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THÔNG BÁO
Kết luận của Giám đốc về tình hình thực hiện các dự án trong 6 tháng đầu
năm 2020
Ngày 29/6/2020 tại Ban QLDA Điện 1, đồng chí Bùi Phương Nam - Giám
đốc Ban đã chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đ/c Phó giám đốc và Lãnh
đạo các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Ban. Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo
của đại diện các Phòng, ý kiến của các đ/c Phó giám đốc, đồng chí Giám đốc Ban
kết luận như sau:
Trong 6 tháng đầu năm, do dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến công tác trình,
giải trình, phê duyệt của các dự án. Trong đó, dự án thủy điện Sơn La công tác lấy
ý kiến TMĐT điều chỉnh kéo dài; dự án thủy điện Lai Châu các báo cáo chuyên
ngành còn tồn tại (Quy trình bảo trì, bộ thông số quan trắc); dự án thủy điện Hòa
Bình TKKT&TDT dự án chưa được phê duyệt; công tác GPMB thực hiện chậm so
với kế hoạch yêu cầu; dự án CSHT Dung Quất công tác thẩm định, phê duyệt thiết
kế có khả năng dẫn đến chậm tiến độ mục tiêu LCNT và khởi công các gói thầu
xây dựng; dự án truyền tải điện công tác thỏa thuận tuyến chưa đạt, cần đẩy nhanh
tiến độ lập thiết kế và sớm có được văn bản thỏa thuận để kịp đảm bảo tiến độ
trình, phê duyệt. Giá trị giải ngân đạt thấp. Bên cạnh đó, việc đánh giá tổng hợp các
công việc hàng tháng được thực hiện vẫn theo hình thức.
Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 6: Tỷ lệ hoàn thành công việc của
toàn Ban đạt 96%, cụ thể:
+ Phòng KTAT đạt: 34,5/35,8 điểm (96,4%), xếp loại hoàn thành tốt nhiệm
vụ. Nội dung trừ điểm: (0,1/0,3 điểm) do chưa được phê duyệt quy trình bảo trì và
bộ thông số quan trắc dự án thủy điện Lai Châu. (0,3/0,9 điểm) do chưa hoàn thành
các thỏa thuận chuyên ngành; (0,9/0,9 điểm) do chưa triển khai thực hiện được
công tác khoan phun thí nghiệm dự án thủy điện HBMR.
+ Phòng GPMB đạt: 10,3/11 điểm (94,5%), xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nội dung trừ điểm: Nội dung trừ điểm: (0,4/8 điểm) do chưa hoàn thành lập
phương án di dời tạm Trận địa pháo phòng không 37 ly và phê duyệt phương án
BT, HT GPMB đối với các hộ dân còn lại; chưa trình thẩm định phương án di dời
đối với 03 tổ chức (VNPT Hòa Bình, Điện lực Hòa Bình, Công ty nước sạch Hòa
Bình) phạm vi mặt bằng đường Lê Đại Hành thuộc Dự án thủy điện HBMR
+ Phòng VTTB đạt: 4,3/4,1 điểm (97,7%), xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ;
Nội dung trừ điểm: (0,05/0,5 điểm) gói thầu 16k dự án thủy điện Lai Châu.
(0,05/0,5 điểm) gói thầu 2TB-HB dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng.
+ Phòng KTKH đạt: 29,6/30,8 điểm (96,1%), xếp loại hoàn thành tốt nhiệm
vụ; Nội dung trừ điểm: 0,2/1 điểm) bám sát lấy ý kiến HĐTĐ TMĐT điều chỉnh;
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(0,3/05 điểm) công tác thu hồi thanh quyết toán dự án thủy điện dự án thủy điện
Sơn La. (0,1/0,1 điểm) do chưa triển khai thực hiện được công tác khoan phun thí
nghiệm; (0,7/2,5 điểm) chưa được phê duyệt gói 1XL-HB dự án thủy điện HBMR.
+ Phòng TCKT đạt: 93/97 điểm (95,9%), xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ;
Nội dung trừ điểm: (0,2/0,5 điểm) công tác xử lý các tồn tại, vướng mắc, giải ngân
các giá trị còn lại đủ điều kiện thanh toán dự án thủy điện Sơn La. (0,1/0,4 điểm)
đôn đốc tỉnh Lai Châu thực hiện công tác giải ngân, thông báo tình hình quyết toán
kèm theo các quyết định dự án thủy điện Lai Châu. (0,1/0,5 điểm) chưa trình được
HĐTV thông qua chủ trương thu xếp vốn Dự án NCS TBA 220 KV Hòa Bình.
+ Phòng TCHC: đạt 8/8,4 điểm (95,2%), xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nội dung trừ điểm: (0,2/1 điểm) trong công tác quyết toán lương 2019, (0,2/0,8
điểm) trong công tác quản trị đời sống – công tác may đo đồng phục cho CBCNV.
Để khắc phục các tồn tại nêu trên, đảm bảo mục tiêu hoàn thành kế hoạch cả
năm đề ra, Giám đốc giao các phòng tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Dự án thủy điện Sơn La:
- Bám sát giải trình theo yêu cầu của các cấp, có Quyết định phê duyệt TMĐT
điều chỉnh.
2. Dự án thủy điện Lai Châu:
- Bám sát giải trình EVN để được phê duyệt hồ sơ chuyên ngành (Bộ thông số
quan trắc, quy trình bảo trì);
- Hoàn thành vận chuyển, quyết toán giải ngân các hạng mục cung cấp vận
chuyển MBA dự phòng trong năm 2020;
- Về việc sử dụng vốn di dân của dự án: 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, trong đó lưu ý rà soát, có văn bản phản hồi
với Công ty thủy điện Sơn La và báo cáo với EVN về chi phí bồi thường cho hộ
dân theo kiến nghị của công ty trong Quý III/2020.
3. Dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng:
- Bám sát giải trình các cấp để được phê duyệt TKKT-TDT, có được các thỏa
thuận chuyên ngành (PCCC, đấu nối, thoả thuận Rơ le bảo vệ, thoả thuận
SCADA/EMS, thoả thuận Đo đếm điện năng) trong tháng 7/2020;
- Đôn đốc TVTK lập, giao nộp Bản vẽ thi công.
- Công tác GPMB: Đôn đốc Sở Tài nguyên sớm trình phương án hỗ trợ cho
khu hộ dân đường Lê Đại Hành. Đẩy nhanh công tác lập trình phương án đền bù.
Bám sát đôn đốc UBND tỉnh Hòa Bình tích cực thực hiện công tác GPMB đảm bảo
mục tiêu khởi công;
4. Dự án Cơ sở hạ tầng dùng chung:
- Hoàn thành lập trình, phê duyệt thiết kế BVTC-DT các hạng mục san nền,
đường giao thông, điện thi công đảm bảo khởi công trong cuối năm 2020.
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- Công tác GPMB: Đề nghị TTPTQĐ trên cơ sở giá trị đã thống nhất sớm
trình DEZA phê duyệt; Bàn giao được mặt bằng đảm bảo tiến độ khởi công trong
năm 2020;
5. Dự án TBKHH Dung Quất I & III:
- Hoàn thành giải trình phê duyệt FS;
- Triển khai lập HSMT gói thầu Tư vấn lập HSMT EPC và tư vấn “TV hỗ trợ
CĐT LCNT thực hiện gói thầu EPC và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thực hiện
hợp đồng EPC”.
6. Dự án Thay thế thiết bị phân phối và NCS TBA 220kV Hòa Bình:
- Hoàn thành lập, trình, giải trình, được phê duyệt TKKT trong Quý III/2020.
Triển khai lập TKBVTC-DT trong Quý IV/2020.
- Hoàn thành tổ chức lựa chọn cung cấp, vận chuyển MBA, thiết bị, vật tư, vật
liệu điện trong quý IV/2020.
7. Dự án ĐD 220kV Nậm Mô (Lào) – Tương Dương:
- Được phê duyệt FS trong tháng 11/2020; Tổ chức lựa chọn nhà thầu lập,
thẩm tra TKKT.
8. Dự án TBA500kV Lào Cai và các đường dây 220kV đấu nối:
- Được phê duyệt FS trong tháng 10/2020; Lựa chọn nhà thầu lập TKKT,
TKBVTC trong đó thực hiện phần hạng mục SPP220kV trước.
9. Dự án ĐD 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên và mở rộng ngăn lộ 500kV tại
trạm 500kV Vĩnh Yên.
- Được phê duyệt Pre -FS trong tháng 9. Tổ chức lựa chọn nhà thầu lập, thẩm
tra FS
10. Dự án xây dựng Kho lưu trữ tài liệu của EVN tại NMTĐ Hòa Bình:
- Được phê duyệt FS.
11. Các dự án Ủy thác
- Thực hiện giám sát theo yêu cầu của CĐT đảm bảo chất lượng, tiến độ.
12. Công tác quản trị và TCHC:
- Hoàn thiện hợp đồng thuê nhà trang thiết bị ban đầu cho Ban điều hành;
- Thương thảo và ký kết hợp đồng, triển khai may đo trang phục trong tháng
7/2020;
- Xây dựng cơ chế lương cho các BĐH thực hiện theo các hợp đồng ủy thác;
- Bố trí, bổ sung sắp xếp nhân lực; chăm lo đời sống cho CBCNV trong ban;
- Nâng cao chất lượng quản trị và thực hành tiết kiệm điện, nước…
(Chi tiết kết quả đánh giá tháng 6 và kế hoạch nhiệm vụ tháng 7/2020 theo phụ lục
đính kèm).
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Thừa lệnh của Giám đốc, phòng Tổ chức Hành chính ra thông báo, yêu cầu
các Lãnh đạo phòng tổ chức chỉ đạo nghiêm túc thực hiện đảm bảo hoàn thành kế
hoạch./.
Nơi nhận:
- Ban GĐ (để b/c);
- Các Phòng/BĐH trong Ban (để t/h);
- Lưu VT; KTKH.

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TCHC

Vũ Đức Lực

