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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TỔNG CÔNG TY              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  
 
 

BÁO CÁO 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ  

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2018 
 

I.  MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH: 

BIỂU MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH 

 

TT 

 

Chỉ tiêu 

 

Đvt 
Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ so 

với KH 

Tỷ lệ so 
với cùng 
kỳ năm 
trước 

1 Khối lượng, sản lượng sản 
phẩm dịch vụ công ích thực 
hiện trong năm 

Tỷ 
kWh 

 

66,170 

 

66,669 

 

100,75% 

 

110,50% 

2 Khối lượng, sản lượng sản 
phẩm, dịch vụ công ích bị lỗi, 
không đạt yêu cầu 

  

 

   

3 Số lượng ý kiến phản hồi về 
chất lượng sản phẩm, dịch vụ 
của doanh nghiệp không đạt 
yêu cầu 

     

4 Chi phí phát sinh liên quan 
đến các sản phẩm, dịch vụ 
công ích thực hiện trong năm 

     

5 Doanh thu thực hiện các sản 
phẩm, dịch vụ công ích trong 
năm 

Tỷ 
đồng 

 

110.503,900 

 

111.555,260 

 

100,95% 

 

114,94% 

II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP: 
1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường 
Thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước về trách nhiệm bảo vệ môi trường, hàng 

năm Tổng công ty Điện lực miền Nam (Tổng Công ty) đều thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh 
toán tiền dịch vụ môi trường rừng và thuế tài nguyên nước cho các nhà máy điện IPP có 
công suất đến 30MW. Trong năm 2018, Tổng công ty đã thực hiện thanh toán chi trả tiền 
dịch vụ môi trường rừng và thuế tài nguyên nước cho các nhà máy thủy điện có công suất 
đến 30MW như sau: 

- Thuế tài nguyên nước: 75.680.276.239 đồng; 
- Dịch vụ môi trường rừng: 31.668.148.008 đồng. 
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2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội: 
Trong những năm qua quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước; Tổng Công ty Điện 

lực miền Nam thường xuyên đồng hành cùng các địa phương, ban ngành hưởng ứng tích 
cực nhiều hoạt động an sinh, xã hội tại 21 tỉnh/ thành phố phía Nam. Tổng công ty đã đóng 
góp vào các hoạt động xã hội năm 2018 như sau: 

- Tuân thủ môi trường trong đầu tư xây dựng và quản lý chất thải; ứng dụng thiết bị 
tiên tiến trong cung cấp điện sử dụng máy Biến áp Amaphot giúp giảm thải khí CO2 ra môi 
trường...; 

- Triển khai mái ấm công đoàn, nhà đồng nghiệp từ vận động đóng góp của CBCNV;  
- Thực hiện lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời; tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, 

sử dụng năng lượng sạch bảo vệ môi trường, triển khai các sáng kiến về tiết kiệm điện phục 
vụ cộng đồng (hỗ trợ phát triển đèn tiết kiệm điện trồng thanh long, hoa cúc; cải tiến thiết bị 
tiết kiệm trong nuôi tôm vùng ven biển); 

- Về hoạt động xã hội, Tổng công ty tiếp tục duy trì tổ chức thăm hỏi gia đình chính 
sách và phụng dưỡng 46 Mẹ Việt Nam Anh hùng với số tiền 163 triệu đồng; Tổng công ty 
phối hợp chính quyền địa phương xây dựng 268 căn nhà tình nghĩa, tình thương với số tiền 
13,4 tỷ đồng; vận động CNVCLĐ đóng góp 2,548 tỷ đồng vào Quỹ tương trợ xã hội của 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam; ủng hộ Quỹ Vì người nghèo số tiền 5,6 tỷ đồng...; 

- Các đơn vị tiếp tục phối hợp địa phương, báo đài hướng dẫn sử dụng điện an toàn, 
tuyên truyền Giờ trái đất, thực hành tiết kiệm điện trong nhân dân và CNVCLĐ ngành. 

3. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng 
         Trong năm 2018, Tổng công ty đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để các đơn vị 
thực hiện và tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn thực hiện đúng các 
quy định của Nhà nước về bảo vệ HLATLĐCA phòng tránh tai nạn điện, cụ thể: 

3.1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác HLATLĐCA: 
- Năm 2018, Tổng công ty có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác bảo 

vệ HLATLĐCA và tuyên truyền an toàn điện: VB 4160/Ctr-EVN SPC ngày 08/3/2018 ban 
hành Chương trình công tác ngăn chặn/giảm sự cố lưới điện và củng cố HLATLĐCA năm 
2018, VB456/EVN SPC-AT ngày 16/01/2018 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền an 
toàn điện trong nhân dân, VB 1415/EVN SPC-AT ngày 06/3/2018 về việc bảo vệ 
HLATLĐCA năm 2018, VB 2751/EVN SPC-AT ngày 23/4/2018 về việc thực hiện các giải 
pháp quản lý, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm giảm sự cố và tai nạn điện trong nhân dân, VB 
3454/EVN SPC-AT ngày 21/5/2018 về việc giảm thiểu tình trạng vi phạm HLATLĐCA 
liên quan đến hoạt động xây dựng gần HLATLĐCA, VB 6904/EVN SPC-AT Ngày 
28/9/2018 về việc triển khai thực hiện công tác đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, VB 
7538/EVN SPC-AT ngày 19/10/2018 về việc đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định; 

- Tổng công ty đã kiểm tra tại các Công ty điện lực: Bến Tre, Bạc Liêu, Bình Thuận, 
Đồng Nai, Long An, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Trà Vinh và CTLĐCTMN tại các CNĐCT, 
TBA 110kV: Bến Tre, Bạc Liêu, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Ninh Thuận, Sóc Trăng, 
Trà Vinh. Sau các đợt kiểm tra, Tổng công ty đã thông báo kết quả kiểm tra, rút kinh 
nghiệm và tổ chức khắc phục các tồn tại trong công tác bảo vệ HLATLĐCA theo Văn bản 
số 2751/EVN SPC-AT ngày 23/4/2018. 
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3.2. Công tác phối hợp: 
- Ngày 07/02/2018, Tổng công ty đã có văn bản gửi 21 UBND các tỉnh/thành phố để 

đề nghị phối hợp và chỉ đạo công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cáo áp và sử dụng 
điện (Văn bản số 1007/EVN SPC-AT). Căn cứ kiến nghị của Tổng công ty, UBND các 
tỉnh/thành phố đã có văn bản chỉ đạo Sở Công thương phối hợp với Công ty Điện lực và 
Chính quyền địa phương các cấp triển khai thực hiện công tác này; 

- Ngày 29/6/2018, Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị phối hợp công tác giữa Tổng 
công ty Điện lực miền Nam với các tỉnh, thành phố phía Nam năm 2018 để cùng đánh giá 
tình hình và kết quả của sự phối hợp công tác hoạt động điện lực của ngành điện (bao gồm 
công tác bảo vệ HLATLĐCA và an toàn điện) với các cơ quan quản lý nhà nước tại các địa 
phương trong thời gian qua; xử lý những tồn tại, vướng mắc và đề xuất kế hoạch triển khai 
công tác năm 2018 và giai đoạn 2018-2020; 

- Năm 2018, các Công ty Điện lực và Công ty Lưới điện cao thế miền Nam đã chuyển 
Cơ quan địa phương xử lý các trường hợp vi phạm HLATLĐCA như sau: 

* Công tác kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn vi phạm: 
+ Kiểm tra phát hiện: 886 trường hợp; 
+ Gửi Thông báo ngăn chặn: 545 trường hợp; 
+ Lập biên bản vi phạm: 211 trường hợp; 
+ Đã khắc phục: 852 trường hợp; 
+ Tồn tại tiềp tục xử lý: 28 trường. 
* Công tác phối hợp xử lý: 
+ Chuyển cơ quan địa phương xử lý: 143 trường hợp; 
+ Số vụ đã xử lý: 101 trường hợp; 
+ Tổng số tiền phạt xử lý vi phạm HLATLĐCA (Tại các tỉnh: Bình Dương, Bình 

Phước, Kiên Giang, Long An, Tây Ninh và Ninh Thuận): 300 triệu đồng; 
+ Số vụ tồn tại tiếp tục xử lý: 42 trường hợp. 
3.3. Công tác tuyên truyền: 
- Năm 2018, Tổng công ty đã xây dựng phóng sự: “Báo động tai nạn điện trong sản 

xuất” dài 15 phút và phóng sự “Tăng cường phòng chống sự cố trong mùa mưa bão” dài 10 
phút phát trên VTV9; xây dựng 02 tiểu phẩm truyền hình và 03 câu chuyện truyền thanh về 
“An toàn điện trong sinh hoạt và sản xuất” gửi các đơn vị để tuyên truyền trên đài phát 
thanh, đài truyền hình địa phương;  

- Các đơn vị đã phối hợp các ban ngành, cơ quan thông tin đại chúng xây dựng nhiều 
hình thức tuyên truyền (phát thanh, truyền hình, báo chí, hội họp, trường học…) để tuyên 
truyền rộng rãi trong nhân dân về công tác bảo vệ công trình lưới điện cao áp và an toàn 
điện. Cụ thể: Phát trên đài phát thanh địa phương: 9.674 lượt; Phát video clip, phóng sự 
tuyên truyền trên đài truyền hình tỉnh: 250 lượt; Tổ chức cuộc họp, nói chuyện tại các 
trường học, xã phường…: 781 lượt; Lắp đặt 1.688 panô, áp phích tại những điểm công 
cộng, nơi tập trung đông người; Phát 307.145 tờ rơi tuyên truyền đến các hộ sử dụng điện 
và 101.436 quyển sổ tay, cẩm nang tuyên truyền; Gửi 544 văn bản nhắc nhở, cảnh báo trực 
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tiếp đến các hộ dân; In nội dung tuyên truyền trên tập học sinh và phân phát cho học sinh 
53.139 quyển; 

- Chiếu video clip tuyên truyền tại phòng giao dịch khách hàng của các Điện lực: hơn 
9.000 lượt. 

4. Quan hệ tốt với người lao động  
Thông qua Hội nghị Người lao động 2018, Tổng công ty đã điều chỉnh, bổ sung và ban 

hành TƯLĐTT, Nội quy lao động, các Quy chế, Quy định liên quan đến quyền và lợi ích 
chính đáng của người lao động, trong đó có chú trọng đến việc tổ chức triển khai thực hiện 
công tác “Đối thoại tại nơi làm việc”; Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình “Nâng cao 
chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả “Thỏa ước lao động tập thể” theo 
Hướng dẫn số 1755/HD-TLĐ ngày 21/11/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 
Các kiến nghị của cơ sở có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; 
Kế hoạch sản xuất kinh doanh… đều được Tổng Giám đốc trả lời và giải quyết kịp thời; Các 
Quy chế - Quy định đều đã được sửa đổi bổ sung; Lãnh đạo Tổng công ty và Công đoàn đã 
ký kết TƯLĐTT với 16 điều có lợi cho người lao động; Các chế độ liên quan như: Thời giờ 
làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Chế độ hỗ trợ cho NLĐ nghỉ trước tuổi hưu; Chế độ hỗ trợ, 
khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân người lao động; Quy chế vận 
động CBCNV hỗ trợ cho thân nhân NLĐ không may qua đời… đã được ban hành, góp phần 
cho người lao động thật sự an tâm trong công tác và đóng góp công sức của mình vào việc 
xây dựng đơn vị vững mạnh; 

Với những bước đi thích hợp, Công đoàn các cấp đã chủ động tham gia có trách nhiệm 
và hiệu quả với chuyên môn trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách đảm bảo thực chất 
hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động – đoàn viên công đoàn trong 
các lĩnh vực như lao động, việc làm, tiền lương, nâng lương, nâng bậc, BHXH, BHYT, an 
toàn, vệ sinh lao động…; Tham gia xây dựng phương án bố trí lực lượng lao động phù hợp 
với sắp xếp đổi mới doanh nghiệp và đề án chiến lược phát triển của Tổng công ty. Đặc biệt, 
các cấp Công đoàn cũng đã tích cực tham gia góp ý trong việc xây dựng một số chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến người lao động như Luật Lao động, Luật 
Công đoàn, Luật BHXH, BHYT…; 

Mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động trong Tổng công ty thực 
hiện theo thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động của Tổng công ty được Sở Lao 
động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông qua; 

Công đoàn Tổng công ty là tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
đoàn viên công đoàn và người lao động; 

Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng 
nghề; Bảo đảm thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, các chế độ phúc lợi khác về vật chất và 
tinh thần. 

5. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và người lao động trong doanh 
nghiệp: 

Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho người lao động trong doanh nghiệp: 
- Người lao động sau khi được tuyển dụng đều được ký hợp đồng lao động kịp thời, 

đầy đủ đúng quy định; 
- Người lao động được bảo đảm việc làm thường xuyên và ổn định; 
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- Người lao động được chi trả lương và các chế độ phúc lợi, khen thưởng kịp thời và 
đầy đủ đúng quy định, được Tổng công ty đóng BHXH, BHTN, BHYT; được trang bị bảo 
hộ lao động, đồng phục, được đảm bảo về môi trường lao động an toàn và vệ sinh lao động 
theo đúng tiêu chuẩn; 

- Người lao động được khám sức khỏe định kỳ; 
- Người lao động được cử đi đào tạo, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề; 
- Người lao động được bảo đảm thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định 

của Bộ luật lao động; 
- Ngoài các chế độ do Nhà nước, EVN quy định Tổng công ty còn có nhiều chính sách 

đãi ngộ, hỗ trợ thêm người lao động, bao gồm các chế độ như: Hỗ trợ cho người lao động bị 
mắc bệnh hiểm nghèo, nghỉ thai sản khi sinh con lần một hoặc lần hai, và chế độ cho người 
lao động xin nghỉ hưu trước tuổi; 

- Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động luôn được Đơn vị 
quan tâm. Đơn vị đảm bảo 100% CNVCLĐ có đủ việc làm và có thu nhập ổn định. Tổ chức 
thăm hỏi, trợ cấp cho 3.927 CNVCLĐ ốm đau, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn với số tiền 
là 2 tỷ 742 triệu đồng; Trích quỹ Công đoàn Tổng công ty trợ cấp thăm hỏi cho 448 
CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 với số tiền 448 
triệu đồng; Phối hợp với chuyên môn vận động 100% CNVCLĐ khám sức khoẻ định kỳ; tổ 
chức cho CNVCLĐ sức khỏe loại 4, loại 5, nghề nặng nhọc độc hại đi điều dưỡng phục hồi 
chức năng lao động. Trong tháng công nhân 2018, Đơn vị đã tổ chức 03 đoàn đến thăm tặng 
quà cho 20 Điện lực trực thuộc; 19 Trạm 110 kV vùng sâu, vùng xa và thăm hỏi 61 gia đình 
có CNVCLĐ bị TNLĐ… với số tiền 81 triệu đồng; Đề nghị Công đoàn EVN hỗ trợ 43 đoàn 
viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được xây dựng, sửa chữa nhà ở theo chương trình 
“Mái ấm Công đoàn”… đây là một trong những hoạt động của các Công đoàn cơ sở trực 
thuộc đã phối hợp với chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian qua, góp 
phần cùng địa phương xóa đói, giảm nghèo, để tập thể CNVCLĐ đoàn kết giúp nhau phấn 
đấu vươn lên vượt qua khó khăn thử thách và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 

- Tổ chức họp mặt, thăm hỏi 566 lượt CBCNVC đã nghỉ hưu nhân các ngày Lễ - Tết, 
ngày thành lập ngành Điện với số tiền 667 triệu đồng; Tổ chức tham quan trong và ngoài 
nước cho 1.006 CNVCLĐ bằng nguồn Quỹ phúc lợi vì đã đạt những thành tích xuất sắc 
trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh bán điện năm 2017; Tổ chức khen thưởng 
cho 8.298 cháu học sinh giỏi với số tiền 2 tỷ 231 triệu đồng; Tổ chức Trại hè truyền thống 
ngành Điện lần thứ XXII cho 731 cháu là con CNVCLĐ các đơn vị có thành tích xuất sắc 
trong học tập năm học 2017 – 2018; 

- Công đoàn các cấp cũng đã phối hợp chuyên môn kiểm tra, giám sát việc chi trả chế 
độ, chính sách cho người lao động kịp thời, đầy đủ, đúng quy định và dự thảo và được Hội 
nghị người lao động Tổng công ty thông qua một số quy định mới liên quan đến quyền và 
lợi ích người lao động, trong đó có Quy định hợp đồng kinh tế thuê phương tiện cá nhân 
phục vụ SXKD điện, Quy chế đãi ngộ đối với người nghỉ hưu trước tuổi, Quy định hỗ trợ 
khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động...; 

- Thực hiện “Tháng công nhân năm 2018”, Tổng công ty đã phối hợp với Công đoàn 
tổ chức Hội nghị tổng kết “Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, ATVSV giỏi 
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giai đoạn 2016 – 2018” để đánh giá kết quả thực hiện của phong trào, rút ra kinh nghiệm tổ 
chức thực hiện trong giai đoạn tới và tuyên dương 152 công nhân có thành tích xuất sắc; 

- Trong năm đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CNVCLĐ theo quy định; thăm 
hỏi, trợ cấp các trường hợp ốm đau, khó khăn cho 1.906 lượt người, số tiền là 1 tỷ 093 triệu 
đồng; đề xuất khảo sát 18 căn nhà và gắn biển 18 căn nhà MACĐ cho CNVCLĐ có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; 

Dịp tết cổ truyền Mậu Tuất năm 2018, Công đoàn các cấp đã phối hợp cùng chuyên 
môn tổ chức chăm lo đời sống cho người lao động, giải quyết kịp thời đầy đủ các chế độ 
chính sách đảm bảo hưởng Tết vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm và tổ chức các đoàn 
thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 

Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Các 
đơn vị duy trì thường xuyên các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tạo sân chơi 
lành mạnh cho CNVCLĐ sau giờ lao động sản xuất. Tổ chức cho CNVCLĐ có thành tích 
xuất sắc năm 2017, do các đơn vị bầu chọn, đi tham quan học tập trong và ngoài nước; 

- Mục tiêu trong thời gian tới là xây dựng đội ngũ CNVCLĐ thành một tập thể lao 
động chuyên nghiệp, năng động; có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng cho yêu 
cầu CNH, HĐH và phát triển bền vững, Tổng công ty đã xây dựng kế hoạch đào tạo phát 
triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016 – 2020; 

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản, quy định pháp luật của Nhà nước liên 
quan đến người lao động như Bộ luật lao động sửa đổi, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật an toàn 
vệ sinh lao động…phổ biến thời sự, chính trị trong và ngoài nước. 
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STT
Công việc cụ thể Bến Tre Cà Mau Đồng Tháp Vũng Tàu Kiên Giang Ninh Thuận Bình Thuận An Giang Bình Dương Bạc Liêu Bình Phước Đồng Nai Sóc Trăng Tây Ninh Tiền Giang Trà Vinh Vĩnh Long Hậu Giang Lâm Đồng Long An Cần Thơ Tổng cộng Đơn vị 

tính ghi chú

1

Phát thanh địa 
phương (tỉnh, 
huyện , xã)

152 6 834 thường xuyên 328 127 12 201 1.312 252 336 2.326 396 177 484 215 584 60 8 1.344 520 9.674 lần

2
Truyền hình địa 
phương

4 12 0 0 60 0 15 48 0 8 5 4 0 22 3 0 10 49 4 6 250 lần

3

Tuyên truyền trực 
tiếp (trong cuộc 
họp, xã, phường, 
trường học…)

9 41 126 8 15 31 0 98 8 9 46 100 52 14 49 49 24 2 90 9 780 cuộc

4 Panô áp phích 9 19 144 32 105 7 16 60 0 85 2 30 41 49 138 341 0 610 0 1.688 tấm
5 Tờ rơi 35.000 0 0 0 15.600 1.000 10 20.470 1.444 18.500 0 51.493 26.000 18.000 50 17.552 6.926 5.000 28.000 62.100 3000 307.145
6 Cẩm nang 19.762 0 10.000 2.240 0 5.050 0 24.500 20.430 615 1.500 70 6.469 1.800 5.000 4.000 101.436 tờ

7
Văn bản hành 
chính

25 2 5 9 6 17 12 15 321 10 15 4 0 7 26 70 544 Văn bản

8

chiếu video tại 
phòng GDKH 1 12 hàng ngày 238 0

Thường xuyên 
hàng ngày tại 

các phòng 
GDKH Điện 

lực

11 phát hàng 
ngày

Hàng ngày 3.173 12 1.201 1.594 1.157 925 300 368 thường xuyên 9 9.001 lần

9

Hình thức khác 82 20.850 22.250
3 (trên báo 
Bình Thuận 

online )
12 6 0 125 45 8.000 2

Tuyên truyền 
dọc hành lang 

tuyến
1.683 - 2 82 53.139 …

Tập, 
lịch…

10

Số vị trí vượt lộ đã 
lắp đặt biển báo

0 0 0 0 0 0 Đã lắp đầy đủ 0 0 5 0 0 25 0 0 0 0 0 30 vị trí

11

Số vị trí vượt lộ 
cần cải tạo hoặc 
lắp đặt biển báo 
theo quy định

210 139 0 0 91 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 452 vị trí

12

Số vị trí vượt sông 
đã lắp đặt biển báo

4 47 144 0 227 0 28 0 9 0 83 4 32 0 6 1 0 38 3 626 vị trí

13

Số vị trí vượt sông 
cần cải tạo hoặc 
lắp đặt biển báo 

88 184 0 0 44 0 50 0 0 0 14 0 155 147 0 0 0 0 682 vị trí

NĂM 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 


		DOAN DUC HUNG
	2019-05-08T08:02:45+0700
	Hà Nội
	Kiểm tra


		NGUYEN PHUOC DUC
	2019-05-08T15:26:07+0700
	Hà Nội
	Kiểm tra


		EVNICT
	2019-05-08T15:48:04+0700
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Phê duyệt




