt 14,16%.

Năng lượng tái tạo
- Khách hàng lắp điện mặt trời áp mái tại Hà Nội được hỗ trợ 2 triệu đồng (nếu công suất lắp dưới 

3kWp) và 5 triệu đồng (công suất từ 3kWp trở lên) trong năm 2020. Đây là một trong những nội 
dung thỏa thuận hợp tác phát triển điện mặt trời áp mái giữa Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội và 
Tập đoàn Sơn Hà, ngày 12/3.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng
- 200 bình nước uống tinh khiết (dung tích 20 lít/bình) được Tổng công ty Điện lực miền Nam 

trao tặng cho các hộ dân nghèo, gia đình chính sách tại 2 xã Long Hòa và Thới Lai (huyện Bình Đại, 
tỉnh Bến Tre), ngày 9/3. 

Tổng công ty cũng tặng 2 máy lọc nước, 2 bồn đựng nước và 100 bình nước uống cho xã Gia 
Thuận và xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

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
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