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Tháng 7
Điểm đăng ký

TRÌNH

Ban

Tổng điểm hoàn thành (%)

Tổng điểm hoàn thành (%)

Trong đó: 1.Tỷ lệ hoàn thành
2. Điểm cộng/trừ

Trong đó: 1.Tỷ lệ hoàn thành
2. Điểm cộng/trừ

TỔNG SỔ ĐIỂM HOÀN THÀNH

TỔNG SỔ ĐIỂM HOÀN THÀNH

1

Công trình
trả nợ khối
Dự án thủy
điện Sơn La

Dự án thủy
điện Lai
Châu

VTTB

KTKH

TCKT

TCHC

Ban

KTAT

GPMB

VTTB

KTKH

TCKT

TCHC

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

100,0 39,7

12,3

4,5

25,3

9,2

9,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Lưới truyền tải, Bản Lải, Quảng Trạch

11,4

8,77

0

SL, LC, HBMR, NCS, Kho lưu trữ, Tân Mỹ, Bác Ái

16,5

6,06

0,0

11

9,09

0

4,0

0

0

1,5

1

1,5

0

0,0

0

0

0

0

0

0

1,5

0

0

0

1

0,5

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

Công trình trả nợ khối lượng và quyết toán
Dự án thủy điện Sơn La
- Phê duyệt TMĐT điều chỉnh Dự án:
+ Bám sát giải trình với các cơ quan có thẩm quyền khi được
yêu cầu.
+ Bám sát giải trình với các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
TMĐT điều chỉnh.
+ Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt TMĐT điều chỉnh.
- Hoàn thành quyết toán toàn bộ Dự án:
+ Xử lý các tồn tại, vương mắc; giải ngân giá trị giữ lại đủ
điều kiện thanh toán
+Hoàn chỉnh lại báo cáo quyết toán GĐ2 (sau khi TMĐT điều
chỉnh được duyệt)
+ Kiểm toán độc lập báo cáo quyết toán GĐ2
+ Quy đổi vốn quyết toán GĐ2
+ Trình EVN báo cáo quyết toán GĐ2

2

GPMB

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Dung Quất, Đa My
I

Điểm hoàn thành

KTAT

Dự án thủy điện Lai Châu

Trình EVN báo
cáo quyết toán
GĐ2

Dự án thủy điện Sơn La

Tháng 3-7/2020

+ Bám sát giải trình với các cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu (Lấy được 2 ý kiến còn lại của Bộ Ngành)

0

- Phê duyệt TMĐT điều chỉnh Dự án:
0,5

0,5

1,0

0,5

0,5

0

1

Tháng 10/2020
- Hoàn thành quyết toán toàn bộ Dự án:
Tháng 3-6/2020

Tháng 12/2020 + Xử lý các tồn tại, vương mắc; giải ngân giá trị giữ lại đủ điều kiện thanh toán

Tháng 11/2020
Tháng 11/2020
Tháng 11/2020
Tháng 12/2020
Hoàn thành
quyết toán toàn
bộ Dự án.
Tháng 3/2020

- Giải trình để được phê duyệt Bộ thông số quan trắc

Tháng 6/2020

Dự án thủy điện Lai Châu

2,5

0

0

1,5

Tháng 6/2020 - Giải trình để được phê duyệt Quy trình bảo trì công trình (nhiệm vụ tháng 6)
- Giải trình để được phê duyệt Bộ thông số quan trắc (nhiệm vụ tháng 6)

- Hoàn thành vận chuyển và bàn giao MBA dự phòng 500kV;

- Hoàn thành vận chuyển và bàn giao MBA dự phòng 500kV:
+ Giám sát MBA vận chuyển đến vị trí lắp đặt tại Nhà máy thủy điện Sơn La

Tháng 7-8/2020

1,0

1,0

0,5

0,5

Tháng 9/2020

+ Lắp đặt

Tháng 10/2020

+ Lắp đặt, chạy thử

Tháng 11/2020

+ Nghiệm thu QT

Tháng 12/2020

- Hoàn thành giám sát mục chỉnh lý tài liệu (15K)

Tháng 12/2020

- Hoàn thành giám sát scan và số hóa tài liệu (16K)

Tháng 12/2020

Tháng 7/2020 + Thực hiện giám sát scan và số hóa tài liệu

- Hoàn thành quyết toán toàn bộ Dự án.
+ Công tác quyết toán

0,00

Tháng 8-9/2020

- Giải trình để được phê duyệt Quy trình bảo trì công trình

+ Giám sát MBA vận chuyển đến vị trí lắp đặt tại Nhà máy
thủy điện Sơn La
+ Hoàn thành Giám sát MBA vận chuyển đến vị trí lắp đặt tại
Nhà máy thủy điện Sơn La

0

- Hoàn thành quyết toán toàn bộ Dự án.
+ Công tác quyết toán:

Tháng 3-11/2020

++ Nghiệm thu QT Bộ thông số quan trắc

Tháng 6/2020

++ Nghiệm thu QT 5TB

Tháng 12/2020

++ Nghiệm thu QT 2TV

Tháng 12/2020

++ Nghiệm thu QT khối lượng 15K

Tháng 3/2020

++ Nghiệm thu QT khối lượng 16K

Tháng 12/2020

Quý IV/2020

0
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Tháng 7
Điểm đăng ký

TRÌNH

Ban

KTAT

Điểm hoàn thành
GPMB

VTTB

KTKH

TCKT

GPMB

VTTB

KTKH

TCKT

TCHC

0,4

++ Quyết toán A-B các hạng mục xây dựng công trình. Kiểm
Tháng 3-12/2020
toán độc lập giai đoạn 2

++ Lập HS quyết toán phòng Kế hoạch chuyển sang; đầu mối làm việc với tư vấn kiểm toán độc lập

0,4

0,4

++ Giải ngân giá trị giữ lại

++ Giải ngân giá trị giữ lại cho các nhà thầu đủ điều kiện thanh toán

0,2

0,2

Công trình khởi công năm 2020

36,2

9,5

9,0

2,2

10,3

5,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng

36,2

9,5

9,0

2,2

10,3

5,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

II

Công trình
khởi công
năm 2020

1

Dự án
NMTĐ Hòa Dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng
Bình mở rộng

Tháng 3-11/2020

Tháng 3-12/2020

Tháng 12/2020

Công trình khởi công năm 2020
Khởi công công
trình Quý
IV/2020:

- Hoàn thành thu xếp vốn;

-Công tác thu xếp vốn

Giải trình để UBQLV thông qua chủ trương vay vốn và có
VB đề nghị Bộ Tài chính thẩm định khoản vay
+ Đàm phán và thương thảo HĐTD vay trong nước
+ Đám phán và thương thảo Thỏa ước tín dụng vay AFD

'+ Phối hợp Ban TCKT giải trình để UBQLV thẩm tra, phê duyệt phương án thu xếp vốn
+ P/h Ban TCKT triển khai công tác đàm phán và thương thảo HĐTD vay trong nước; triển khai đàm phán và
thương thảo TƯTD vay AFD.
+ Đôn đốc Ban QHQT trình HĐTV thông qua chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ kỹ thuật trị giá 1,1 triệu EUR.
+ Chủ trì, p/h với các phòng làm việc với tư vấn của AFD hoàn thành nghiên cứu MTXH bổ sung tại thực địa.

Tháng 6-7/2020

4,0

4,0

1,0

1

- Giải trình để BTC thẩm định khoản vay;
- EVN có VB gửi Ngân hàng Nhà nước đăng ký hạn mức vay
vốn nước ngoài
Tháng 8/2020
- Đàm phán và thương thảo HĐTD vay trong nước
- Đám phán và thương thảo Thỏa ước tín dụng vay AFD
+ BTC có VB thông báo kết quả thẩm định khoản vay;
+ Ngân hàng Nhà nước có VB xác nhận hạn mức vay nước
ngoài
+ Hoàn thành đàm phán và thương thảo HĐTD vay trong
Tháng 9-12/2020
nước
+ Hoàn thành đàm phán và thương thảo Thỏa ước tín dụng
vay AFD
- NHNN có VB xác nhận hạn mức vay nước ngoài
Tháng 10/2020
- Đàm phán và thương thảo các HĐTD

BS

KTAT

0,4

- Hoàn thành toàn bộ quyết toán vốn đầu tư xây dựng công
trình
- Đôn đốc tỉnh Lai Châu hoàn thành công tác giải ngân, quyết
toán vốn di dân TĐC theo chỉ đạo của TTCP tại văn bản số
279/TTg-KTKH ngày 26/02/2020
- Hoàn thành lập báo cáo quyết toán GĐ2 trình EVN

BS

Ban

++Đôn đốc tỉnh Lai Châu thực hiện công tác giải ngân, quyết toán; thông báo tình hình quyết toán kèm các quyết
định phê duyệt quyết toán để tổng hợp vào quyết toán chung của dự án
++ Rà soát, xác định số vốn còn dư dự án di dân TĐC thủy điện Lai Châu, báo cáo EVN để thu xếp vốn cho dự án

++ Đôn đốc _QT vốn di dân TĐC

BS

TCHC

+ BTC có VB thông báo kết quả thẩm định khoản vay
+ Hoàn thành đàm phán và thương thảo các HĐTĐ

Tháng 11/2020

+ Ký HĐTD khoản vay trong nước

Tháng 12/2020

-Công tác giải ngân:
+ Lập hồ sơ thanh quyết toán; hồ sơ đề nghị cấp vốn; giải ngân
cho các nhà thầu

- Công tác giải ngân:

- Phê duyệt TKKT; Phê duyệt 50% thiết kế BVTC và dự toán

- Phê duyệt TKKT; Phê duyệt 50% thiết kế BVTC và dự toán

+ Lập hồ sơ thanh quyết toán; hồ sơ đề nghị cấp vốn; giải ngân cho các nhà thầu

+ Khảo sát bổ sung phục vụ lập TKKT, TKBVTC

Tháng 6- 9/2020

+ Giải trình cơ quan thẩm định TKKT

Tháng 4-5/2020

+ Hoàn thành đề cương & dự toán Mô hình thủy lực
+ Hoàn thành thỏa thuận PCCC, thỏa thuận đấu nối, Rơ le bảo
vệ, SCADA/EMS, Đo đếm điện năng
+ Đôn đốc Tư vấn lập, TKBVTC
+ Thẩm tra hồ sơ Tư vấn lập

+ Khảo sát bổ sung phục vụ lập TKKT, TKBVTC (dự toán bổ sung + PLBSHĐ + giám sát)
Tháng 4-7

+ Giải trình được phê duyệt TKKT (nhiệm vụ tháng 5)

Tháng 68/2020

+ Giải trình với EVN đề cương & dự toán Mô hình thủy lực

Tháng 6
Tháng 6-8/2020
Tháng 9/2020

tháng 7-8

+ Hoàn thành thỏa thuận PCCC, thỏa thuận đấu nối, Rơ le bảo vệ, SCADA/EMS, Đo đếm điện năng (nhiệm vụ
tháng 6)

2,5

1,5

1

1,0

0,6

0,4
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Tháng 7
Điểm đăng ký

TRÌNH

Ban

+ Đôn đốc Tư vấn hoàn thiện TKBVTC theo ý kiến thẩm tra.
+ Trình, phê duyệt TKBVTC (đợt 1)

Điểm hoàn thành
GPMB

VTTB

KTKH

TCKT

Tháng 10/2020
Tháng 9-12/2020

+ Lập, trình, phê duyệt khối lượng biện pháp & dự toán mốc
thủy công

Tháng 7/2020

+ Hoàn thành xd và bàn giao mốc thủy công

Tháng 9/2020

+ Lập, trình, phê duyệt, dự toán Khoan phun thí nghiệm

Tháng 4/2020

Tháng 5-6/2020 + Giải trình được phê duyệt dự toán Khoan phun thí nghiệm (nhiệm vụ tháng 4)

+ Thực hiện công tác Khoan phun thí nghiệm

Tháng 5/2020

tháng 6-7/2020 + Đôn đốc nhà thầu thực hiện công tác Khoan phun thí nghiệm

- Thực hiện Rà phá bom mìn; Bồi thường GPMB:

+Chi trả tiền các hộ dân thuộc bãi thải dốc Cun theo phương
án BT, HT đã được phê duyệt và bàn giao mặt bằng
+ Hoàn thanh trình, duyệt phương án di dời công trình đối với
02 tổ chức.
+ Hoàn thành trình phê duyệt phương án di dời công trình đối
với 02 tổ chức
+ Đôn đốc, giám sát chủ sở hữu di dời các công trình hạ tầng
kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tiến độ
+ Thực hiện chi trả tiền BT, HT, GPMB đối với các hộ dân và
bàn giao mặt bằng phạm vi hành lang tuyến đường dây 500kV,
220kV đấu nối

KTAT

Tháng 7/2020

- Thực hiện Rà phá bom mìn; Bồi thường GPMB:
* Đối với các hộ dân
1. Bãi thải khu vực dốc Cun thuộc phường Chăm Mát (nay là phường Thống Nhất) 25 hộ dân, diện tích 28,81ha:
(i) Phối hợp, đôn đốc TTPTQĐ hoàn thành lập và niêm yết công khai đợt 2 (09 hộ dân); (ii) Hoàn thành công tác
trình thẩm định phương án BT, HT GPMB đợt 2; (iii) Phê duyệt quyết định và chi trả tiền đợt 1 cho 16 hộ dân;
2. Khu vực cửa xả, nhà máy thuộc phường Phương Lâm 20 hộ dân: Đôn đốc UBND thành phố, phòng TNMT
giải quyết, xử lý việc chồng lấn giữa các hộ dân và công ty thủy điện Hòa Bình để TTPTQĐ hoàn thành xác minh
nguồn gốc đất, năm hình thành tài sản của các hộ dân: lập phương án BT, HT GPMB và niêm yết công khai;
3. Khu vực Xưởng đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải thủy thuộc xã Thái Thịnh (nay là phường Thái Bình)
12 hộ dân (trong đó có 01 hộ dân tái định cư), 5,12ha: (i) Phối hợp với TTPTQĐ hoàn thành lập, trình thẩm định
phương án BT, HT GPMB đối với 11 hộ dân; (ii) Hoàn thành phê duyệt phương án và chi trả tiền bồi thường cho
01 hộ dân tái định cư;
4. Khu vực mặt bằng đường Lê Đại Hành phường Thái Bình 92 hộ dân, 2,66ha: (i) Hoàn thiện lập, niêm yết công
khai phương án (lập lại phương án) sau khi có chủ trương về cơ chế chính sách BT, HT GPMB của UBND tỉnh
Hòa Bình; (ii) Phối hợp, đôn đốc TTPTQĐ thành phố trình thẩm định cho các hộ dân còn lại (82 hộ dân); (iii)
Hoàn thành phê duyệt phương án cho các hộ dân; (iv) Phối hợp, đôn đốc TTPTQĐ trình thẩm định, phê duyệt
phương án di dời Đường nước sinh hoạt bị ảnh hưởng khi thi công đường Lê Đại Hành; Đường cáp quang VNPT
Hòa Bình và đường điện 0,4kV Điện lực Hòa Bình;
5. Khu vực mặt bằng đường nội bộ và bến bậc cao mới thuộc phường Thái Bình (trước đây là xã Thái Thịnh) 04
hộ dân trong đó có 01 hộ phải tái định cư, 3,56ha: (i) Phối hợp TTPTQĐ chi trả tiền cho 03 hộ dân theo quyết
định số 1545/QĐ-UBND ngày 25/05/2020; (ii) Phối hợp TTPTQĐ phê duyệt phương án BT, HT tái định cư và
chi trả tiền bồi thường cho 01 hộ dân còn lại;

9,2

9

0,2

TCHC

Ban

KTAT

GPMB

VTTB

KTKH

TCKT

TCHC
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Tháng 7
Điểm đăng ký

TRÌNH

+ Hoàn thành trình phê duyệt phương án di dời công trình đối
với 02 tổ chức
+ Đôn đốc, giám sát chủ sở hữu di dời các công trình hạ tầng
kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tiến độ

Điểm hoàn thành

Ban

KTAT

3,0

1,0

4,0

1

GPMB

VTTB

KTKH

Tháng 8/2020

+ Đôn đốc, Giám sát chủ sở hữu di dời các công trình hạ tầng
kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tiến độ
Tháng 9-10/2020
+ Nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành cho Chủ sở
hữu khi có yêu cầu giải ngân.

+ Bàn giao mặt bằng
+ Lập hồ sơ xin giao đất

Tháng 11/2020

+ Hoàn thành lập hồ sơ xin giao đất

Tháng 12/2020

- Hoàn thành LCNT một số gói thầu:
+ Thi công xây lắp (1XL-HB)
++ Giải trình, phê duyệt, Phát hành HSMT gói thầu

- Hoàn thành LCNT một số gói thầu:
+ Thi công xây lắp (1XL-HB)
Tháng 6/2020

++ Tổ chức LCNT, ký hợp đồng

Tháng 7-11/2020

++ Quản lý thực hiện Hợp đồng

Tháng 12/2020

Tháng 7-8

+ Cung cấp thiết bị cơ điện (1TB-HB)
++ Giải trình, phê duyệt, Phát hành HSMT gói thầu

++ Giải trình, hoàn thiện HSMT

2

+ Cung cấp thiết bị cơ điện (1TB-HB)
Tháng 6/2020

Tháng 7-8

++ Giải trình, hoàn thiện HSMT.

1

2
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Tháng 7
Điểm đăng ký

TRÌNH

++ Tổ chức LCNT

++ Giải trình, phê duyệt, Phát hành HSMT gói thầu
++ Tổ chức LCNT, ký hợp đồng

++ Tổ chức LCNT
++ Hoàn thành LCNT, ký kết hợp đồng
++ Quản lý thực hiện Hợp đồng

Tháng 3-5/2020

Tháng 8-9

Tháng 6/2020

Tháng 8-9

++ Quản lý thực hiện Hợp đồng

Tháng 5-6/2020

tháng 67/2020

Tháng 6-7

Tháng 8-12/2020

Tháng 8

++ Giải trình phê duyệt HSMT (nhiệm vụ tháng 4)

0

0

++ Tổ chức LCNT (nhiệm vụ tháng 6)

0

0

1,7

0,2

1,5

2,2

2,0

0,2

++ Lập, trình HSMT (dự thảo)

0,8

0,1

++ Giải trình HSMT

0,6

0,1

2,2

2,0

++ Tổ chức LCNT và ký kết hợp đồng

+ Thiết kế BVTC, cung cấp thiết bị và xây lắp hệ thống điện (2HH-HB)

Tháng 4/2020

Tháng 6

++ Lập HSMT

Tháng 3/2020

Tháng 6,7

++ Trình, giải trình, phê duyệt, Phát hành HSMT gói thầu

Tháng 4/2020

Tháng 7

++ Tổ chức LCNT, ký hợp đồng

Tháng 5-7/2020

Tháng 8

++ Quản lý thực hiện Hợp đồng

Tháng 8-12/2020

+ Tư vấn lập quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế cơ sở, thiết
kế bản vẽ thi công và Hồ sơ mời thầu hạng mục Khu nhà
quản lý dự án và vận hành nhà máy (5TV-HB)

++ Trình, giải trình, phê duyệt dự toán gói thầu (nhiệm vụ tháng 4)
++ Lập HSMT (nhiệm vụ tháng 4)
++ Trình, giải trình, phê duyệt HSMT (nhiệm vụ tháng 4)

+ Tư vấn lập quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và Hồ sơ mời thầu hạng mục
Khu nhà quản lý dự án và vận hành nhà máy (5TV-HB)
++ Quản lý thực hiện Hợp đồng

Tháng 3-12/2020

+ Gói thầu số 10TV-HB: Tư vấn thẩm tra thiết kế chế tạo
thiết bị

+ Gói thầu số 10TV-HB: Tư vấn thẩm tra thiết kế chế tạo thiết bị
Tháng 3/2020

++ Phê duyệt HSMT & Tổ chức LCNT

Tháng 7-8/2020

++ Quản lý thực hiện Hợp đồng

Tháng 9-12/2020

Tháng 68/2020

+ Gói thầu số 9TV-HB: Quan trắc phân tích, đánh giá ảnh
hưởng của việc thi công đến các công trình hiện hữu

0,1
0,1

0,6
0,4

+ Gói thầu số 9TV-HB: Quan trắc phân tích, đánh giá ảnh hưởng của việc thi công đến các công trình hiện hữu
Tháng 4/2020

Tháng 6-7

Tháng 5/2020

Tháng 7

++ Lập, trình HSMT

Tháng 5-6/2020

Tháng 6-7

++ Giải trình, phê duyệt HSMT

Tháng 5-6/2020

Tháng 6-7

++ Tổ chức LCNT, ký hợp đồng

Tháng 6-7/2020

++ Quản lý thực hiện Hợp đồng

Tháng 8-12/2020

- Hoàn thành thi công:
+ Đường Lê Đại Hành, Nguyễn Văn Trỗi (gói 2XL-HB)
++ Đôn đốc Nhà thầu thi công đáp ứng chất lượng, tiến độ
theo Biểu tiến độ chi tiết do Nhà thầu lập và được CĐT chấp
thuận.

2

+ Quan trắc môi trường (8TV-HB)
Tháng 712/2020

++ Trình, giải trình, phê duyệt dự toán gói thầu

++ Giải trình, phê duyệt NVKT& Dự toán gói thầu

1

Tháng 8-12/2020

Tháng 3/2020

++ Lập, trình NVKT& Dự toán gói thầu

++ Hoàn thiện HSMT sau khi hoàn thiện HSMT 1TB-HB, nghiên cứu thị trường nhà thầu theo TCĐG.

Tháng 7/2020

++ Lập, trình dự toán gói thầu

++ Lập, trình, giải trình, phê duyệt HSMT

KTKH

+ Bảo hiểm xây dựng công trình (3PTV-HB)
Tháng 4/2020

+ Thiết kế BVTC, cung cấp thiết bị và xây lắp hệ thống điện
(2HH-HB)

++ Quản lý thực hiện Hợp đồng

1

VTTB

Tháng 7-12/2020

+ Quan trắc môi trường (8TV-HB)
++ Tổ chức LCNT

4,0

GPMB

+ Cung cấp thiết bị phân phối GIS 500kV và MBA (2TB-HB)

+ Bảo hiểm xây dựng công trình (3PTV-HB)
++Giải trình, phê duyệt, Phát hành HSMT gói thầu

KTAT

Tháng 7-12/2020

+ Cung cấp thiết bị phân phối GIS 500kV và MBA (2TB-HB)
++ Lập, trình HSMT

Điểm hoàn thành

Ban

++ Lập, trình NVKT& Dự toán gói thầu (nhiệm vụ thực hiện tháng 4)

- Hoàn thành thi công:
+ Đường Lê Đại Hành, Nguyễn Văn Trỗi (gói 2XL-HB)
Tháng 3-12/2020

++ Bàn giao đường Nguyễn Văn Trỗi
'++ Tiếp tục đôn đốc nhà thầu thi công đường LĐH theo biểu tiến độ được phê duyệt

0,2
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- Tổ chức LCNT thi công xây dựng Khu nhà quản lý dự án và
vận hành (gói 4XL-HB)
+ Lập, trình phê duyệt thiết kế BVTC & DT

Tháng 8-9

Tháng 10-11

+ Lập, trình HSMT

Tháng 8/2020

Tháng 10

+ Giải trình, phê duyệt HSMT

Tháng 9/2020

Tháng 11

+ Tổ chức LCNT
III

1

1.1

Công trình
chuẩn bị đầu Công trình chuẩn bị đầu tư
tư
Cụm dự án
tại TTĐL
Cụm dự án tại TTĐL Dung Quất
Dung Quất
Dự án CSHT
dùng chung
Dự án CSHT dùng chung các Nhà máy điện TBKHH Dung
các NMĐ
Quất
TBKHH
Dung Quất

BS

Tháng 7
Điểm đăng ký

TRÌNH

- Phê duyệt BCNCKT; Kế hoạch LCNT (tổng thể) đợt 4; Lập
BVTC-DT và HSMT các hạng mục xây dựng
+ Giải trình, phê duyệt KHLCNT đợt 5 sau khi EVN duyệt
phương án tự giám sát và dự toán rà phá bom mìn
+ Gói thầu 4TV-CSHT: Tư vấn KS, lập TK BVTC-DT các
hạng mục xây dựng
++ Lập, trình BVTC -DT hạng mục San gạt mặt bằng và thi
công đê bao, cổng hàng rào nhà bảo vệ
++ Giải trình, phê duyệt BVTC - DT hạng mục San gạt mặt
bằng và thi công đê bao, cổng hàng rào nhà bảo vệ
++ Lập, trình BVTC-DT hạng mục xây dựng đường giao
thông
++ Giải trình, phê duyệt BVTC-DT hạng mục xây dựng
đường giao thông

KTAT

GPMB

VTTB

KTKH

TCKT

TCHC

Ban

KTAT

GPMB

VTTB

KTKH

TCKT

TCHC

Công trình chuẩn bị đầu tư

38,6

24,4

3

0

9,7

1,5

0

0,0

0

0

0

0

0

0

Cụm dự án tại TTĐL Dung Quất

21,1

11

3

0

6,6

0,5

0

0,0

0

0

0

0

0

0

Dự án CSHT dùng chung các Nhà máy điện TBKHH Dung Quất

9,8

4

3

0

2,6

0,2

0

0,0

0

0

0

0

0

0

Tháng 1012/2020

Nhận bàn giao
50% diện tích
mặt bằng sạch
và Tổ chức
LCNT các gói
thầu.

- Phê duyệt BCNCKT; Kế hoạch LCNT; Lập BVTC-DT và HSMT các hạng mục xây dựng
Tháng 5/2020

+ Giải trình, phê duyệt KHLCNT đợt 5 sau khi EVN duyệt phương án tự giám sát và dự toán rà phá bom mìn

0,5

0,5

+ Gói thầu 4TV-CSHT: Tư vấn KS, lập TK BVTC-DT các hạng mục xây dựng
Tháng 5-8/2020

++ Giao nộp khảo sát và giao nộp BVTC-DT, AD1 thẩm tra

1,3

1,0

0,3

++ Giao nộp khảo sát và giao nộp BVTC-DT, AD1 thẩm tra

1,3

1,0

0,3

++ Giao nộp khảo sát và giao nộp BVTC-DT, AD1 thẩm tra

1,3

1,0

0,3

1,0

0,5

0,5

Tháng 9/2020
Tháng 5-8/2020
Tháng 10/2020

++ Lâp, trình BVTC-DT hạng mục hệ thống cấp điện thi công Tháng 5-7/2020
++ Giải trình, phê duyệt BVTC-DT hạng mục hệ thống cấp
điện thi công

Điểm hoàn thành

Ban

Tháng 8/2020

+ Gói thầu 7TV-CSHT: Quan trắc và giám sát môi trường
trong giai đoạn thi công xây dựng
++ Lập, trình NVKT & DT gói thầu, HSMT

Tháng 8/2020

++ Trình, phê duyệt NVKT & DT gói thầu, HSMT

Tháng 9/2020

++Tổ chức LCNT, ký kết hợp đồng

Tháng 1012/2020

+ Gói thầu số 1PTV-CSHT: Bảo hiểm thi công xây dựng, lắp
đặt công trình

BS
BS
BS
BS
BS

+ Gói thầu số 1PTV-CSHT: Bảo hiểm thi công xây dựng, lắp đặt công trình

++ Lập, trình dự toán gói thầu

Tháng 7/2020

++ Giải trình, phê duyệt dự toán gói thầu

Tháng 8/2020

++ Lập, trình HSMT

Tháng 9/2020

++ Giải trình, phê duyệt HSMT

Tháng 10/2020

++ Tổ chức LCNT
+ Gói thầu 8TV-CSHT Tư vấn khảo sát, lập phương án và
giám sát thi công rà phá bom, mìn, vật nổ
++ Giải trình, phê duyệt NVKT & DT
++ Lập, trình, phê duyệt HSMT
++ Tổ chức LCNT
++ Quản lý HĐ
+ Gói thầu 9TV-CSHT: Tư vấn giám sát thi công (tự thực
hiện)

Tháng 10/2020

++ Lập, trình dự toán gói thầu

+ Gói thầu 8TV-CSHT Tư vấn khảo sát, lập phương án và giám sát thi công rà phá bom, mìn, vật nổ
Tháng 5
Tháng 5
Tháng 5
Tháng 6

++ Hoàn thiện trình, phê duyệt HSMT (nhiệm vụ tháng 5)

+ Gói thầu 9TV-CSHT: Tư vấn giám sát thi công (tự thực hiện)

0

0

0
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Tháng 7
Điểm đăng ký

TRÌNH
++ Lập, trình phương án tự thực hiện

Tháng 5/2020

++ Lập, trình phương án tự thực hiện (nhiệm vụ tháng 5)

++ Giải trình, phê duyệt phương án tự thực hiện

Tháng 6/2020

++ Giải trình phương án tự thực hiện (nhiệm vụ tháng 6)

Điểm hoàn thành

Ban

KTAT

1,0

0,5

GPMB

VTTB

KTKH

TCKT

TCHC

Ban

KTAT

GPMB

VTTB

KTKH

TCKT

TCHC

0,3

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0,5

- Tổ chức LCNT thi công một số gói thầu:
+ San gạt mặt bằng và thi công đê bao, cổng hàng rào nhà
bảo vệ (1XL-CSHT)
++ Lập, trình HSMT

Tháng 9/2020

++ Giải trình, phê duyệt HSMT

Tháng 9/2020

++Tổ chức LCNT, ký kết hợp đồng

Tháng 10/2020

+ Xây dựng hệ thống đường giao thông (2XL-CSHT)
++ Lập, trình HSMT.

Tháng 9/2020

++ Giải trình, phê duyệt HSMT.

Tháng 10/2020

++ Tổ chức LCNT

Tháng 1112/2020

+ Cung cấp, xây dựng hệ thống cấp điện thi công (3XLCSHT)
++ Lập, trình HSMT.

Tháng 9/2020

++ Giải trình, Phê duyệt HSMT

Tháng 10/2020

++ Tổ chức LCNT

Tháng 1112/2020

+ Gói thầu số 4XL-CSHT: Thi công rà phá bom, mìn, vật nổ
++ Lập, trình dự toán gói thầu
++ Lập, trình, phê duyệt HSMT
++ Tổ chức LCNT
++ Quản lý HĐ
- Hoàn thành công tác Bồi thường, GPMP.

+ Ban hành Thông báo thu hồi đất (đối với diện tích đất chưa
thực hiện GPMB)
+ Phối hợp với TTPTQĐ Dung Quất họp dân, phát tờ khai...
+ Thực hiện đo đac, kiểm đếm CCHM, TSVKT.
+ Tiếp nhận bàn giao mặt bằng đối với diện tích đã phê duyệt
phương án BT, HT, GPMB (chú ý trong đăng ký EVN

Tháng 9/2020
Tháng 9/2020
Tháng 9/2020
Tháng 10/2020
- Hoàn thành công tác Bồi thường, GPMP.

Tháng 7/2020

có gói bom mìn)

+ Thực hiện đo đac, kiểm đếm CCHM, TSVKT. (chú ý

trong đăng ký EVN có gói bom mìn)
+ Xác minh nguồn gốc đất.
+ Phối hợp với TTPTQĐ Dung Quất lập phương án bồi
thường và phương án di dân tái định cư.
+ Phối hợp với TTPTQĐ Dung Quất lập phương án bồi
thường và phương án di dân tái định cư. (chú ý trong

Về hoàn trả kinh phí đã thực hiện BT-GPMB:
1. Thống nhất giá trị để thực hiện hoàn trả ngân sách tỉnh và nhận hồ sơ BT-GPMB từ DEZA (Có biên bản thống
nhất giá trị để thực hiện hoàn trả ngân sách tỉnh và biên bản giao nhận hồ sơ BT-GPMB từ DEZA).
Về phần diện tích còn lại:
2. Đôn đốc DEZA ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường GPMB.
3. Đôn đốc TTPTQĐ thực hiện công tác đo đạc chỉnh lý và trích lục bản đồ địa chính.
4. Đôn đốc TTPTQĐ Dung Quất hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện ban hành Thông báo thu hồi đất.
5. Đôn đốc và phối hợp với TTPTQĐ thực hiện công tác kiểm đếm cây cối hoa màu, vật kiến trúc.
6. Phối hợp làm việc với TTPTQĐ huyện Bình Sơn thực hiện rà soát các hồ sơ GPMB trước đây của khu nhà ở
CBCNV của Dung Quất I, III.

3,0

3,0

Tháng 8-9/2020
Tháng 10/2020

Tháng 11/2020

đăng ký EVN có gói bom mìn)
+ Niêm yết và hoàn thiện phương án BT, HT, TĐC. (chú ý

trong đăng ký EVN có gói bom mìn)
BS

1.2

- Công tác thu xếp vốn

Dự án NMĐ
TBKHH
Dung Quất I, Dự án NMĐ TBKHH Dung Quất I, Dung Quất III
Dung Quất
III
- Phê duyệt Báo cáo NCKT và TMĐT - DQI & DQIII
+ Giải trình TKCS, BCNCKT và TMĐT.
- Phê duyệt KHLCNT đợt 4 (tổng thể) - DQI

Tháng 12/2020
Tháng 7-12
Hoàn thành
phê duyệt Báo
cáo NCKT và
ĐTM; Ký hợp
đồng với nhà

Dự án NMĐ TBKHH Dung Quất I, Dung Quất III

Tháng 4-6/2020

+ Giải trình TKCS, BCNCKT và TMĐT.

11,3

7

10,0

7

0

0

4

- Phê duyệt Báo cáo NCKT và TMĐT - DQI & DQIII
- Phê duyệt KHLCNT đợt 4 (tổng thể) - DQI

3
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Tháng 7
Điểm đăng ký

TRÌNH

Ban

++ Lập, trình

Tháng 6/2020

++ Giải trình, phê duyệt

Tháng 7/2020

Tháng 5-6

+ Báo cáo Giám đốc Ban về công tác lập KHLCNT đợt 4 (tổng thể) cập nhật theo FS được trình phê duyệt;

1,0

Đôn đốc Ban TCKT hoàn thành, phát hành thư mời quan tâm tài trợ vốn DQI;DQIII tới các Ngân hàng

0,3

Thay thế thiết bị phân phối và nâng công suất TBA 220/110/35kV NMTĐ Hòa bình

6,0

Điểm hoàn thành

KTAT

GPMB

VTTB

KTKH

TCKT

TCHC

Ban

KTAT

GPMB

VTTB

KTKH

TCKT

TCHC

0

0,0

0

0

0

0

0

0

1

- Phê duyệt KHLCNT đợt 3 (tổng thể) - DQIII
++ Lập, trình

Tháng 7/2020

++ Giải trình, phê duyệt

Tháng 8/2020

- Lựa chọn nhà thầu TV lập HSMT EPC (3TV-DQI);
+ Lập, trình NVKT&DT gói thầu gói thầu
+ Lập, trình NVKT&DT gói thầu/HSMT gói thầu

Tháng 3-6/2020

+ Giải trình, phê duyệt NVKT&DT gói thầu

Tháng 6-7/2020

+ Giải trình, Phê duyệt HSMT gói thầu

Tháng 8/2020

+ Giải trình, phê duyệt HSMT & Tổ chức LCNT gói thầu

Tháng 9/2020

+ Quản lý thực hiện HĐ gói thầu
BS
BS

- Lựa chọn nhà thầu TV lập HSMT, đánh giá HSDT, hỗ trợ
thương thảo HĐ EPC (3TV-DQIII);
++ Trình và giải trình NVKT & DT gói thầu
- Lựa chọn nhà thầu TV hỗ trợ CĐT LCNT thực hiện gói thầu
EPC và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thực hiện hợp đồng
EPC (4TV-DQI);
+ Lập, trình NVKT&DT gói thầu gói thầu
+ Lập, trình NVKT&DT gói thầu/HSMT gói thầu

Tháng 3-7/2020

+ Giải trình, phê duyệt dự toán gói thầu

Tháng 7-8/2020

+ Trình, phê duyệt HSMT gói thầu

Tháng 9-10/2020

+ Tổ chức LCNT gói thầu

BS
BS

Tháng 1012/2020

+ Quản lý thực hiện HĐ gói thầu
- Lựa chọn nhà thầu TV hỗ trợ CĐT LCNT thực hiện gói thầu
EPC và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thực hiện hợp đồng
EPC (3TV-DQIII);
+ Giải trình NVKT&DT gói thầu gói thầu
- Gói thầu số 1HH-DQI: Thiết kế, cung cấp thiết bị và xây
dựng nhà máy điện TBKHH Dung Quất I (EPC)

Tháng 1011/2020
Tháng 12/2020

+ Lập, trình HSMT

Tháng 9-11/2020

+ Giải trình HSMT

Tháng 1112/2020

- Hoàn thành Bồi thường, GPMB khu nhà ở của CBCNV vận
hành.

BS

2

+ Ký HĐ với TTPTQĐ DEZA/ huyện Bình Sơn thực hiện
công tác GPMB;
+ Đôn đốc TTPTQĐ đo đạc lập/chỉnh lý bản đồ địa chính.

Tháng 7/2020

+Ban hành Thông báo thu hồi đất;
+ Phối hợp với TTPTQĐ họp dân, phát tờ khai...

Tháng 8/2020

+ Thực hiện đo đac, kiểm đếm CCHM, TSVKT.

Tháng 9/2020

+ Xác minh nguồn gốc đất.
+ Phối hợp với TTPTQĐ lập phương án bồi thường và
phương án di dân tái định cư (nếu có).

Tháng 10/2020

+ Niêm yết phương án BT, HT, TĐC.

Tháng 11/2020

+ Hoàn thiện phương án BT, HT, TĐC.

Tháng 12/2020

- Công tác thu xếp vốn

Thay thế
thiết bị phân Thay thế thiết bị phân phối và nâng công suất TBA
phối và nâng 220/110/35kV NMTĐ Hòa bình
công suất

Tháng 7-12/2020
Hoàn thành
phê duyệt
TKKT

0,3

4

0

0

1

1
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Phê duyệt TKKT, BVTC-DT:

Điểm hoàn thành

Ban

KTAT

GPMB

VTTB

KTKH

TCKT

TCHC

Ban

KTAT

GPMB

VTTB

KTKH

TCKT

TCHC

0

0,0

0

0

0

0

0

0

- Phê duyệt TKKT, BVTC-DT:

- Thẩm tra, trình TKKT và TDT

Tháng 6/2020

+ Hoàn thành các thỏa thuận hồ sơ chuyên ngành

1,0

1

- Thẩm định TKKT & TDT

Tháng 7/2020

+ Giải trình hồ sơ TKKT & TDT

4,0

3

- Phê duyệt TKKT & TDT

Tháng 8/2020

Phối hợp với Ban TCKT giải trình để được TGĐ phê duyệt khoản vay

1,0

Các dự án truyền tải

11,5

9,4

++ Hoàn thành công tác thỏa thuận hướng tuyến

1,0

1

++ Giao nộp BC NCKT (đợt 1), AD1 thẩm tra

2,5

2

0,5

2,0

1,5

0,5

- Lập TKBVTC

BS

Tháng 7
Điểm đăng ký

TRÌNH

1

Tháng 1112/2020

- KHLCNT đợt 3:
+ Trình bổ sung gói TV giám sát vào KHLCNT (tổng thể);
Bám sát giải trình, để được phê duyệt.
Gói thầu 1TB-TBA: Cung cấp, vận chuyển MBA, thiết bị
nhất thứ
+ Lập, trình HSMT

Tháng 8/2020

+ Thẩm định, phê duyệt, phát hành HSMT

Tháng 8-9/2020

+ Tổ chức LCNT, ký hợp đồng

Tháng 9-10/2020

+ Quản lý thực hiện Hợp đồng

Tháng 1012/2020

Gói thầu 2TB-TBA: Cung cấp, vận chuyển thiết bị nhất thứ
+ Lập, trình HSMT
+ Thẩm định, phê duyệt, phát hành HSMT

Tháng 8-9/2020

+ Tổ chức LCNT, ký hợp đồng

Tháng 9-10/2020

+ Quản lý thực hiện Hợp đồng

Tháng 1012/2020

Gói thầu 3TB-TBA "Cung cấp vật tư, vật liệu điện"
+ Lập, trình HSMT
+ Thẩm định, phê duyệt, phát hành HSMT
+ Tổ chức LCNT, ký hợp đồng
+ Quản lý thực hiện Hợp đồng
- Hoàn thành công tác đánh giá HSĐX chào cạnh tranh cấp tín
dụng
3

3.1

Các dự án
truyền tải
Dự án ĐD
220kV Nậm
Mô (Lào) –
Tương
Dương

Tháng 8/2020

Tháng 8/2020
Tháng 9/2020
Tháng 9/2020
Tháng 10/2020

Các dự án truyền tải

Dự án ĐD 220kV Nậm Mô (Lào) – Tương Dương

Hoàn thành
phê duyệt Báo
cáo NCKT.

+ Lập TKCS & TMĐT
+ Lập, trình, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường
dự án (Lập: Tháng 7-8/2020
Trình cấp có thẩm quyền: T9
Phê duyệt: T10-11)
+ Lập báo cáo xin chủ trương chuyển đổi đất rừng. (Lập:
Tháng 7-8/2020
Trình cấp có thẩm quyền: T9
+ LCNT cho Gói thầu số 2TV-DZ220NM

0

0

2,1

Dự án ĐD 220kV Nậm Mô (Lào) – Tương Dương

- Hoàn thành công tác lập, thẩm tra và phê duyệt Báo cáo
NCKT.
+ Công tác khảo sát phục vụ lập BCNCKT

1

- Hoàn thành công tác lập, thẩm tra và phê duyệt Báo cáo NCKT.
Tháng 4-7/2020
Tháng 508/2020

Tháng 6-8

Tháng 4-7/2020

Tháng 7-11

Tháng 4-7/2020

Tháng 7-11
+ Gói thầu số 2TV-DZ220NM

+ Tổ chức LCNT Tư vấn thẩm tra BCNCKT.

Tháng 6-7/2020

+ Thẩm tra, trình BCNCKT.

Tháng 8-9/2020

+ Thẩm định BCNCKT.

Tháng 10/2020

+ Phê duyệt BCNCKT.
+ Lập, trình, phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán chi phí
tư vấn lập TKKT-TKBVTC-HSMT; Tư vấn thẩm tra TKKT.

Tháng 11/2020
Tháng 12/2020

++ Tổ chức thẩm tra

0
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3.2

3.3

IV

Dự án
TBA500kV
Lào Cai và

Dự án ĐD
500kV Lào

Dự án xây
dựng Kho
lưu trữ tài
liệu của
EVN tại
NMTĐ Hòa
Bình

+ Lập, trình, phê duyệt KHLCNT đợt 2.
Dự án TBA500kV Lào Cai và các đường dây 220kV đấu nối
- Hoàn thành công tác lập, thẩm tra Báo cáo NCKT.

Tháng 12/2020
Hoàn thành
phê duyệt Báo
cáo NCKT.

0,9

Tháng 7

0

+Lập báo cáo xin chủ trương chuyển đổi đất rừng.

Tháng 4-6/2020

Tháng 7

0

Tháng 9/2020

Tháng 5

Tháng 12/2020
Hoàn thành
phê duyệt Báo

Tháng 8-9

+ Gói thầu số 2TV-TBA500LC “Tư vấn thẩm tra hồ sơ Báo
cáo nghiên cứu khả thi”: Trình, phê duyệt HSMT
+ Thẩm tra, trình BCNCKT.
Dự án ĐD 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên và mở rộng ngăn lộ
500kV tại trạm 500kV Vĩnh Yên
- Hoàn thành công tác lập, thẩm tra và phê duyệt Báo cáo
NCTKT.

Tháng 7/2020
Tháng 8/2020

- Lập BCNCKT và thẩm tra BCNCKT.
+ Lập, trình đề cương NVKT & Dự toán BCNCKT và thẩm
tra BCNCKT.
+ Phê duyệt đề cương NVKT & Dự toán lập BCNCKT và
thẩm tra BCNCKT.
+ Lập, trình, phê duyệt KHLCNT đợt 2.
+ Lập, trình, phê duyệt HSMT gói thầu: Tư vấn lập
BCNCKT; thẩm tra BCNCKT.

Tháng 9/2020

Tháng 10/2020

+ Tổ chức LCNT tư vấn lập BCNCKT; thẩm tra BCNCKT.

Tháng 12/2020

TCKT

TCHC

Ban

KTAT

GPMB

VTTB

KTKH

TCKT

TCHC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,1

Dự án ĐD 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên và mở rộng ngăn lộ 500kV tại trạm 500kV Vĩnh Yên

+ Trình, giải trình EVN Pre-FS

4,0

3

Dự án xây dựng Kho lưu trữ tài liệu của EVN tại NMTĐ Hòa Bình

5,0

1,0

+ Trình, giải trình phê duyệt HSMT công tác khảo sát, lập BC NCKT

2,5

0,5

2

+ Tổ chức LCNT

2,5

0,5

2

Các HĐ ủy thác

5

1

Tháng 9/2020

Tháng 9/2020

Tháng 10/2020
Tháng 11/2020

Dự án xây dựng Kho lưu trữ tài liệu của EVN tại NMTĐ
Hòa Bình

Tháng 4-5/2020

Tháng 6

Tháng 4-5/2020

Tháng 7

Tháng 5-6/2020

Tháng 7-8

0,0

0,0

4,0

Tháng 8

Tổ chức LCNT lập BCNCKT và TKBVTC
Lập, trình, phê duyệt BCNCKT

Tháng 6-8/2020

Lập, trình, phê duyệt TKBVTC

Tháng 9-11/2020
Tháng 12/2020

Các HĐ ủy thác

Hoàn thành nghiệm thu, thanh toán các gói thầu DMS-14 theo
kế hoạch.
Kiểm tra báo cáo kết thúc bảo hành năm thứ nhất
Kiểm tra báo cáo kết thúc bảo hành năm thứ nhất

KTKH

- Hoàn thành công tác lập, thẩm tra và phê duyệt Báo cáo NCTKT.

+ Trình BCNCTKT
+ Thẩm định BCNCTKT.
+ Phê duyệt BCNCTKT.

Lập, trình, phê duyệt HSMT, tổ chức LCNT xây lắp

VTTB

- Hoàn thành công tác lập, thẩm tra Báo cáo NCKT.

Tháng 4-8/2020

TKBVTC

1

1,0

GPMB

Dự án TBA500kV Lào Cai và các đường dây 220kV đấu nối

+ Lập, trình, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động
môi trường dự án

Tổ chức LCNT lập BCNCKT và TKBVTC
Lập, trình, phê duyệt HSMT Tư vấn thẩm tra BCNCKT &

Dự án điện
mặt trời trên
lòng hồ thủy
điện Đa Mi

KTAT

Tháng 5-12/2020 Tháng 6-8/2020 + Đôn đốc TVTK lập BC NCKT

TKBVTC

V

Điểm hoàn thành

Ban

+Lập TKCS + TMĐT

Lập, trình, phê duyệt NVKT, DT công tác khảo sát, lập
BCNCKT và BVTC
Lập, trình, phê duyệt HSMT Tư vấn lập BCNCKT &

Các HĐ ủy
thác

Tháng 7
Điểm đăng ký

TRÌNH

Tháng 3/2020
Tháng 6/2020
Tháng 6/2020

5

0

1

0
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2

3

Dự án Bản
Lải

- Dự án Bản Lải
Giám sát thi công Bê tông đầm lăn

Tháng 1-6/2020

Giám sát lắp đặt thiết bị

Tháng 1-12/2020

Dự án Tân
Mỹ

Thi công bê tông RCC đập không tràn vai trái đến cao độ
180,3m
Hoàn thành thi công Tràn xả sâu (bao bồm cả bê tông và lắp
đặt thiết bị, nhà vận hành).

Thi công bê tông RCC đập không tràn vai trái đến cao độ 180,3m

Tháng 1-10/2020

Hoàn thành thi công Tràn xả sâu (bao bồm cả bê tông và lắp đặt thiết bị, nhà vận hành).

Hoàn thành thi công bê tông, lắp đặt thiết bị tràn xả mặt

Tháng 1-12/2020

Hoàn thành thi công bê tông, lắp đặt thiết bị tràn xả mặt

Hoàn thành thi công bê tông RCC đập phụ số 1

Tháng 1-12/2020

Hoàn thành thi công bê tông RCC đập phụ số 1

Hoàn thành thi công bê tông CVC và RCC đập phụ số 4

Tháng 1-8/2020

Hoàn thành thi công bê tông CVC và RCC đập phụ số 4

Hoàn thành thi công tường hạ lưu.

Tháng 5-12/2020

Hoàn thành thi công tường hạ lưu.

Hoàn thành thi công đê quai dẫn dòng thượng, hạ lưu.

Tháng 1-4/2020

Hoàn thành thi công cống lấy nước đập phụ 1.

Tháng 1-12/2020

Hoàn thành thi công cống lấy nước đập phụ 1.

Thi công bê tông cống tiếp nước đến cao độ 180m

Tháng 5-12/2020

Thi công bê tông cống tiếp nước đến cao độ 180m

Thi công bê tông phản áp phần đứt gãy đoạn 10-11 vai trái

Tháng 4-6/2020

Dự án
Quảng Trạch

- Dự án Quảng Trạch

Gói thầu số: 13 (XL02-CSHT): Cổng và hàng rào nhà máy
nhiệt điện Quảng Trạch
Gói thầu số: 14 (XL03-CSHT): Thi công hệ thống cấp điện
phục vụ nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch
Gói thầu số: 15 (XL04-CSHT): Nâng cấp, cải tạo nhà ở và làm
việc Ban QLDA.
Gói thầu số: 16 (XL05-CSHT): Thi công kênh thoát nước
hoàn trả
5

6

VI

Tháng 1-7/2020

Dự án điện
mặt trời Lộc
Ninh
BS
Công trình
dừng triển
khai
BS

1,0

1

1,0

1

1,0

1

1,0

1

1,0

0,5

GPMB

VTTB

KTKH

TCKT

TCHC

Ban

KTAT

GPMB

VTTB

KTKH

TCKT

TCHC

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Gói thầu số: 03 (XL01-CSHT+QT1): San gạt mặt bằng: nhà máy chính, tuyến băng tải than, hệ thống nước làm
mát từ cảng than vào nhà máy chính nhiệt điện Quảng Trạch I.

Tháng 1/6-2020
Tháng 1-5/2020

Gói thầu số: 14 (XL03-CSHT): Thi công hệ thống cấp điện phục vụ nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch

Tháng 1-6/2020

Gói thầu số: 15 (XL04-CSHT): Nâng cấp, cải tạo nhà ở và làm việc Ban QLDA.

Tháng 1-7/2020

Gói thầu số: 16 (XL05-CSHT): Thi công kênh thoát nước hoàn trả

Dự án thủy
điện tích
năng Bác Ái

- Dự án thủy điện tích năng Bác Ái
Giám sát thi công Đào + đắp đất, đá Đường thi công TC1
Giám sát thi công Đào + đắp đất đá Đê quai và mương dẫn
Giám sát thi công Đào đất, đá Kênh xả
Giám sát thi công Đào + đắp đất đá, đổ bê tông Bể áp lực
Giám sát thi công Đào + đắp đất đá, đổ bê tông, LĐ thiết bị Bể
áp lực
Giám sát thi công Đào khoan neo, phun vảy, đổ bê tông, LĐ
thiết bị Hầm xả đoạn 3

KTAT

Tháng 1-4/2020
Tháng 1-12/2020

Gói thầu số: 03 (XL01-CSHT+QT1): San gạt mặt bằng: nhà
máy chính, tuyến băng tải than, hệ thống nước làm mát từ
cảng than vào nhà máy chính nhiệt điện Quảng Trạch I.

Điểm hoàn thành

Ban

Giám sát lắp đặt thiết bị
- Dự án Tân Mỹ

Hoàn thành thi công bê tông RCC đập không tràn vai phải.

4

Tháng 7
Điểm đăng ký

TRÌNH

Tháng 1-5/2020
Tháng 1-3/2020
Tháng 1-6/2020
Tháng 1-9/2020

Giám sát thi công Đào + đắp đất, đá Đường thi công TC1

Tháng 1-9/2020

Giám sát thi công Đào + đắp đất đá, đổ bê tông, LĐ thiết bị Bể áp lực

Tháng 4-6/2020

Giám sát thi công Đào khoan neo, phun vảy, đổ bê tông, LĐ thiết bị Hầm xả đoạn 3

Giám sát thi công Đào đất, đá Kênh xả
Giám sát thi công Đào + đắp đất đá, đổ bê tông Bể áp lực

Dự án điện mặt trời Lộc Ninh

Dự án điện mặt trời Lộc Ninh

Tư vấn Quản lý dự án và Tư vấn giám sát

Tư vấn Quản lý dự án và Tư vấn giám sát và hoàn thành ký kết HĐ

Công trình dừng triển khai

Công trình dừng triển khai

0,5

+ P/h Ban TCKT đôn đốc Bộ Công Thương thẩm tra, phê
duyệt quyết toán 03 dự án dừng triển khai sử dụng vốn NSNN.

+ Bám sát EVN giải trình Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền phê duyệt quyết toán 03 dự án dừng triển khai sử
dụng vốn NSNN.

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,5
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BS
VI

Công tác
Quản trị
Hành chính

Tháng 7
Điểm đăng ký

TRÌNH

Điểm hoàn thành

Ban

KTAT

GPMB

VTTB

KTKH

TCKT

TCHC

Ban

KTAT

GPMB

VTTB

KTKH

TCKT

TCHC

10,7

0,3

0,3

0,3

0,3

0,5

9

0,0

0

0

0

0

0

0

+ Đôn đốc EVN phê duyệt quyết toán 02 dự án dừng triển
khai không sử dụng vốn NSNN.
Công tác Quản trị Hành chính

Công tác Quản trị Hành chính

Công tác tổ chức:

Công tác tổ chức:
Góp ý dự thảo về các Văn bản pháp luật do EVN yêu cầu;

0,5

0,5

Thành lập BĐH Lộc Ninh

0,5

0,5

BS

Công tác về Nhận xét, đánh giá và thi đua khen thưởng và quy
hoạch CB:
- Thực hiện công tác Bổ nhiệm KT trưởng

Thực hiện các quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đảm bảo đúng quy định và tiến độ yêu cầu

0,5

0,5

BS

- Tổ chức sự kiện theo yêu cầu của Ban theo đúng quy định

- Tổ chức sự kiện theo yêu cầu của Ban theo đúng quy định

0,4

0,4

Tiếp tục tổ chức đào tạo lớp Tiếng Anh theo kế hoạch.

1,0

1

- Công tác báo cáo, tính lương, chế độ cho NLĐ…

1,1

Tháng 1-12/2020
- Thực hiện công tác quản trị, đời sống của CBCNV tại các
BĐH và trụ sở của Ban
- Quản lý tài sản cố định; đảm bảo về cung cấp VPP, phương
tiện đi lại, bảo hộ LĐ... cho CBCNV tại trụ sở Ban và các Ban Tháng 1-12/2020
ĐH

- Thực hiện công tác quản trị, đời sống của CBCNV tại các BĐH và trụ sở của Ban

1,0

1

- Quản lý tài sản cố định; đảm bảo về cung cấp VPP, phương tiện đi lại, bảo hộ LĐ... cho CBCNV tại trụ sở Ban
và các Ban ĐH

1,0

1

- Thực hiện theo kế hoạch, chương trình hành động của Ban
chỉ đạo thực thi Văn hóa doanh nghiệp

Tháng 1-12/2020

- Tổ chức đánh giá về góc làm việc xanh, sạch đẹp theo phát động trang trí cấy xanh tại bàn làm việc;
- kiểm tra VHDN

0,5

0,5

- Thực hiện theo kế hoạch, chương trình hành động của Ban
chỉ đạo hệ thống QLCL ISO 9001:2015

Tháng 1-12/2020

- Thực hiện theo kế hoạch, chương trình hành động của Ban chỉ đạo hệ thống QLCL ISO 9001:2015

1,5

- Rà soát, hiệu chỉnh và ban hành quy chế QLNB
- Ban hành kế hoạch hoạt động các Ban chỉ đạo 2021
- Thực hiện các thủ tục đăng ký cấp phép hoạt động điện lực.

- Hướng dẫn, tổ chức công tác nhận xét, đánh giá cán bộ của
Ban
- Hướng dẫn, tổ chức công tác thi đua - khen thưởng của Ban

Tháng 1-12/2020
Tháng 12/2020
Tháng 1012/2020

Tháng 1012/2020
Tháng 1012/2020

Công tác tiền lương:
BS

- Công tác báo cáo theo yêu cầu của EVN và Phát động thi đua
- Trình Ban GĐ về hiệu chỉnh lại nhóm và hệ số công việc
CBCNV trong Ban (theo đề nghị của các Phòng);
Công tác đào tạo:
- Rà soát nhu cầu đào tạo của CBCNV, các Phòng và nhu cầu
sử dụng lao động của các Phòng năm 2021
- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng và đào tạo 2021

Tháng 1-12/2020
Công tác đào tạo:
Tháng 1012/2020
Tháng 1012/2020

Công tác Tổ chức cán bộ, lao động tiền lương khác:
Tháng 1-12/2020
- Công tác báo cáo, tính lương, chế độ cho NLĐ…
Công tác Hành chính:
- Trình EVN phê duyệt chi phí A năm 2020
- Tổ chức tổng kết hoạt động năm 2020 của các Ban chỉ đao
- Tổ chức Tổng kết Ban
- Tổ chức sự kiện khác
- Chỉnh lý tài liệu hành chính 2019
- Số hóa xong tài liệu hành chính còn tồn lại (từ năm 2020 về
trước)

Xây dựng và vận hành phần mềm KPI:

0,1

1

Tháng 1-3/2020
Tháng 1012/2020
Tháng 12/2020
Tháng 1-3/2020
Tháng 4-6/2020

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1
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Nội dung công việc thực hiện trong tháng 7

Tháng 7
Điểm đăng ký

TRÌNH

Ban

- Thực hiện kiểm soát, thẩm tra kết quả khai báo về mức độ
hoàn thành công việc trên phần mềm KPI và hiệu trỉnh lỗi khi
phát hiện

Thực hiện thẩm tra về kết quả đúng thời gian, chất lượng theo quy định;

0,5

Tháng 1-12/2020

Rà soát, điều chuyển, hiệu chỉnh về chỉ tiêu, hệ số KPI của CBCNV khi có thay đổi về nhân sự

0,7

Tháng 1-12/2020

- Phối hợp vơi EVN Hoàn thành và cập nhật đào tạo theo TCCD cho khối BQLDA theo yêu cầu của
EVN trên hệ thống protal.

0,8

Tháng 1-12/2020

Đảm bảo chất lượng và tiến độ như kế hoạch (backup dữ liệu, cập nhật báo cáo…)

0,6

- Thực hiện theo kế hoạch của Ban trị trang Web nội bộ

Tháng 1-12/2020

Đăng tải chủ đề: kỷ niệm 27/7

0,1

- Thực hiện theo kế hoạch, chương trình hành động của Ban
chỉ đạo cải cách hành chính

Tháng 1-12/2020

- Đăng ký với EVN về chỉ tiêu BSC-KPI năm 2021
- Xây dựng và phê duyệt bộ chỉ tiêu BSC-KPI của cấp phòng
và giao chỉ tiêu đánh giá cho cá nhân.
- Thực hiện theo kế hoạch, chương trình hành động của Ban
chỉ đạo KPI
- Thực hiện theo kế hoạch, chương trình hành động của Ban
chỉ đạo Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
- Thực hiện theo kế hoạch, chương trình hành động của Ban
chỉ đạo Khoa học công nghệ

Tháng 1-12/2020

KTAT

Điểm hoàn thành
GPMB

VTTB

KTKH

TCKT

TCHC

0,5

Tháng 1012/2020
Tháng 12/2020
0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1
0,8

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1
0,1

Ban

KTAT

GPMB

VTTB

KTKH

TCKT

TCHC

