
1

Số 78 • Tháng 11/2020

Tin tức

Với trách nhiệm và tinh thần tri ân các khách hàng sử dụng 
điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) triển khai thực 
hiện “THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG” trong tháng 11, 
12/2020, đây cũng là hoạt động thường niên được EVN 
và các đơn vị tổ chức vào dịp cuối năm.
Các hoạt động, sự kiện được tổ chức trong “Tháng tri ân 
khách hàng” - tháng 11, 12/2020 được EVN đặt mục tiêu 
tạo được sự gắn kết, thiết thực, hướng trực tiếp vào việc 
hỗ trợ, giúp đỡ người dân là khách hàng khu vực miền Trung khắc phục khó khăn, sớm ổn định 
các hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống. Đối tượng của chương trình ”Tháng tri ân 
khách hàng” năm 2020 là khách hàng sử dụng điện, người dân, doanh nghiệp, trường học, cơ 
sở y tế tại khu vực miền Trung bị ảnh hưởng do các cơn bão và lũ lụt lịch sử năm 2020 tại các 
tỉnh/thành phố: 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 tập trung thực hiện Tháng tri ân khách hàng 2020 với chủ đề chính là “Chung tay 
hướng về đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lụt năm 2020”, các đơn vị của 
EVN, các Tổng Công ty Điện lực chủ động thực hiện các chương trình tri ân khách hàng phù 
hợp với địa bàn, đối tượng khách hàng của từng đơn vị, đảm bảo tiêu chí thiết thực, kịp thời và 
có sức lan tỏa trong cộng đồng. Tiếp tục thực hiện các chương trình và hoạt động tri ân khách 
hàng truyền thống như: giảm thời gian cấp điện mới, triển khai xử lý sự cố nhanh nhất, giải 
đáp thắc mắc, khiếu nại khách hàng nhanh nhất, đảm bảo vận hành hệ thống an toàn, ứng dụng 
công nghệ và CNTT để nâng cao chất lượng công tác sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khách 
hàng, công tác môi trường và an toàn được đảm bảo. Trong năm 2020, trước nhiều khó khăn 
và thách thức do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và các đợt bão, lũ lụt xảy ra liên tiếp, 
toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động EVN đã không ngừng nỗ lực đảm bảo cung 
cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tiếp tục cải thiện và nâng cao chất lượng 
dịch vụ khách hàng, xem chi tiết.

EVN triển khai thực hiện ‘Tháng tri ân khách hàng’ - tháng 11, 12/2020

Ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiểm tra công tác thực 
hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và kế hoạch năm 2021 tại PC Thái Bình

Vừa qua, tại Thái Bình, ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch 
HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã có chương 
trình làm việc với Công ty Điện lực Thái Bình để đánh giá 
về công tác Kế hoạch; Kiểm tra, rà soát công tác thực hiện 
chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và thực hiện chủ đề năm “Tập 
trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016-2020”, 
kế hoạch năm 2021 của Công ty Điện lực Thái Bình (PC 
Thái Bình). Tham gia buổi làm việc có ông Vũ Thế Nam - 

Thành viên HĐTV; ông Lê Minh Tuấn - Phó tổng Giám đốc Tổng công ty, cùng lãnh đạo một 
số ban chuyên môn Tổng công ty.

Điện mặt trời cho triệu mái nhà

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-trien-khai-thuc-hien-Thang-tri-an-khach-hang-thang-11-122020-6-12-26912.aspx
https://evn.bigk.vn/


2

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Thiều Kim Quỳnh nhấn mạnh, để 
đảm bảo nhiệm vụ và công tác năm 2020 cũng như triển khai kế hoạch năm 2021, PC Thái 
Bình cần có những buổi giao ban cụ thể, để tìm cách tháo gỡ với những vướng mắc ở đơn vị 
cấp dưới. Thấy được những điểm mạnh điểm yếu về vị trí địa lý, những thuận lợi và khó khăn 
của mình. Từ đó đưa ra những chiến lược cụ thể để kế hoạch đầu tư cho lưới điện đảm bảo 
lượng vốn và đầu tư có hiệu quả nhất.
Liên quan đến lưới hạ thế  nông thôn, ông Quỳnh cho rằng, vấn đề cốt lõi nhất là lực lượng 
quản lý vận hành lưới điện trong tương lai sẽ đáp ứng như thế nào? Có những giải pháp cụ thể 
đối với vấn đề này không để lưới điện nông thôn làm ảnh hưởng đến công tác vận hành của 
đơn vị. Để PC Thái Bình làm tốt nhiệm vụ này ông Quỳnh, yêu cầu các Ban có liên quan của 
Tổng công ty đưa ra báo cáo để có những đề xuất liên quan đến đầu tư, cải tạo  lưới điện nông 
thôn, có kế hoạch đầu tư phù hợp để từng bước nâng cao chất lượng lưới điện nông thôn tại 
Thái Bình, xem chi tiết.

Sáng ngày 11/10/2020, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Đoàn kiểm tra 
do ông Cao Quốc Hưng - Thứ trưởng Bộ Công Thương 
làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra tình 
hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 
2020 của tỉnh Vĩnh Phúc. Tham gia Đoàn kiểm tra có ông 
Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực 
(EVN), ông Hồ Mạnh Tuấn – Thành viên Hội đồng Thành 
viên EVNNPC (Tổng công ty Điện lực miền Bắc ) và đại 

Thứ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra, chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục 
tiêu quốc gia năm 2020 tại tỉnh Vĩnh Phúc

diện Ban Kế hoạch, Ban Kinh doanh của EVNNPC.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hồ Mạnh Tuấn cho biết trong năm 2020, các tỉnh miền núi 
phía Bắc còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tỉnh Vĩnh Phúc là một trong 13/27 tỉnh đạt tiêu 
chí về điện về xây dựng mới lưới điện nông thôn. Trong giai đoạn 2016-2020, PC Vĩnh Phúc 
đã triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình điện trên địa bàn tỉnh nhằm đảm 
bảo cấp điện cho nhân dân liên tục, ổn định, an toàn đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các 
doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cũng như dân sinh và đảm bảo nhu cầu tăng trưởng của phụ 
tải. Tính đến nay 100% số xã trong tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt tiêu chí số 4 về điện. PC Vĩnh Phúc 
đang quản lý vận hành lưới điện hạ áp và kinh doanh bán điện trực tiếp đến 53 xã trên địa bàn 
tỉnh. Trong giai đoạn 2016-2020, PC Vĩnh Phúc đã thực hiện đầu tư cải tạo nâng cấp và xây 
dựng mới lưới điện nông thôn với 125 hạng mục bằng các nguồn vốn do ngành điện làm chủ 
đầu tư. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh hoàn thành 100% kế hoạch năm 2020 với 14 danh 
mục đầu tư cải tạo, nâng công suất, giảm tổn thất điện năng và đáp ứng phát triển phụ tải tại 
khu vực nông thôn tại các huyện trong tỉnh. Để tạo điều kiện cho PC Vĩnh Phúc tiếp tục vận 
hành, quản lý, đảm bảo hệ thống điện đạt chuẩn trong giai đoạn 2021-2025, ông Tuấn đã đề 
nghị Lãnh đạo tỉnh quan tâm, hỗ trợ PC Vĩnh Phúc hơn nữa, xem chi tiết.

Sáng ngày 17/11, Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân 
đã tới thăm và làm việc tại trường Cao đẳng Điện lực 
miền Bắc thuộc Tổng Công ty điện lực miền Bắc nhân 
kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 
– 20/11/2020). Đây là ngôi trường có lịch sử hình thành 
và phát triển 53 năm, với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân 
lực cho ngành Điện khu vực miền Bắc nói riêng và trên 
cả nước nói chung. Tham gia đoàn công tác của EVN có 

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân và lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc thăm và làm việc tại trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc

http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20134/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20136/Default.aspx


3

lãnh đạo một số ban chuyên môn; về phía Tổng công ty Điện lực miền Bắc có bà Đỗ Nguyệt 
Ánh - Tổng Giám đốc, ông Lê Quang Thái - Phó Tổng Giám đốc, ông Trịnh Quang Minh - 
Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty và lãnh đạo một số ban chuyên môn.
Tổng Giám đốc EVN đã đi tham quan cơ sở vật chất của nhà trường như nơi làm việc của cán 
bộ, giáo viên, công nhân viên, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành…
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân đánh giá cao cơ sở vật chất 
và công tác đào tạo tại nhà trường trong những năm qua. Tổng Giám đốc EVN mong muốn 
nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, chú trọng tổ chức đào tạo nhân lực trực 
tiếp cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cho ngành Điện, chủ động mở rộng đào tạo cho các 
doanh nghiệp khác, đón đầu thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. Về sát hạch tay nghề, thi nâng 
bậc, nhà trường cần phải tổ chức nghiêm túc, giữ thương hiệu đào tạo chất lượng.
Cũng trong chương trình, Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân và Tổng Giám đốc EVNNPC 
Đỗ Nguyệt Ánh đã gửi tặng lẵng hoa tươi thắm cùng những phần quà tới toàn thể cán bộ công 
nhân viên trong trường nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng thời mong muốn nhà 
trường tiếp tục phát triển và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.
Trong một diễn biến khác, nhân dịp 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Lê 
Quang Thái và Phó Tổng Giám đốc Vũ Anh Phương đã tới thăm trường Đại học Điện lực và 
Đại học Bách Khoa Hà Nội - hai ngôi trường lớn đã đóng góp cho đất nước cũng như ngành 
điện nhiều nhà lãnh đạo, nhà quản lý và kỹ sư tài ba. Tại đây, lãnh đạo EVNNPC chúc các 
thầy cô cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong trường luôn mạnh khỏe và tiếp tục đóng 
góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp “trồng người” cho đất nước nói chung và cho ngành điện 
nói riêng, xem chi tiết.

Ngày 16/11/2020 đoàn lãnh đạo Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc đã đến thăm và chúc mừng đồng chí Trịnh Huy 
Thành - Nguyên Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà 
Nội, nhiệm kỳ 2015-2020 nhân dịp đồng chí được bổ 
nhiệm Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.
Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty đồng chí Thiều Kim 
Quỳnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty 
chúc mừng đồng chí Trịnh Huy Thành đã  được nhận 

Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc thăm và chúc mừng đồng chí Trịnh 
Huy Thành - Nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội nhận nhiệm vụ 
mới

nhiệm vụ mới, chúc đồng chí sức khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng 
chí Thiều Kim Quỳnh cũng chia sẻ và cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo sát sao đối với 
Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc trong thời gian đồng chí Trịnh Huy Thành làm Bí 
thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội (Đảng ủy Công Nghiệp Hà Nội trước khi sáp nhập). 
Với sự chỉ đạo của đồng chí Thành và BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, Đảng bộ Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc nhiệm kỳ vừa qua đã gặt hái được nhiều thành công và hoàn thành xuất 
sắc mọi nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn mà Tập đoàn Điện lực giao. Đảng bộ 
Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, chú trọng đổi mới công nghệ, nâng cấp 
các trang thiết bị phương tiện phục vụ sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đảm 
bảo cấp điện ổn định, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, các nhu cầu sinh hoạt của 
nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành miền Bắc với dịch vụ ngày càng cao, xem chi tiết.

http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20185/Default.aspx
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Đó là cam kết được Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Thành viên 
HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 
đưa ra tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh 
về tình hình cung ứng điện và các dự án đầu tư xây dựng 
điện trên địa bàn tỉnh diễn ra ngày 11/11 tại Bắc Ninh. Tiếp 
và làm việc với Đoàn công tác EVNNPC có: Bà Nguyễn 
Hương Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 
Ông Đào Quang Khải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nỗ lực cung ứng điện phục vụ phát triển kinh 
tế xã hội tỉnh Bắc Ninh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh  cùng lãnh đạo các sở, ngành, thị xã Từ Sơn. Tham dự buổi làm việc 
còn có Ông Lê Văn Trang – Phó Tổng Giám đốc EVNNPC và các ban chuyên môn, các Ban 
quản lý dự án trực thuộc EVNNPC.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc EVNNPC 
đã gửi lời cám ơn chân thành tới lãnh đạo tỉnh, địa phương đã luôn đồng hành và hỗ trợ ngành 
Điện trong suốt những năm qua. Để cung ứng điện an toàn, chất lượng cũng như bảo đảm công 
bằng cho các hộ dân được mua điện với giá theo quy định của nhà nước, đặc biệt thể hiện rõ 
vai trò và trách nhiệm của ngành Điện trong việc phục vụ đời sống nhân dân, phát triển kinh 
tế xã hội tại địa phương, Tổng Giám đốc EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh thống nhất chủ trương: 
Ngành Điện sẽ bổ sung kế hoạch đầu tư, để ngay trong năm 2021 triển khai đầu tư mới hạ tầng 
hệ thống điện tại 2 khu phố Trịnh Xá và Đa Hội. Về phía tỉnh Bắc Ninh cần phối hợp chặt chẽ 
cùng ngành Điện, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai dự án nhất là 
trong các khâu giải phóng mặt bằng, đền bù, thu hồi tài sản, xem chi tiết.

Ngày 11/11/2020, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã 
phối hợp cùng Công ty Cổ phần công nghệ Cecomtech 
Việt Nam đã triển khai buổi tập huấn trực tuyến nhằm 
chia sẻ định hướng chuyển đổi số cho cán bộ quản lý 
trong Tổng công ty.
Phát biểu khai mạc, ông Vũ Thế Nam -Thành viên HĐTV 
nhấn mạnh tầm quan trọng và tất yếu của chuyển đổi số 
đối với ngành điện nói chung và Tổng công ty Điện lực 

Chia sẻ định hướng chuyển đổi số cho cán bộ quản lý Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc

miền Bắc nói riêng. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam về 
chuyển đối số, việc chuyển đổi số đã từng bước được Tổng công ty thực hiện và đang được 
đẩy nhanh trong giai đoạn hiện tại nhằm mục đích tăng năng suất lao động, đổi mới, sáng tạo 
nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong quản trị điều hành để xây dựng điện lực miền Bắc ngày một 
phát triển trong kỷ nguyên 4.0 của thời đại. 
Thông qua buổi tập huấn chia sẻ định hướng chuyển đổi số cho cán bộ quản lý Tổng công ty, 
ông Nam hi vọng các cán bộ quản lý Tổng công ty sẽ có thêm cái nhìn đầy đủ, đúng hướng 
nhằm góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, công việc tất yếu mà người quản lý phải 
thực hiện tốt trong quản trị, điều hành để mang đến sự hội nhập, phát triển bền vững cho doanh 
nghiệp, CBCNV người lao động và khách hàng. Mỗi các cán bộ quản lý sẽ là người chủ trì 
thực hiện và là đối tác thực hiện chuyển đối số trong toàn EVNNPC, xem chi tiết.

http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20129/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20132/Default.aspx
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• Để nâng cao độ hài lòng của khách hàng, nâng cao uy tín 
và quảng bá hình ảnh của ngành điện. Điện lực TP Nam Định 
đã triển khai mô hình “Lời chào công sở”, với mục đích nâng 
cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ công nhân viên chức và 
người lao động của Điện lực, trong công tác giao tiếp ứng xử 
với nội bộ trong đơn vị và giao tiếp với khách hàng trong khi 
thực hiện nhiệm vụ; thay đổi thái độ phục vụ khách hàng và 
đổi mới lề lối làm việc. Người được giao nhiệm vụ tiếp khách 
hàng phải biết quan tâm, lắng nghe, chia sẻ những vấn đề bức 
xúc, nguyện vọng và giải quyết kịp thời các vướng mắc của 
khách hàng… 

Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng
• Hiện nay, PC Hà Tĩnh có 406.090 hợp đồng mua bán 
điện sinh hoạt, chiếm 90,01% tổng số hợp đồng mà Công 
ty đang quản lý. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai chương 
trình số hoá hợp đồng mua bán điện, PC Hà Tĩnh đã triển 
khai đồng bộ nhiều giải pháp; chỉ đạo các Điện lực trực 
thuộc chủ động liên hệ với chính quyền địa phương các 
cấp, các cơ quan thông tin quan tâm, phối hợp tuyên 
truyền bằng nhiều hình thức như loa phát thanh, báo đài 

địa phương và trực tiếp đến các hộ dân để khách hàng sử dụng điện được biết và hợp tác tốt với 
Điện lực trong việc triển khai ký lại hợp đồng mua bán điện sinh hoạt bằng hình thức chuyển 
đổi số đảm bảo đúng thời gian quy định.

Công tác Kỹ thuật - An toàn và phòng chống thiên tai
• Do ảnh hưởng của mưa gió sau cơn bão số 13, từ chiều ngày 
15/11/2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra mưa to, kèm theo 
gió mạnh trên diện rộng gây mất điện 17 TBA, 01 nhánh rẽ. 
Trong đó, một số nhánh của đường dây trung thế bị cây gãy 
đổ gây đứt. Ngoài ra, một số tuyến đường dây trên địa bàn 
không đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành nên điện lực 
đã tiến hành cắt điện. Mưa bão đá làm gián đoạn việc cấp điện 
hơn 43.000 khách hàng huyện Kỳ Anh và huyện Cẩm Xuyên. 
PC Hà Tĩnh đã huy động 100% quân số để khắc phục sự cố, 
đến 17h20 cùng ngày, PC Hà Tĩnh đã khôi phục cấp điện lại 
cho toàn bộ khách hàng.  

• Trong thời gian qua, Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế 
Hải Phòng luôn thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Công ty, 
đặc biệt chú trọng đến các chỉ tiêu nâng cao độ tin cậy cung 
cấp điện, đảm bảo chỉ tiêu suất sự cố đường dây 110kV thấp 
hơn chỉ tiêu Tổng Công ty giao, trong đó chỉ tiêu sự cố do sét 
phải giảm so với năm trước. Với tổng chiều dài đường dây 
436.5km, nằm trải rộng trên địa bàn các quận huyện trong 
thành phố và các tỉnh bạn (Thái Bình, Quảng Ninh. Nhằm đạt 
các chỉ tiêu giảm suất sự cố lưới ngoài các công tác lập lịch 
cắt điện để thực hiện công việc: Khắc phục tồn tại lưới điện 
110kV, kiểm tra thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm, khắc phục 
các tồn tại SCADA… luôn được lãnh đạo Đội quan tâm kiểm tra và chỉ đạo quyết liệt. 
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• Vừa qua, PC Nam Định đã phối hợp cùng với UBND 
Thành phố tổ chức Hội nghị triển khai dự án KFW3 khu 
vực Thành phố Nam Định nhằm nâng cao hiệu quả lưới 
điện trung, hạ áp khu vực Thành phố Nam Định đảm bảo 
tiến độ hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch, đồng thời 
đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển lưới điện tại Thành 
phố Nam Định tỉnh Nam Định, xem chi tiết.

• Việc áp dụng thiết bị bay (FlyCam) đang được PC Nam Định sử dụng hiệu quả trong công 
tác kiểm tra sự cố trên hệ thống lưới điện khu vực tỉnh Nam Định. Bắt đầu từ cuối năm 2019, 
Công ty đã chính thức đưa vào sử dụng thiết bị bay không người lái FlyCam. Từ khi đưa thiết 
bị vào khai thác đã phục vụ tốt công tác kiểm tra đường dây, các thiết bị điện ở vị trí trên cao 
mà mắt thường khó quan sát, đã giúp cho việc phát hiện kịp thời các điểm sự cố do sét đánh, 
chạm chập do chim hoặc các thiết bị có hiện tượng bất thường có nguy cơ gây sự cố cho lưới 
điện, xem chi tiết.

• Vừa qua, EVNNPC tổ chức hội nghị truyền hình trực 
tuyến đến 27 công ty điện lực và gần 300 điện lực trực 
thuộc để triển khai chương trình phân tích tổn thất điện 
năng lưới điện hạ áp. Chương trình phân tích tổn thất điện 
năng lưới điện hạ áp do Ban Kỹ thuật, Ban Kinh doanh 
phối hợp với Công ty Công nghệ Thông tin (NPCIT) xây 
dựng và phát triển, có khả năng đánh giá sản lượng điện 
của khách hàng tại những tháng có nhiều biến động, dựa 

vào sản lượng các tháng liền kề để đưa ra các phán đoán dựa trên thống kê dữ liệu, đồng thời 
đề xuất phương hướng giải quyết cho từng trường hợp khách hàng có sản lượng tiêu thụ trong 
tháng, xem chi tiết.
• Trong những năm qua, để thực hiện tốt việc phát triển sản xuất – kinh doanh, Công ty Điện 
lực Lạng Sơn (PC Lạng Sơn) luôn chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và 
phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong toàn hệ thống. Do làm tốt công tác này nên từ 
năm 2018 đến nay, Công ty đã đạt được nhiều thành tích rất đáng khích lệ khi không để xảy ra 
tai nạn lao động do lỗi chủ quan, xem chi tiết.

Đầu tư xây dựng

• Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực đã đóng điện 
thành công công trình ĐZ và TBA110kV Lục Ngạn 2. 
Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động thi đua 
nước rút hoàn thành các chỉ  tiêu kế hoạch được Tổng 
Công ty giao năm 2020. Dự án có tổng mức đầu tư trên 
77,4 tỷ đồng do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ 
đầu tư và giao cho Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực 
trực tiếp quản lý và điều hành.

• Ngày 16/11/2020 Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc vừa  bổ nhiệm ông Đỗ 
Văn Năm – Phó Trưởng Ban Kinh doanh giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh doanh (Quyết định 
số: 3106/QĐ-EVNNPC ngày 16 tháng 11 năm 2020) thay ông Đỗ Tuấn Anh chuyển công tác 
khác (Trưởng Ban Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Công tác cán bộ - Đào tạo

http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20140/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20109/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20133/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20111/Default.aspx
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• PC Ninh Bình đã tổ chức thi thực hành nâng bậc cho đối 
tượng dự thi là công nhân quản lý vận hành (trực tiếp và gián 
tiếp) bậc 4 và bậc 5. Đây là đối tượng dự thi có thay đổi lớn 
nhất so với những năm trước do yêu cầu thực tế chung của 
toàn ngành và toàn xã hội trước việc phát triển không ngừng 
của công nghệ và yêu cầu của khách hàng ngày càng cao, xem 
chi tiết.
• PC Nghệ An mở lớp tập huấn “Quản lý vận hành hệ thống 
VT&CNTT và nâng cao kiến thức về an toàn thông tin cho 
người dùng” nhằm đảm bảo hệ thống viễn thông và công nghệ 
thông tin vận hành an toàn, ổn định, liên tục phục vụ công tác 
sản xuất kinh doanh và vận hành lưới điện.Lớp tập huấn gồm 
có gần 70 học viên tham dự, là Phó giám đốc, Trưởng phòng Kỹ thuật các đơn vị trực thuộc 
và một số Trưởng, Phó phòng, chuyên viên Công ty có liên quan.

• PC Bắc Giang đã tổ chức thi nâng bậc cho 54 công nhân 
kỹ thuật của các Điện lực diện thi 6 tháng đầu năm 2021. 
Trước mỗi đợt thi, PC Bắc Giang đều tổ chức bồi huấn, 
giải đáp thỏa đáng những ý kiến của các công nhân. Mỗi 
công nhân dự thi sẽ trải qua hai phần thi: Phần thi lý thuyết 
công nhân thực hiện thi 40 câu hỏi trắc nghiệm trên máy 
tính nội dung về các lĩnh vực quản lý vận hành, kỹ thuật, 
an toàn điện, thực thi Văn hóa doanh nghiệp, kinh doanh 

bán điện....
• Hướng tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 
trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc đã tổ chức Hội thi học 
sinh sinh viên giỏi môn học/môđun năm 2020. Kết quả đã 
có 02 giải Nhất, 01 giải Nhì và 02 giải Ba cho 02 nội dung 
thi. Hội thi HSSV giỏi được trường Cao đẳng Điện lực 
miền Bắc tổ chức hằng năm nhằm khích lệ tinh thần ham 
học hỏi, nâng cao tay nghề; tạo sân chơi cho HSSV, đáp 
ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục 
vụ cho ngành điện nói riêng và xã hội nói chung.

 

Tin Đoàn thể - An sinh xã hội
• Vừa qua Công đoàn PC Bắc Kạn đã trao số tiền 25 triệu 
đồng cho Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc 
Kạn để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả 
mưa lũ. Việc làm này nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của 
Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn chung tay giúp 
đỡ đồng bào miền Trung sớm vơi bớt khó khăn, ổn định 
cuộc sống.

• Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp trong đó có sự chỉ đạo trực tiếp từ UBND huyện Khoái 
Châu và Công ty Điện lực Hưng Yên về chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn 
mới, tiêu chí về điện là một trong các tiêu chí quan trọng. Trong các năm qua, Điện lực Khoái 
Châu đã thực hiện, triển khai nhiều giải pháp góp phần và đã đạt những kết quả tích cực, tạo 
diện mạo và động lực mới cho kinh tế nông thôn phát triển. Tiên phong đi trước một bước, mở 
đường cho các tiêu chí khác thuận lợi triển khai, Điện lực Khoái Châu đã nỗ lực củng cố lưới 
điện, đảm bảo cấp điện cho người dân và đã hoàn thành các yêu cầu quy định của tiêu chí số 
4. Với những thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng huyện nông thôn mới Điện lực 
Khoái Châu đã được Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã tặng Bằng khen.

http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20149/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20149/Default.aspx
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• PC Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm chăm sóc khách 
hàng Điện lực miền Bắc tổ chức chương trình “Cùng 
em đến trường” cho các em học sinh tại trường Tiểu 
học xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 
Cũng trong chuỗi hoạt động, tiếp tục hành trình hướng 
về đồng bào bị lũ lụt miền Trung, khởi động chương 
trình tri ân khách hàng năm 2020, đoàn đã đến thăm hỏi, 
động viên bà con nhân dân tại xã Cẩm Thành, huyện 

Tin tham khảo

1.Hội thảo lần 2 Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030

2.Điểm sáng trong công tác giảm tổn thất điện năng tại EVNNPC

3.Đảng bộ PC Lạng Sơn: Hạt nhân chính trị của doanh nghiệp

4. Công ty Điện lực Bắc Giang quyết tâm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tổn thất điện năng 
năm 2020

5.Hiệu quả khi đưa công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh

6. Phối hợp xử lý sự cố lưới điện do thiên tai tại Hà Giang

Bản tin EVNNPC
Chỉ đạo: Ông Lê Văn Trang – Phó TGĐ
Tổ chức thực hiện: Ban Truyền thông
Điện thoại: 024.2100653 *Fax: 024.39263742

Bản tin EVNNPC

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đồng thời trao 20 suất quà và 20 triệu đồng cho 20 hộ gia đình bị 
thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua.

https://www.evn.com.vn/d6/news/Hoi-thao-lan-2-Quy-hoach-tong-the-ve-nang-luong-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-6-12-26890.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20106/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20138/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20150/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20150/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20166/Default.aspx
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/phoi-hop-xu-ly-su-co-luoi-dien-do-thien-tai-tai-ha-giang-624636/
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