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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số 45 - năm 2020

Tháng tri ân khách hàng năm 2020: Chung tay hướng về đồng bào miền Trung bị 
ảnh hưởng do thiên tai, bão lụt

Chương trình được EVN triển khai trong tháng 11 và 12, tập trung vào đối tượng khách 
hàng sử dụng điện, người dân, doanh nghiệp, trường học, cơ sở y tế tại 11 tỉnh, thành khu 
vực miền Trung: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng 
Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai.

Bên cạnh chủ đề chính này, các đơn vị tiếp tục thực hiện các chương trình tri ân khách 
hàng truyền thống, phù hợp với địa bàn, đối tượng khách hàng của từng đơn vị.

Một số hoạt động chính của Tháng tri ân khách hàng năm 2020 như: 

- Miễn phí nhân công “Vệ sinh công nghiệp trạm biến áp” cho các doanh nghiệp tại các 
tỉnh bị bão lụt tại miền Trung;

- Hỗ trợ sửa chữa hệ thống điện, lắp đèn chiếu sáng, thay dây sau công tơ,…, cho một số 
cơ sở y tế, trường học và một số hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình 
có công với cách mạng, các gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh bị bão lụt 
và các khu vực;

- Thực hiện chương trình an 
sinh xã hội “Trao niềm tin, gửi yêu 
thương” cho một số hộ nghèo, các 
hộ gia đình chính sách, các hộ dân 
và một số trường học, cơ sở y tế 
tại các địa phương chịu ảnh hưởng 
nặng nề bởi bão, lũ.

Xem chi tiết tại đây.

Tin tức

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-trien-khai-thuc-hien-Thang-tri-an-khach-hang-thang-11-122020-6-12-26912.aspx
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Khắc phục nhanh sự cố điện do ảnh hưởng bão số 13

Ngày 16/11, Phó Tổng giám đốc EVN 
Ngô Sơn Hải, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng 
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của 
Tập đoàn cùng đoàn công tác đã đi kiểm 
tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13 
tại các tỉnh Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị, 
Quảng Bình. 

Các đơn vị đã cơ bản khôi phục cấp 
điện cho khách hàng trong ngày 16/11, 
trừ những khu vực còn ngập lụt, không 
đảm bảo an toàn.

Đối với các nhà máy thủy điện thuộc EVN tại khu vực bị ảnh hưởng bão số 13 đã và đang 
chấp hành nghiêm theo lệnh điều hành xả lũ của địa phương, đảm bảo an toàn hồ đập và hạ du.

EVN và GIZ tiếp tục hợp tác phát triển điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam

Theo Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm, dự báo, hết năm 2020, Việt Nam sẽ đạt 
9.000MW điện mặt trời, trong đó điện mặt trời mái nhà chiếm khoảng 1/3 số công suất này.

Tại buổi làm việc ngày 11/11, lãnh đạo Tập đoàn cảm ơn sự đóng góp của GIZ và bày tỏ 
mong muốn GIZ sẽ tiếp tục hợp tác với EVN.  

Nhiều ưu đãi dành cho cán bộ, nhân viên, người lao động của EVN khi lắp đặt 
điện mặt trời mái nhà

Ngày 12/11, tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam ký kết các biên bản thỏa thuận 
hợp tác với Công ty Tài chính CP Điện lực (EVNFinance) và Tổng công ty CP công trình 
Viettel (VCC).

Khi đầu tư, lắp đặt hệ thống ĐMTMN thương hiệu InterSolar do EVNFinance cung cấp, 
CBNV, người lao động EVN sẽ được hỗ trợ gói tín dụng ưu đãi với thời hạn tối đa 60 tháng, 
hạn mức cho vay không quá 85% tổng mức đầu tư của hệ thống.

Về gói hỗ trợ của VCC, sẽ giảm giá trực 
tiếp 30% với điều kiện mỗi CBNV, người lao 
động chỉ mua tối đa 2 hệ thống ĐMTMN, 
công suất 10kWp trở xuống. VCC còn chiết 
khấu hoa hồng bán hàng 20% khi giới thiệu 
được khách hàng ký hợp đồng lắp đặt hệ 
thống ĐMTMN của VCC.

Hai gói tài trợ trên đều có hiệu lực từ 
ngày 12/11/2020 – 31/12/2021.
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Nhân sự

- Hội đồng thành viên EVN tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đỗ Tuấn Anh - Trưởng Ban 
Kinh doanh, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, giữ chức vụ Trưởng Ban Chiến lược phát 
triển EVN, từ ngày 16/11/2020 (Quyết định số 206/QĐ-HĐTV ngày 04/11/2020).

Đầu tư - Xây dựng

- Hội đồng thành viên EVN phê duyệt thiết kế 
kỹ thuật và dự toán xây dựng Nhà máy Thủy điện 
Ialy mở rộng (Quyết định số 207/QĐ-HĐTV ngày 
11/11/2020). Nhà máy có 2 tổ máy (tổng công suất 
360MW), với tổng giá trị dự toán xây dựng trên 5.575 
tỷ đồng, sẽ khởi công vào quý II/2021.

- Trong giai đoạn 2016 - 2020, EVN đã hoàn thành và đưa vào vận hành 12 dự án 
nguồn điện với tổng công suất 6.093MW, xấp xỉ 100% khối lượng theo kế hoạch 5 năm 
(6.100MW).

- 1.127 công trình lưới điện 110 - 500kV với tổng chiều dài đường dây 13.831km, 
tổng dung lượng trạm biến áp trên 90.280MVA đã được EVN hoàn thành, đưa vào vận 
hành trong giai đoạn 2016 – 2020.

- Trạm biến áp 220kV Kiên Bình (Kiên Giang) vừa được nâng công suất từ 375MVA 
lên 500MVA, đồng thời mở rộng 2 ngăn lộ 220kV, tăng năng lực cấp điện cho huyện đảo 
Phú Quốc. 

Sản xuất - Truyền tải

- 171,196 tỷ kWh là sản lượng điện truyền tải đến hết tháng 10/2020, tăng 2,12% so 
cùng kỳ năm 2019 và bằng 79,59% kế hoạch năm 2020.

- Đến hết tháng 10/2020, sản lượng điện sản xuất của Tổng công ty Phát điện 3 
(EVNGENCO3) là 27,707 tỷ kWh, đạt 78,10% kế hoạch năm.

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đến hết tháng 10/2020 
của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đạt 55,22%; tương ứng tỷ lệ doanh thu đạt 86,7%, 
vượt kế hoạch EVN giao 1,7%.

- Lượng điện thương phẩm tháng 10/2020 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đạt 
1.688 triệu kWh, tăng 0,85% so với cùng kỳ năm 2019.

Thông tin quản lý
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Năng lượng tái tạo

- 17,65 MWp là tổng công suất điện mặt 
trời mái nhà tại Hà Nội, tính đến hết tháng 
10/2020, tương ứng tổng số khách hàng lắp 
đặt là 1.560 khách hàng.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- Ngày 11/11, Tổng công ty Điện lực miền Nam thăm, tặng quà gia đình hai Mẹ Việt Nam 
anh hùng Mai Thị Đém và Thái Thị Ba (TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). 

- Ngày 12/11, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) phối hợp với 
Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh bàn giao “Mái ấm tình thương” cho gia đình bà 
Lê Thị Kim Nên (P.11, Quận 8). Tổng giá trị căn nhà là 100 triệu đồng, EVNHCMC tài 
trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do địa phương và gia đình đóng góp. 

- Ngày 10/11, Tổng công ty Phát điện 2 trao 200 triệu đồng tới Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Cần Thơ nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt.

- 30 suất học bổng (trị giá 500.000đ/suất) vừa được Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 
4 trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn Vĩnh Phúc (xã 
Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).

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: 024.66946731

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

- Dự kiến bổ sung thêm 5.840 MW nguồn điện trong giai đoạn 2021 – 2025...  xem chi tiết

- Điện mặt trời giúp tiết kiệm chi phí hoạt động của các trụ sở hành chính công... xem chi tiết

- Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân: Lần đầu tiên xuất tro bay bằng đường biển...  xem chi tiết

https://thuongtruong.com.vn/news/du-kien-bo-sung-them-5-840-mw-nguon-dien-trong-giai-doan-2021-2025-39987.html
https://www.qdnd.vn/y-kien-trong-ngay/dien-mat-troi-giup-tiet-kiem-chi-phi-hoat-dong-cua-cac-tru-so-hanh-chinh-cong-643930
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/cong-ty-nhiet-dien-vinh-tan-lan-dau-tien-xuat-tro-bay-bang-duong-bien-76542.htm
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