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CHỈ ĐẠO CỦA TW_CHÍNH PHỦ 

Khẩn trương xây dựng và hoàn thiện Cổng dịch vụ công  

Văn phòng Chính phủ vừa có thông 

báo số 338/TB-VPCP ngày 24/9/2019 Kết 

luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 

Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban 

Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban 

Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính 

quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương. Nội 

dung thông báo có nêu “…Khẩn trương xây 

dựng, hoàn thiện Cổng dịch vụ công, Hệ 

thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh bảo đảm các chức năng theo quy định, 

kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và sớm ban hành quy chế quản lý, 

vận hành các hệ thống này. Đồng thời, rà soát quy trình, hồ sơ thực hiện thủ tục hành 

chính để thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo các danh 

mục Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt giai đoạn 2017-2019, ưu tiên làm trước các 

dịch vụ công thiết yếu và nâng cấp chất lượng dịch vụ đang cung cấp theo hướng thân 

thiện với người dùng…” 

 

EVN_THÔNG TIN & CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG 

Điện thương phẩm toàn Tập đoàn tháng 8/2019 đạt 19,13 tỷ kWh. Lũy kế 8 tháng 

đạt 139,06 tỷ kWh, tăng 10,29% so cùng kỳ 2018. Trong đó điện thương phẩm nội địa 

tăng 9,86% (miền Bắc tăng 9,77%, miền Trung tăng 12,3%, miền Nam tăng 9,45%). 

Trong tháng 8/2019 sản lượng truyền tải vào miền Nam 31,1 triệu kWh/ngày (tương 

đương 10,4% nhu cầu điện miền Nam). 

Tiếp theo văn bản số 4786/EVN-KD 

ngày 09/09/2019 V/v báo cáo Đoàn Đại biểu 

Quốc hội (ĐBQH), EVN đã ban hành văn 

bản số 5187/EVN-KD ngày 26/9/2019 V/v 

tăng cường thông tin, tiếp xúc với các Đoàn 

ĐBQH trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 

XIV, chỉ đạo Giám đốc các Công ty Điện lực 

và Điện lực trực thuộc chủ động đăng ký và 

trực tiếp báo cáo với Đoàn ĐBQH, thành 

viên Đoàn ĐBQH đặc biệt là các ĐBQH chuyên trách các nội dung thuộc phạm vi quản 

lý của đơn vị.  

 

HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CÔNG TY 

Ngày 27/9/2019 Hội đồng thành viên EVNSPC tổ chức phiên họp lần thứ 14-

2019; đối với nội dung ”Rà soát việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và xem xét 

kế hoạch SXKD năm 2020 của EVNSPC để trình EVN” Chủ tịch HĐTV nhấn mạnh 

yêu cầu về đầu tư phải theo mục tiêu đảm bảo cung cấp điện ổn định, đặc biệt kế hoạch 

năm 2020 cần xem xét nguy cơ thiếu nguồn khu vực phía Nam để có phương án đầu 

tư và điều hành sản xuất phù hợp, hiệu quả nhất; các nội dung khác được xem xét tại 

phiên họp bao gồm về: cơ chế hoạt động của Công ty tư vấn thiết kế Điện lực miền 

Nam khi sáp nhập vào EVNSPC; Quy chế khen thưởng năm 2019; đánh giá chỉ tiêu 

hiệu quả năm 2019; thiết lập tiêu chí KPI của Tổng công ty. (Ban Tổng hợp sẽ ban 

hành nghị quyết của phiên họp).  

Trong tuần, Tổng Giám đốc và các Phó 

Tổng Giám đốc đã có những chỉ đạo quyết liệt 

nhằm đảm bảo vận hành cung cấp điện, đặc biệt 

là xử lý nguy cơ mất an toàn lưới điện trong mùa 

mưa lũ (di dời đường dây 22kV dọc tuyến sạt lở 

QL80; di dời đường dây trung thế dọc tuyến tránh 

sạt lở QL91; kiểm điểm tình hình thực hiện xử lý 

Đường dây 110kV Hồng Ngự - Phú Châu; xử lý 

đường vào Nhà máy Ankroet); xem xét tiến độ 

triển khai Dự án Hệ thống tích hợp nguồn điện 

không nối lưới tại huyện Côn Đảo, tỉnh BR-VT 

Ngày 24/9/2019 Tổng Giám đốc cùng các Ban của EVNSPC có cuộc làm việc 

với Đoàn công tác liên ngành về kiểm tra chi phí SXKD Điện do lãnh đạo Cục Điều 

tiết điện lực chủ trì. 

Ngoài ra, Tổng Giám đốc lưu ý Văn phòng phối hợp các Ban rà soát những hạng 

mục công tác đã được giao để có biện pháp thúc đẩy hoạt động  tham mưu, đảm bảo 

hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu theo nội dung Thông báo kết luận của lãnh đạo Tổng 

công ty; đồng thời yêu cầu các Ban liên quan giám sát hiệu quả đầu tư các hạng mục 

TIN TỨC 

TGĐ EVNSPC kiểm tra tình trạng đường 

dây 110kV Hồng Ngự - Phú Châu  



công trình cấp điện áp 22kV đã ủy quyền cho các CTĐL quyết định đầu tư, đảm bảo 

theo mục tiêu nâng cao hiệu quả vận hành cung cấp điện và đáp ứng nhu cầu sử dụng 

điện tại địa phương. 

 

CÔNG TÁC ĐẢNG_ ĐOÀN THỂ 

Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ 

chức sự kiện “Hội thao công nhân viên chức 

lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

2019”, các sự kiện chính thức của Hội thao 

diễn ra từ ngày 28/9/2019 và Lễ bế mạc tổ 

chức tại Cung Điền kinh Hà Nội vào ngày 

29/9/2019. Đoàn vận động viên của 

EVNSPC tham dự Hội thao gồm 24 VĐV thi 

đấu ở các bộ môn Bóng bàn, Cầu lông và 

Quần vợt. 

 

AN TOÀN ĐIỆN 

        Tổng công ty tiếp tục tổ chức lớp Huấn 

luyện định kỳ về ATVSLĐ cho lực lượng làm 

công tác an toàn trong Tổng công ty (từ ngày 

26/9/2019 đến 28/9/2019). 

        Trước đó, ngày 06/9/2019 Tổng công ty đã 

có văn bản số 7224/EVNSPC-AT triển khai đến 

tất cả đơn vị thuộc Tổng công ty  “V/v tăng cường 

quản lý lưới điện, thực hiện tuyên truyền, giảm sự 

cố và tai nạn điện trong nhân dân”, nội dung 

nhấn mạnh việc tổ chức kiểm tra, khắc phục ngay 

các khiếm khuyết lưới điện như: xử lý mối nối 

(đặc biệt là tiếp xúc đồng-nhôm), hiện tượng 

nóng đỏ, dây dẫn không đảm bảo kỹ thuật, hệ 

thống tiếp đất lặp lại…đồng thời phối hợp chặt 

chẽ địa phương, cơ quan truyền thông các cấp thực hiện nhiều hình thức, biện pháp 

tuyên truyền sâu rộng cho người dân nhằm phòng tránh nguy cơ tai nạn điện đặc biệt 

là trong mùa mưa bão.  

 

 

 

 

TỔ CHỨC NHÂN SỰ ĐÀO TẠO 

Nhằm nâng cao nghiệp vụ chăm sóc 

khách hàng, Tổng công ty đã tiếp tục tổ chức 

lớp “Đào tạo kỹ năng giao tiếp và chăm sóc 

khách hàng năm 2019” cho các đối tượng là 

CBNV tại 21 CTĐL và Trung tâm CSKH, lớp 

học diễn ra trong 03 (ba) ngày (23-25/9/2019) 

và lớp đào tạo "Đàm phán, soạn thảo hợp đồng 

và pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh 

điện" (từ ngày 23/9/2019 đến ngày 25/9/2019). 

 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Tổng công ty đang khẩn trương triển khai các 

công đoạn cuối cùng của đường dây 22kV 

xuyên biển dài 17 km gồm 28 trụ trên biển cấp 

điện cho Quần đảo Hải tặc (xã Tiên Hải - Hà 

Tiên - Kiên Giang), đến thời điểm hiện nay 

việc  thi công xây dựng đường dây 22 kV và 

lưới điện hạ thế, lắp công tơ cấp điện cho khách 

hàng trên đảo đang trong giai đoạn hoàn thành, 

các hạng mục lắp đặt trụ điện trên biển đã hoàn 

thành, dự kiến hoàn thành kéo dây đóng điện 

trong tháng 10/2019. 

 

THÔNG TIN CUNG CẤP ĐIỆN  

Sản lượng bình quân ngày toàn EVNSPC 

là 191.464.571 kWh/ngày; sản lượng ngày lớn 

nhất là 224.665.347 kWh (ngày 25/09/2019); 

tăng 7,54% so với tháng 09/2018; công suất 

lớn nhất là 10.612 MW (ngày 25/09/2019) 

tăng 6,14% so với tháng 09/2018.  

      Số vụ sự cố 110kV từ 20- 26/9/2019 

là 05 vụ, tăng 02 vụ so với cùng kỳ 2018; 

trong đó sự cố TQ là 03 vụ, tăng 02 vụ so với 

cùng kỳ; sự cố KD là 02 vụ, bằng số vụ so với 

cùng kỳ; sự cố TBA là 00 vụ. 

 

 

THÔNG TIN QUẢN LÝ  



 

 

KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 

       Trong tuần qua (20-27/9/2019), số yêu 

cầu/cuộc gọi đến TTCSKH là 44.577 yêu cầu, xử 

lý trễ hạn là 1.883 yêu cầu, chiếm 4,22%. Trong 

đó trễ hạn có nguyên nhân khách quan là 463 yêu 

cầu, chiếm 1,04%. Lũy kế từ 01-27/9/2019 là 

141.837 yêu cầu, xử lý trễ hạn là 6.501 yêu cầu, 

chiếm 4,58%. Trong đó trễ hạn có nguyên nhân 

khách quan là 1.500 yêu cầu, chiếm 1,06%. 

Ngày 27/9/2019 EVNSPC đã ban hành văn bản số 

7881/EVNSPC-KD “V/v kế hoạch triển khai giao dịch 

điện tử trong toàn EVN SPC”, yêu cầu các CTĐL hoàn 

thành việc gửi văn bản đến UBND tỉnh/thành phố để xin 

chủ trương triển dịch vụ điện theo phương thức điện tử và 

chuẩn bị các điều kiện để triển khai diện rộng, đảm bảo 

theo lộ trình của EVN (hoàn thành trong tháng 11/2019).  

Ngoài ra, Tổng công ty đang tiến hành các thủ tục  đấu 

thầu thuê tư vấn độc lập đánh giá mức độ hài lòng của 

khách hàng năm 2019 đối với các Công ty Điện lực và 

Trung tâm chăm sóc khách hàng trong tháng 11/2019. 

 

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO _ TIẾT KIỆM ĐIỆN 

        Từ 20-26/9/2019 toàn Tổng công ty phát triển 425 Khách hàng ĐMTMN (ASSH: 

348 KH; NSH: 77KH) với công suất lắp đặt là 2.706 kWp; Sản lượng điện dư khách 

hàng phát lên lưới từ 01-26/9/2019 là 9.344.767 kWh. 

         Lũy kế đến ngày 26/9/2019 toàn Tổng công ty đã phát triển 7.217 khách hàng 

ĐMTMN và đã lắp đặt công tơ 2 chiều bán điện (khách hàng sinh hoạt là 5.889 và 

khách hàng ngoài sinh hoạt là 1.328) tổng công suất tấm pin lắp đặt là 131.664 kWp 

đạt tỷ lệ 138 % so với kế hoạch EVN giao (95.650 kWp). 

- Sản lượng điện dư phát lên lưới từ lúc 

vận hành thương mại đến tháng 9/2019 là 

25.251.644 kWh (trong đó sản lượng điện dư 

phát lên lưới điện luỹ kế 9 tháng năm 2019 là 

24.249.745 kWh). 

 - Tính đến thời điểm ngày 26/9/2019, toàn 

Tổng công ty đã thanh toán tiền mua điện dư 

cho 3.812 khách hàng, với sản lượng thanh toán 

là 17.098.361 kWh tương ứng số tiền đã trả cho 

khách hàng là 38.564.156.932 đồng. 

       Có 08 CTĐL thực hiện đạt vượt so với kế hoạch EVNSPC giao: Bình Thuận; Bình 

Dương; Tây Ninh; Long An; Bến Tre, Bà Rịa Vũng Tàu; Ninh Thuận và Đồng Nai. 

 

TRUYỀN THÔNG – VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 

 

Hoạt động truyền thông  

Trong tuần (20-26/9/2019) có 05 tin bài từ các tổ chức truyền thông ngoài ngành 

phản ảnh thuận lợi cho hoạt động cho EVNSPC, trong đó có 01 tin báo hình, 04 báo 

điện tử (phản ảnh tình hình an toàn điện, tiết kiệm điện, ứng dụng công nghệ trong kinh 

doanh, điện MTMN...). Không có thông tin bất lợi. 

Các đơn vị thuộc EVNSPC đã cung cấp 48 tin bài trên hệ thống cấp tin trực tuyến, 

18 tin bài đã đăng tải trên trang web EVNSPC, còn lại đăng tin trang web đơn vị.  

 

Hoạt động an sinh xã hội 

Tính đến 26/9/2019 Tổng công ty và các 

đơn vị đã phối hợp địa phương tổ chức bàn giao 

204 căn nhà tình nghĩa do EVNSPC hỗ trợ chi 

phí xây dựng trong năm 2019, có 12 CTĐL đã 

thực hiện hoàn thành công tác nầy; riêng các 

CTĐL: Bình Phước, Đồng Nai, Tp Cần Thơ, 

Vĩnh Long, Lâm Đồng, Bình Dương, Kiên 

Giang, Bạc Liêu, Long An đang khẩn trương 

phối hợp địa phương thực hiện, dự kiến  hoàn thành toàn bộ công tác trong tháng 

10/2019. 

 

EVNSPC thực hiện đáng giá cấp Chứng chỉ bình đẳng giới toàn cầu EDGE 

Chứng chỉ bình đẳng giới toàn cầu EDGE (viết tắt của Economic Dividends for 

Gender Equality - lợi ích kinh tế từ bình 

đẳng giới); EDGE là một phương pháp đánh 

giá và chứng chỉ tiêu chuẩn kinh doanh hàng 

đầu về bình đẳng giới. EDGE giúp xác định 

vị trí của công ty về sự cân bằng giới tính 

trong nguồn lực, sự bình đẳng về tiền lương, 

độ hiệu quả của chính sách để đảm bảo sự 

phát triển sự nghiệp bình đẳng giữa nam và 

nữ cũng như sự đa dạng bao trùm trong văn 



hóa doanh nghiệp. 

        Ngày 26/9/2019 Ô. Nguyễn Công Hầu Phó Tổng Giám đốc EVNSPC đã chủ trì 

cuộc họp Ban chỉ đạo kế hoạch đánh giá chứng chỉ bình đẳng giới toàn cầu EDGE tại 

EVNSPC, thống nhất tiến hành các hoạt động phối hợp với Hiệp hội hỗ trợ phát triển 

quyền năng phụ nữ (VBCWE) và Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ EVN để triển khai thực 

hiện đánh giá chứng chỉ bình đẳng giới EDGE đối với EVNSPC.  

 

CÔNG TÁC THANH TRA & KIỂM TRA  

 EVNSPC đã ban hành “Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công 

nhân viên trong Tổng công ty Điện lực miền 

Nam” (Quyết định số 2885/QĐ-EVNSPC 

ngày 20/9/2019) Quy định các chuẩn mực 

ứng xử của cán bộ, công nhân viên khi thi 

hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội, bao 

gồm những việc phải làm, không được làm 

nhằm bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm 

của cán bộ, công nhân viên; Thực hiện công 

khai các hoạt động nhiệm vụ và quan hệ xã hội của cán bộ, công nhân viên; nâng cao 

ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công nhân viên trong công tác 

phòng, chống tham nhũng. 

Trong tuần, Đoàn công tác của Tổng công ty đã tổ chức kiểm tra định kỳ công tác 

giảm tổn thất điện năng, quản lý kỹ thuật, môi trường, An toàn, Kinh doanh và hoạt 

động mua bán điện tại CTĐL Bình Dương (24/9/2019); kiểm tra công tác Viễn thông 

công nghệ thông tin, Truyền thông và Văn phòng tại Công ty Điện lực Ninh Thuận 

(25/9/2019). 

 

HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU  

Trong tuần (20-26/9/2019) tại cơ quan Tổng 

công ty đã tổ chức đấu thầu qua mạng đấu thầu 

quốc gia 01 gói thầu (Lịch treo tường năm 2020). 

Phê duyệt kết quả đấu thầu 02 gói thầu với tổng 

giá trúng thầu khoảng 150 tỷ đồng (về mua sắm 

công tơ điện tử và thi công công trình điện tại 

Đức Hòa- Long An). 

  

 

 

CHỈ ĐẠO CỦA EVN 

 

Ngày 23/9/2019,  EVN phát hành VB số 5064/EVN-KD “V/v thực hiện nhiệm vụ 

theo Chỉ thị số 999/CT-EVN trong công tác KD&DVKH”. 

 Ngoài các nội dung yêu cầu 

EVNSPC hoàn thành chỉ tiêu sản xuất 

kinh doanh theo kế hoạch EVN giao năm 

2019;  EVN nhấn mạnh đến việc chuẩn bị 

triển khai diện rộng dịch vụ điện trực 

tuyến vào tháng 11/2019, yêu cầu 

EVNSPC phấn đấu hoàn thành và vượt kế 

hoạch ≥ 40% khách hàng thanh toán 

không dùng tiền mặt; yêu cầu phấn đấu 

trong năm 2019 không còn trạm công 

cộng có tỷ lệ tổn thất >10%; đẩy mạnh 

tiến độ lắp đặt điện MTMN tại các cơ sở điện lực, đặc biệt là đảm bảo tiến độ đầu tư 

nguồn năng lượng mặt trời tại Côn Đảo (1,5 MWp) và Phú Quý (01 MWp); chú trọng 

xử lý các vấn đề trên mạng xã hội, những tin bài dư luận gây bất lợi cho uy tín của 

EVNSPC nói riêng và EVN nói chung. 

Về ứng dụng Công nghệ thông tin, EVN yêu cầu rà soát lại toàn bộ các chương 

trình phần mềm đang sử dụng tại các CTĐL, khai thác tối đa tiện ích, tính năng, khả 

năng tích hợp, phân quyền các phần mềm dùng chung. 

 

 

 

 

SỰ KIỆN KHÁC _HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THỐNG 

Khánh thành Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4. 

Sáng 21/9, Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam (EVN) đã tổ chức lễ khánh thành dự 

án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.  

Với tổng mức đầu tư dự án trên 36.000 tỷ 

đồng, nhà máy có tổng công suất 1.200 

MW gồm 2 tổ máy (2x600 MW). Đây là 

nhà máy nhiệt điện than sử dụng công nghệ 

ngưng hơi truyền thống với thông số hơi 

siêu tới hạn, đốt than nhập khẩu. Sản lượng 

điện sản xuất bình quân hàng năm khoảng 

7,2 tỷ kWh. 

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO 

THÔNG TIN KHÁC 



       EVN cho biết, tính đến nay, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã phát lên lưới điện 

quốc gia sản lượng điện trên 10,6 tỷ kWh; đồng thời đảm bảo thực hiện tốt các quy 

định về bảo vệ môi trường. 

Khánh thành Nhà máy điện mặt trời Cư Jut 

     Sáng ngày 26/9, tại thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông, Công ty CP 

Thủy điện miền Trung (EVNCHP) đã tổ 

chức Lễ khánh thành Nhà máy điện mặt trời 

Cư Jút. 

      Dự án Nhà máy điện mặt trời Cư Jút, 

công suất 50MW, do EVNCHP làm chủ đầu 

tư, với tổng vốn đầu tư 1.367 tỷ đồng, triển 

khai trên diện tích 62 ha, lắp đặt 187.890 tấm 

pin, điện lượng bình quân năm 94,71 triệu 

kWh. Từ ngày đưa vào vận hành thương mại 

đến ngày 25/9/2019, Nhà máy đã phát trên 35 triệu kWh vào lưới điện quốc gia.  

 

TIN THAM KHẢO 

Bộ Y tế ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế 

Ngày 24/09/2019, Bộ Y tế đã ra Quyết định số 4376/QĐ-BYT ban hành quy chế 

xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế. Mã định danh y tế khi được xây dựng 

và triển khai thực hiện sẽ giúp liên kết các hồ sơ y tế trên các hệ thống khác nhau, là 

điều kiện tiên quyết không thể thiếu khi triển khai thực hiện hồ sơ sức khoẻ điện tử cho 

người dân. 

Mã định danh y tế (tên tiếng Anh là Health Identification, viết tắt là ID) là nhóm dữ liệu được 

sử dụng để nhận biết một cá nhân tham gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Mỗi người dân có một mã 

định danh y tế (ID) duy nhất và tồn tại suốt đời; Mã định danh y tế quốc gia được sinh tự động từ hệ 

thống mã định danh của Bộ Y tế. 

 

 

 

 
 

Chỉ đạo: Tổng công ty Điện lực miền Nam 
Tổ chức thực hiện: Ban Truyền thông EVNSPC  
Trưởng Ban biên tập: Lâm Hoàng Phước 

Thành viên Ban biên tập: Ban Truyền thông EVNSPC. 
Phụ trách kỹ thuật gửi file: SPCIT 
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