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Số 67 • Tháng 8 /2020

Tin tức

Từ nguồn hỗ trợ 30 tỷ đồng của Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc, trên 600 căn 
nhà của các hộ nghèo, bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số tại huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) được xây dựng 
mới, hoặc sửa chữa kiên cố hơn. Đại tướng Tô Lâm - Bộ 
trưởng Bộ Công an có trao đổi nhanh về vấn đề này.
PV: Thưa Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng có thể chia sẻ ý 
nghĩa của Chương trình xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 
các hộ dân nghèo, bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số do Bộ Công an phát động tại huyện 
Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên?
Đại tướng Tô Lâm: Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương chỉ đạo 
công tác đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, nhất là giúp đỡ 
đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa ổn định cuộc sống, an cư lập nghiệp.
Tôi cũng được biết, không chỉ ở huyện Nậm Pồ, trước đó EVN cũng đã đồng hành chung tay 
cùng cả nước thực hiện rất nhiều chương trình an sinh xã hội như: Tham gia Chương trình hỗ 
trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP 
của Chính phủ; xây dựng sửa chữa trường học, nhà bán trú; hỗ trợ y tế cho địa phương ở miền 
núi; xây dựng nhà tình nghĩa tình thương; hỗ trợ cho người nghèo, các gia đình chính sách; 
phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ các Đồn Biên phòng…
Tôi đánh giá cao Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung, Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói 
riêng trong thời gian vừa qua không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo điện phục vụ cho phát 
triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, mà còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã 
hội vì cộng đồng do Đảng, Nhà nước và các bộ ngành phát động.
Cùng với EVN, chương trình tại các huyện Mường Tè (Lai Châu), Vân Hồ (Sơn La) cũng 
nhận được những tấm lòng vàng, sự ủng hộ của rất nhiều tổ chức, đơn vị tài trợ và các nhà hảo 
tâm trong việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, góp phần giúp cho bà con từng 
bước ổn định đời sống, xóa đói giảm nghèo, yên tâm làm, tạo thế trận lòng dân vững chắc nơi 
biên giới của Tổ quốc, xem chi tiết. 

Đại tướng  Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an, đánh giá cao ngành Điện tích cực 
tham gia hoạt động vì cộng đồng

Hội nghị lần thứ 2 - Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
nhiệm kỳ 2020-2025 và gặp mặt chia tay các đồng chí nguyên Ủy viên Ban chấp 
hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

Vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc tổ chức Hội nghị lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020-2025. 
Hội nghị lần thứ 2 - Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm xem 
xét và cho ý kiến vào dự thảo chương trình làm việc của 
Ban chấp hành Đảng bộ năm 2020; lấy ý kiến góp ý vào 
Quy chế làm việc của Ban chấp hành Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua phân công 
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nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, nhiệm kỳ 2020-2025; 
lấy ý kiến vào Quy chế về phân cấp cán bộ trong công tác Đảng; thông qua Đề án thành lập 
Đảng bộ bộ phận Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Bắc; thông qua văn bản 05/CV/ĐUK 
ngày 19/8/202 của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội về thành lập tổ chức Đảng trực thuộc 
đảng ủy cơ sở; chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Ban Quản lý dự án lưới điện.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thiều Kim Quỳnh - Bí thư Đảng ủy đánh giá cao sự thống nhất 
của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; giao Ban Thường vụ Đảng ủy 
triển khai nội dung cho các kỳ họp Ban chấp hành đã được Hội nghị thông qua. Bên cạnh đó 
đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nêu cao trách 
nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bám sát nhiệm vụ được phân công, thực hiện nhiệm 
vụ, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích 
thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, 
tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Cũng tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức gặp 
mặt và chia tay các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm 
kỳ 2015 – 2020, xem chi tiết.
Cơ quan Tổng công ty tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo Quy định phân phối 
tiền lương theo điểm hoàn thành nhiêm vụ trên nguyên tắc 3P
Thực hiện mục tiêu cải cách cơ chế trả lương cho người 
lao động theo nguyên tắc trả lương 3P đảm bảo công bằng, 
minh bạch, tạo động lực và khuyến khích CBCNV nâng 
cao trình độ và hiệu quả trong công việc. Văn phòng Tổng 
công ty đã chủ trì phối hợp với Ban TC&NS xây dựng dự 
thảo “Quy định phân phối tiền lương tại Cơ quan Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc”. 
Về cơ bản, quy định phân phối tiền lương theo điểm hoàn 
thành nhiệm vụ của Ban và của cá nhân tại cơ quan Tổng công ty được xây dựng trên nguyên 
tắc trả lương 3P: vị trí chức danh công việc, năng lực kinh nghiệm, thâm niên công tác và kết 
quả hoàn thành công việc của từng tập thể và từng người lao động nhằm nâng cao hiệu quả sử 
dụng lao động và năng suất lao động.
Tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh đã đề nghị các Thành viên Hội đồng Thành 
viên, các Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, Chủ tịch Công đoàn Cơ 
quan và Lãnh đạo các Ban cho ý kiến về quy định mới này, tất cả các ý kiến cơ bản là nhất trí 
và đồng tình với nguyên tắc thực hiện chi trả lương theo hiệu quả công việc như quy định đã 
xây dựng, sẽ đảm bảo được tính công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch. Tuy nhiên, đối với 
các tiêu chí đánh giá cần phải có công tác hậu kiểm và cần phải tính toán lại khoảng giãn cách 
giữa các hệ số vị trí chức danh công việc cho phù hợp trên nguyên tắc đảm bảo không tạo ra sự 
xáo trộn lớn với mức lương hiện hưởng của người lao động hiện nay. Tổng Giám đốc yêu cầu 
Văn phòng Công đoàn Tổng công ty, Văn Phòng và các Ban chuyên môn khẩn trương rà soát, 
bổ sung hoàn thiện hệ thống sơ đồ chức danh công việc. Giao Ban Pháp chế (thường trực Ban 
ISO) chủ trì, phối với Văn phòng và Ban TC&NS thẩm định hệ thống sơ đồ chức danh công 
việc của các Ban Tổng công ty, tổng hợp và trình lãnh đạo Tổng công ty phê duyệt.
Ban soạn thảo khẩn trương rà soát, hiệu chỉnh theo góp ý của các thành viên tham dự cuộc họp 
để hoàn thiện và ban hành Quy định trong tháng 10/2020. Cơ quan Tổng công ty sẽ tổ chức 
thực hiện cơ chế trả lương theo quy định mới bắt đầu từ tháng 11/2020.

http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/19220/Default.aspx
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Ngày 28/8/2020, tại huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng), 
EVNNPC tổ chức Lễ gắn biển công trình đường dây và 
trạm biến áp 110kV Bảo Lâm, chào mừng 75 năm Cách 
mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Khởi công vào ngày 26/9/2019, với tổng mức đầu tư trên 
77,6 tỷ đồng, dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Bảo 
Lâm có quy mô xây dựng mới tuyến đường dây 110kV 
mạch đơn, với chiều dài 11,6km; lắp mới 1 máy biến áp 

100kV-25MVA kèm tủ điều khiển xa…
Về phía 35kV, công trình được thiết kế theo sơ đồ một hệ thống thanh cái có phân đoạn, sử 
dụng các thiết bị hợp bộ đặt trong nhà. Phía 22kV được trang bị hệ thống điều khiển bảo vệ, 
hệ thống viễn thông, SCADA,…, đồng bộ kèm theo.
Toàn bộ công trình đã được nghiệm thu đóng điện và đưa vào sử dụng sau 10 tháng thi công 
(vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch). Đây là một nỗ lực rất đáng ghi nhận của EVNNPC/Ban 
Quản lý dự án phát triển Điện lực miền Bắc, bởi dự án triển khai trong thời điểm cao điểm về 
phòng chống COVID-19.
Ông Lê Minh Tuấn – Phó Tổng giám đốc EVNNPC cho hay, việc hoàn thành và đưa vào sử 
dụng công trình đường dây và trạm biến áp 110kV Bảo Lâm sẽ góp phần quan trọng trong việc 
cấp điện an toàn, ổn định cho tỉnh Cao Bằng. 
Ông Nguyễn Đặng - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng ghi nhận, biểu dương những 
nỗ lực của EVNNPC nói chung, Công ty Điện lực Cao Bằng nói riêng trong đầu tư xây dựng 
hạ tầng lưới điện, nâng cao chất lượng điện năng đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội tại địa 
phương.
Trong dịp này, UBND tỉnh Cao Bằng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và EVNNPC đã 
tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai xây dựng công 
trình đường dây và trạm biến áp 110kV Bảo Lâm.

EVNNPC gắn biển công trình đường dây và trạm biến áp 110kV Bảo Lâm

EVNNPC xét duyệt các đề tài khoa học công nghệ cấp Tổng công ty
Dưới sự chủ trì của Phó Tổng giám đốc Vũ Anh Phương, 
sáng 28/8/2020, EVNNPC tổ chức xét duyệt đề tài khoa 
học công nghệ cấp Tổng công ty đợt 2 của năm 2020, 
đồng thời nghiệm thu hai đề tài nghiên cứu khoa học do 
Công ty Thí nghiệm điện miền Bắc (NPCETC) thực hiện.
Một số đề tài khoa học được trình bày trước Hội đồng 
như: đề tài “Chương trình quản lý lưới điện NEMO” (PC 
Nam Định); Đề tài “Xây dựng chương trình chuyển đổi 
số hồ sơ hợp đồng mua bán điện sinh hoạt để lưu trữ điện tử bằng việc xác thực OTP tích hợp 
với hệ thống ký số nội bộ HSM áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc” (Ban Kinh 
doanh NPC)...
Đề tài “Xây dựng phần mềm đọc bản ghi sự cố các relay kỹ thuật số nes comtrade” do NPCETC 
thực hiện với mục tiêu là xây dựng một phần mềm đọc  bản ghi sự cố dùng chung cho các loại 
relay kỹ thuật số hỗ trợ giao thức IEC61850, không phụ thuộc vào các phần mềm của từng hãng 
relay khác nhau, qua đó giúp truy xuất nhanh file sự cố để xác định nguyên nhân và giảm thiểu 
thời gian khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn cung cấp điện.
Với đề tài “Xây dựng trung tâm nghiên cứu và thử nghiệm trạm biến áp kỹ thuật số” (cũng do 
NPCETC thực hiện), nhóm tác giả hy vọng sẽ giúp tìm hiểu về độ linh hoạt trong vận hành của 
các thiết bị bộ thu thập dữ liệu Merging Unit (MU) và hệ thống rơ le điều khiển, bảo vệ (IEDs).
Tại cuộc họp, sau khi trình bày chi tiết  mục tiêu, nôi dung và phương án tổ chức thực hiện đề 
tài, các tác giả đều khẳng định, ý tưởng xây dựng đề tài xuất phát từ nhu cầu thực tế và những 
bất cập phát sinh trong quá trình làm việc vì vậy các đề tài đều có tính ứng dụng cao và có thể 
áp dụng rộng rãi trong toàn Tổng công ty.
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Vừa qua, đoàn công tác EVNNPC do ông Nguyễn Đức 
Thiện - Phó Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn đã có buổi 
làm việc với PC Thanh Hóa về việc kiểm tra đánh giá tình 
hình lập kế hoạch và tổ chức khắc phục các tồn tại sau 
kiểm tra công tác quản trị các chỉ tiêu SXKD.
Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Giám đốc - Nguyễn Đức 
Thiện đánh giá cao các đồng chí trong ban lãnh đạo Công 
ty đến các đơn vị sản xuất vào cuộc rất quyết liệt, tuy 

nhiên khâu các phòng, ban cần có sự trực tiếp chia sẻ với đơn vị; chú trọng đến việc quản lý 
hiệu quả bằng số liệu, tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, ban; xử lý thật nghiêm đối với 
đơn vị, cá nhân vi phạm; yêu cầu tập trung xây dựng tổng thể kế hoạch SXKD cho năm 2021 
từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc, có đánh giá phân tích cụ thể; Tăng cường các giải pháp 
về kỹ thuật, kinh doanh, công tác thanh tra, kiểm tra; chú trọng đảm bảo tiến độ, chất lượng 
các công trình đầu tư cải tạo lưới điện theo kế hoạch. Đối với công tác cán bộ Công ty cần có 
sự sắp xếp, luân chuyển phù hợp; phát động và chấm điểm thi đua xét theo quý; đẩy mạnh việc 
nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác các 
phần mềm được đưa vào áp dụng hiệu quả triệt để từ trên xuống dưới; tăng cường giao lưu, 
học hỏi các đơn vị trong Tổng công ty để có được những kinh nghiệm hay, phù hợp từ đó áp 
dụng hiệu quả góp phần phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị 
được giao.
Đoàn công tác đã đánh giá và ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của PC Thanh Hóa. Ông Thiện 
– Phó Tổng Giám đốc đã giao cho các Ban chuyên môn EVNNPC xem xét, giải quyết theo 
tình hình thực tế các kiến nghị mà đơn vị đã nêu, xem chi tiết.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện làm việc tại PC Thanh Hóa

EVNNPC tổ chức Hội nghị trực tuyến Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc mở rộng, sơ kết công tác Công đoàn và triển khai nhiệm vụ 
những tháng cuối năm 2020
Sáng ngày 28/8/2020, Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Ban chấp hành Công đoàn 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc mở rộng, sơ kết công tác 
Công đoàn và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 
2020.  
Phát biểu tại Hội nghị, ông Trịnh Quang Minh - Chủ 
tịch công đoàn EVNNPC đã đề nghị các đơn vị bám sát 
phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm để phấn đấu 
hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020; tiếp tục phối hợp với các Ban chuyên môn duy trì các biện 
pháp phòng chống dịch một cách có hiệu quả và phù hợp hơn; xây dựng Công đoàn vững 
mạnh và tiếp tục tham gia cùng các Ban chuyên môn trong việc triển khai thực hiện, giám sát 
thực hiện các quy chế chính sách mới liên quan đến người lao động; tiếp tục rà soát và kiện 
toàn các chức danh công đoàn cơ sở ở một số đơn vị. Trong các tháng cuối năm, ông Minh 
cũng đã đề nghị các đơn vị thực hiện xây dựng và tổ chức chấm điểm Công đoàn cơ sở vững 
mạnh; triển khai các hoạt động tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn; tiếp tục thực hiện 
công tác tuyên truyền, vận động thực hiện văn hóa doanh nghiệp và văn hóa an toàn lao động; 
tiếp tục hỗ trợ thực hiện phong trào cải tiến, sáng kiến khoa học kỹ thuật trong lao động góp 
phần nâng cao hiệu quả SXKD, nâng cao năng suất lao động; tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến 
phong trào nữ công, có phương án hỗ trợ, động viên đối với các con CBNV-LĐ có thành tích 
học tập tốt, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/19264/Default.aspx
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Quản lý Kỹ thuật – An toàn

Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng 
• Nhằm hỗ trợ cho các hộ gia đình nuôi cá lồng trên sông 
được an toàn trong quá trình sử dụng điện trong sản xuất, 
Điện lực Nam Sách – PC Hải Dương đã thực hiện rà soát, 
thống kê và triển khai công tác tuyên truyền, vận động 
các hộ gia đình nâng cao nhận thức trong sử dụng điện 
an toàn, tiết kiệm; song hành cùng việc phát tờ rơi có nội 
dung khuyến cáo các biện pháp sử dụng điện an toàn, Điện 
lực Nam Sách đã hỗ trợ, tư vấn cho các hộ về thực hiện 

các giải pháp an toàn khi sử dụng điện tại lồng nuôi cá trên sông và khuyến khích khách hàng 
dùng điện năng lượng mặt trời cho khu vực lồng bè. 
• Vừa qua, PC Nghệ An đã có buổi làm việc với Tập đoàn 
Viễn thông Quân đội -Viettel Nghệ An về kết quả phối 
hợp thực hiện vận hành hệ thống đo xa và phối hợp đẩy 
mạnh công tác khuyến khích khách hàng thanh toán tiền 
điện không dùng tiền mặt thông qua dịch vụ ViettelPay. 
Tính đến ngày 31/7/2020 số khách hàng Viettel thu hộ 
Công ty Điện lực đạt 103.271 hóa đơn, bình quân 14.753 
hóa đơn/tháng. Trong thời gian tới hai đơn vị sẽ tiếp tục 
tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền cho người dân hiểu rõ được lợi ích thiết thực 
của việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt thông qua dịch vụ ViettelPay. 

• PC Thái Bình đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác 
giữa PC Thái Bình và VNPT-TB trong thanh toán tiền điện 
không dùng tiền mặt qua kênh VNPT Pay. Hai bên cam 
kết sẽ khẩn trương triển khai các nội dung đã thỏa thuận 
đến các đơn vị, tập trung nguồn lực để thúc đầy mạnh mẽ 
việc phát triển khách hàng thanh toán không dùng tiền 
mặt, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD và 
khẳng định vị thế, thương hiệu của các bên.

• PC Quảng Ninh đã đảm bảo cấp điện phục vụ cho lễ 
kỷ niệm 20 năm ký kết hiệp ước phân định biên giới trên 
đất liền Việt Nam – Trung Quốc. Nhận thức đây là nhiệm 
vụ chính trị, quan hệ quốc tế rất quan trọng, Điện lực TP 
Móng Cái đã chủ động làm việc Ban Quản lý Cửa khẩu 
Quốc tế Móng Cái để lập phương án bảo đảm cấp điện 
cụ thể; phối hợp  kiểm tra toàn diện các trạm biến áp, các 
đường dây trung, hạ thế cấp điện của các TBA 560kVA-
22/0,4kV tại Cửa khẩu Quốc tế cầu Bắc Luân 1; 02 trạm biến áp 1000kVA-22/0,4kV tại Cửa 
khẩu Quốc tế cầu Bắc Luân 2. Cùng với đó, Điện lực chuẩn bị nguồn máy phát dự phòng, để 
tuyệt đối đảm bảo nguồn cấp điện cho buổi lễ.

• Để công tác cấp điện được liên tục, thông suốt, đảm 
bảo không xảy sự cố do nguyên nhân chủ quan  trong dịp 
Quốc khánh 2/9, PC Thái Nguyên đã thực hiện tổng kiểm 
tra toàn diện tình hình vận hành lưới điện từ ĐZ cung cấp 
điện cho các phụ tải quan trọng cho đến lưới điện hạ áp 
nông thôn, các ĐZ và TBA cấp điện cho chiếu sáng công 
cộng; xử lý triệt để các khiếm khuyết phát hiện trong quá 
trình kiểm tra, không để tình trạng quá tải dẫn đến nổ chì, 

nhảy ATM tổng; chặt tỉa cây ngoài hành lang; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ 
quan thông tin tổ chức tuyên truyền, các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; duy trì tốt 
chế độ trực ca trong các ngày nghỉ Lễ, xem chi tiết.

http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/19213/Default.aspx
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Đầu tư xây dựng

• Vừa qua, PC Hưng Yên đã thực hiện việc căn chỉnh hòm 
hộp/công tơ nghiêng, vếch quá qui định. PC Hưng Yên đã tổ 
chức rà soát toàn bộ lưới điện hạ áp tỉnh Hưng Yên và khắc 
phục trên 6,386 công tơ nghiêng, vếch quá qui định (nghiêng, 
vếch quá 30 độ so với phương thẳng đứng).Việc làm trên đã 
mang lại hiệu quả ngay lập tức vừa không mất chi phí đầu tư, 
vừa góp phần giảm tổn thất điện năng cho toàn Công ty, ngoài 
ra còn đem lại cái nhìn mỹ quan cho lưới điện tại địa phương.

• Thực hiện chủ đề năm 2020 “Tập trung hoàn thành toàn 
diện Kế hoạch 5 năm 2016-2020”, PC Vĩnh Phúc đã triển 
khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp trọng yếu trong công tác 
quản lý, kỹ thuật vận hành, đầu tư cải tạo và ứng dụng khoa 
học công nghệ. Đặc biệt, các giải pháp để nâng cao độ tin cậy 
cung cấp điện, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn 
định, cung ứng cho các nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, 
sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra với lưới điện, 
giảm thiểu thời gian ngừng cung cấp điện, xem chi tiết.

• Vừa qua, PC Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị liên 
quan tiến hành nghiệm thu đóng điện dự án thay MBA 
T1 trạm biến áp 110kV Nam Đàn công suất (25.000kVA- 
115/38,5/23(11) kV). Đây là công trình chào mừng 75 
năm Quốc khánh của PC Nghệ An. 
• Chào mừng 75 năm ngày Quốc khách 02/9/2020, PC 
Bắc Giang đã phối hợp với Ban Quản lý dự án lưới điện 
tổ chức nghiệm thu đóng điện trạm 110 kV Nam thành 
phố Bắc Giang, việc đóng điện đưa đường dây vào khai thác có một ý nghĩa rất quan trọng, 
đảm bảo nâng cao khả năng truyền tải của lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm 
tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phu tải tại các khu công nghiệp.

• PC Hưng Yên đã thực hiện đấu nối và đóng điện thành công dự 
án: Xuất tuyến 22kV sau xuất tuyến 475 TBA 110kV Minh Đức 
cấp điện cho khu công nghiệp Minh Quang - Giai đoạn 1. Việc 
đóng điện thành công dự án sẽ góp phần đảm bảo yêu cầu cấp 
điện, đáp ứng nhu cầu phát triển các doanh nghiệp và một lần 
nữa khẳng định việc điện tiên phong đi trước 1 bước, góp phần 
thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp Minh Quang.
• PC Hải Dương đã phối hợp với đơn vị quản lý dự án cùng các 
nhà thầu thực hiện đóng điện thành công dự án nâng công suất 
máy  biến áp (MBA) T2 trạm 110 kV Ngọc Sơn từ 25 MVA lên 
63 MVA, đưa tổng dung lượng của trạm này lên 103 MVA.

http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/19213/Default.aspx
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• Anh Xa Văn Thuật luôn nhiệt tình như thế, khi tôi hỏi anh làm 
bên hạ thế mà sao bên trung thế anh vẫn làm tốt như vậy, anh 
cười nói: “Nghề anh được đào tạo là công nhân kỹ thuật nên dù 
làm việc ở lưới điện trung thế hay hạ thế cũng không khác nhau 
là mấy, chỉ khác ở chỗ trung thế trèo cao hơn thôi”. Ngoài trời 
mưa mỗi lúc một nặng thêm, tôi và anh Thuật được phân công 
đi sửa điện cho khách hàng, chụp vội chiếc áo mưa lên người, 
tôi nhanh chóng theo anh đến địa điểm khách hàng báo mất điện, 
xem chi tiết.

• Từ ngày 26 đến ngày 28/8/2020, TTCSKH đã tổ chức đào 
tạo về VHDN phục vụ công tác CSKH dành cho CBNV và 
GDV của Trung tâm. Mục tiêu lớp đào tạo nhằm bồi huấn 
nâng cao kỹ năng cho đội ngũ CBNV, GDV của TTCSKH 
để nâng cao chất lượng và thái độ phục vụ; Trang bị kiến 
thức văn hóa EVNNPC để CBNV nhận thức, thấu hiểu sâu 
sắc về các giá trị văn hóa EVNNPC và tự hào về truyền 
thống của EVNNPC, cũng như của Trung tâm.
• Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc nghiên cứu thành công Mô hình đào tạo trong lĩnh vực 
Thí nghiệm – Tự động hóa. Mô hình mô phỏng một ngăn lộ xuất tuyến trung thế trong một 
trạm biến áp 110kV theo tiêu chuẩn không TBA người trực, bao gồm: một máy cắt, một tiếp 
địa, các khóa chức năng (F79 On/Off Switch, Local/Remote Switch), rơ le lockout. Việc sử 
dụng mô hình trong công tác đào tạo sẽ góp phần giúp cho đội ngũ làm công tác thí nghiệm có 
một cách nhìn trực quan hơn về hệ thống rơ le bảo vệ, điều khiển máy tính trong trạm 110kV, 
chuẩn bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ thí nghiệm các dự án tự động hóa lưới điện theo yêu cầu 
của Tổng công ty Điện lực miền Bắc

• Nếu ai đã một lần được tiếp xúc và làm việc cùng chị 
Đinh Thị Thu Hằng - Kế toán trưởng của Công ty Điện 
lực Phú Thọ đều thấy được sự nhiệt tình, chu đáo, sắc sảo 
và quyết đoán  trong mọi việc từ công tác chuyên môn, 
công tác quản lý cũng như giao tiếp với anh em đồng 
nghiệp, xem chi tiết.
• Gần 34 năm phục vụ ngành điện, dù ở cương vị trí nào, 
anh Nguyễn Văn Quế - Giám đốc, Bí thư Chi bộ Điện lực 

Công tác Đào tạo

Gương điển hình tiên tiến

Thông Nông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xem chi tiết.
Công tác Đoàn thể - An sinh xã hội

• Lịch phát sóng phóng sự “Những mái nhà của ý Đảng, 
lòng dân” 8h50 ngày 02/9/2020 trên kênh trên VTV1, 
xem giới thiệu.
• Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an 
nhân dân, tại UBND xã An Lạc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao 
Bằng. Câu lạc bộ Bóng bàn Công ty Điện lực Cao Bằng 
và Đại diện lãnh đạo xã An Lạc tổ chức buổi giao lưu thể 
thao môn bóng bàn. Tại buổi giao lưu, Câu lạc bộ Bóng 

http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/19214/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/19231/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/19242/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/19276/Default.aspx
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Tin tham khảo

1. Việt Nam lập Quy hoạch tổng thể năng lượng lần đầu tiên

2. PC Ninh Bình hạn chế tối đa sự cố lưới điện nhờ thực hiện 5S

3. NPSC ứng dụng công nghệ hiện đại BIM trong công tác tư vấn thiết kế công trình điện

4. PC Hưng Yên chuẩn bị các biện pháp đảm bảo cung cấp điện liên tục trong dịp Quốc khánh 
và khai giảng năm học mới năm 2020

5. PC Hà Tĩnh đảm bảo vận hành an toàn lưới điện

6. Minh bạch các dịch vụ ngành Điện

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

bàn Công ty Điện lực Cao Bằng đã tặng cho xã An Lạc 02 bộ bàn bóng tạo điều kiện cho nhân 
dân trong xã, đặc biệt là các tầng lớp thanh thiếu niên tập luyện, giao lưu sau những giờ học 
lập, lao động sản xuất. Nhân dịp này, Phòng An Toàn - Công ty Điện lực Cao Bằng đã phát tờ 
rơi tuyên truyền về an toàn sử dụng điện và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. 
• Ngày 23/8/2020, gần 100 Đoàn viên thanh niên của 
huyện Phú Bình, PC Thái Nguyên ra quân thực hiện 
chương trình “Thắp sáng làng quê” trên địa bàn xã Úc 
Kỳ. Lực lượng nòng cốt tham gia chương trình là các 
ĐVTN của Huyện đoàn Phú Bình, Chi đoàn Điện lực Phú 
Bình và Đoàn xã Úc Kỳ. ĐVTN đã hoàn thành kéo trên 
3.000 mét dây điện đi qua địa bàn 5 xóm và lắp đặt 85 
bóng đèn đường, chặt tỉa giải phóng cây ngoài hành lang 
có nguy cơ vướng vào đường dây điện, hoàn thành đóng điện công trình thắp sáng công cộng 
phục vụ trên 800 hộ dân xã Úc kỳ. Cùng với những việc làm trên, Điện lực Phú Bình tuyên 
truyền đến bà con nhân dân cách sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

• Công đoàn PC Bắc Ninh đã đến thăm hỏi, động viện 
cháu Bùi Hữu An bị bệnh ung thư đã phải phẫu thuật 
khoét bỏ một bên mắt trái khi mới 3 tuổi, cháu là con trai 
của anh Bùi Hữu Tại hiện đang công tác tại Đội sản xuất 
1 - Điện lực Yên Phong. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm 
tiếp thêm cho cháu niềm tin và nghị lực để vượt qua khó 
khăn vươn lên thực hiện những ước mơ và hoài bão của 
chính mình.

https://www.evn.com.vn/d6/news/Viet-Nam-lap-Quy-hoach-tong-the-nang-luong-lan-dau-tien-6-12-26329.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/19218/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/19229/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/19219/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/19219/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/19277/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/19269/Default.aspx
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