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Số 27 • Tháng 8/2021

Tin tức

EVN tiếp tục giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng 
điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Điện mặt trời cho triệu mái nhà

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Điện lực ban hành Chỉ thị “Về việc tăng 
cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bện COVID-19 đảm bảo hoạt 
động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc”

Vừa qua Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã ban 
hành Chỉ thị số 01-CT//ĐUNPC ngày 24/08/2021 “Về 
việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống 
dịch bện COVID-19 đảm bảo hoạt động sản xuất kinh 
doanh, đầu tư xây dựng của Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc”. 
Với tinh thần chủ động, khẩn trương, nỗ lực triển khai 
các nhiệm vụ cấp bách, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt 

nhiệm vụ kép; vừa đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo cung cấp điện 
phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước và thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/ĐU ngày 
20/8/2021 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công 
ty ban hành Chỉ thị về Về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Tổng công ty. Yêu 
cầu các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong Tổng công ty và người đứng đầu cấp ủy, chính 
quyền các cấp khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung cụ 
thể, xem chi tiết.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có những diễn 
biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đang 
ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân cũng như 
tác động đến kinh tế xã hội. Trên tinh thần tích cực chung 
tay cùng cả nước phòng chống dịch và góp phần chia sẻ 
những khó khăn đối đối với người dân và các khách hàng 
sử dụng điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ và Bộ Công Thương thực hiện việc giảm 
giá điện, giảm tiền điện đợt 5.
Ngày 28/08/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 97/NQ-CP thống nhất phương án hỗ 
trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch 
COVID-19. Thông tin nội dung giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng 
điện để giảm bớt khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19, xem chi tiết.

https://evn.bigk.vn/
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Vừa qua sau khi nhận được “Thư chúc mừng” của lãnh đạo Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc do đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh - Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch Hội Đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc ký; 
Chi bộ Dân tộc cũng đã có “Thư chúc mừng” do đồng chí Quàng Văn 
Hương - Bí thư Chi bộ Dân tộc, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của 
Quốc hội đã ký. Trong Thư có đoạn viết:
“Chi bộ Dân tộc nhận được thư chúc mừng ngày 16/08/2021 của Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc do đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên thay mặt tập thể lãnh đạo Tổng công 
ty gửi chúc mừng Chi bộ Dân tộc, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Dân tộc 
Y Thanh Hà Niê Kđăm và các đồng chí Thường trực Hội đồng Dân tộc 
khóa XV. Đây là sự động viên rất ý nghĩa, kịp thời đối với tập thể và các 

Chi bộ Dân tộc - Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội gửi “Thư chúc mừng” 
tới Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

đảng viên Chi bộ Dân tộc.
Chi bộ Dân tộc rất vui mừng được biết, từ ngày 01/08/2021, đồng 
chí Đỗ Nguyệt Ánh được giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc; thể hiện sự tin 
tưởng của Đảng ủy, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đối với cá nhân đồng 
chí; đồng thời cũng khẳng định sự không ngừng phấn đấu, nỗ lực 
vươn lên và thành công của đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh. Chi bộ Dân tộc 
nồng nhiệt gửi tới đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh những lời chúc mừng tốt 
đẹp nhất và tin tưởng rằng, trên cương vị công tác mới, đồng chí cùng 
với tập thể lãnh đạo sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, 
xây dựng và phát triển Tổng công ty Điện lực miền Bắc lên tầm cao 
mới, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của đơn vị,” xem chi tiết.

Trước diễn biến dịch COVID hết sức phức tạp, bùng phát diện rộng, số 
lượng CBCNV trong ngành Điện bị lây nhiễm nhiều tại khu vực phía 
Nam, phải cách ly tập trung bắt buộc, nhiều trường hợp F0, F1, thậm 
chí đã có CBCNV tử vong do dịch bệnh. Để có nguồn trực tiếp ủng hộ 
CBCNV của EVN tại khu vực miền Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 
COVID-19 theo Chỉ thị liên tịch số 5099 nêu trên; Tổng Giám đốc và 
Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã ký Chỉ thị 
số 4631/CTLT-EVNNPC ngày 25/08/2021; theo đó kêu gọi, vận động 
CBCNV trong Tổng công ty thống nhất phát động Cán bộ, CNVC lao 
động trong toàn Tổng công ty quyên góp, ủng hộ 0,5 ngày lương/người 
theo mức lương nền doanh nghiệp 2.650.000 đồng, để quyên góp, ủng 
hộ CBCNV của EVN tại khu vực miền Nam bị ảnh hưởng bởi dịch 

Tổng công ty Điện lực miền Bắc phát động ủng hộ CBCNV của EVN tại khu vực 
miền Nam bị ảnh hưởng bới dịch bệnh COVID-19

bệnh COVID-19 và Quỹ phòng chống COVID chung của EVN.
Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã họp và thống nhất, tổ chức mua sắm 2.500 máy đo nồng độ 
oxy SpO2 ủng hộ cho Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ 
Chí Minh, Công ty Nhiệt Điện Thủ Đức, Công ty Thủy điện Trị An, Ban Quản lý dự án Điện 3, 
Công ty VTĐL & CNTT chi nhánh miền Nam, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Công ty Cổ phần 
Tư vấn xây dựng Điện 4. Trong tuần này thiết bị y tế sẽ được giao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
Đây là nghĩa cử hết sức tốt đẹp của tập thể lãnh đạo và CBCNV Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc. Những vật tư y tế ủng hộ hết sức thiết thực đối với CBCNV của EVN tại phía Nam; hy vọng 
những đồng nghiệp tại khu vực miền Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, có thêm động 
lực vươn lên, vượt qua những khó khăn, vất vả và chiến thắng dịch bệnh.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27363/Default.aspx
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Vừa qua, EVNNPC đã có các buổi họp trực tuyến để kiểm 
tra tiến độ các dự án khởi công, đóng điện và chuẩn bị đầu 
tư năm 2021 do BA1, BA2, BA3 làm quản lý A dưới sự chủ 
trì của ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám. 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Lê Minh 
Tuấn đã chia sẻ với những khó khăn mà các Ban QLDA và 
đội ngũ cán bộ làm công tác đầu tư xây dựng đang phải đối 
mặt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cho rằng 

khối lượng công việc còn lại của bốn tháng cuối năm 2021 là rất lớn do đó các đơn vị cần nỗ lực 
và quyết tâm hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ cấp trên giao.
Ông Lê Minh Tuấn yêu cầu các đơn vị cần xây dựng tiến độ thực hiện các dự án và báo cáo tiến 
độ theo tuần theo tuần để kiểm soát, đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch và kịp thời có những 
điều chỉnh đảm bảo hoàn thành các dự án đã đăng ký đóng điện trong năm 2021. Giám đốc các 
Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm về cam kết hoàn thiện các thủ tục còn thiếu khi trình phê duyệt 
BCNCKT, TKKT. Các Ban QLDA chủ trì cùng Ban Đầu tư, Ban Kỹ thuật và các Công ty điện lực 
tiếp tục rà soát khắc phục tồn tại sau đóng điện và xử lý xong trong quý III năm 2021.
Đối với các Ban chuyên môn của Tổng công ty, ông Lê Minh Tuấn đề nghị Ban Đầu tư chủ trì 
cùng Ban Kế hoạch gửi văn bản yêu cầu các Công ty điện lực phối hợp các Ban QLDA kiến nghị 
UBND các tỉnh chấp thuận danh mục các dự án được thi công trong thời gian giãn cách theo Chỉ 
thị 16, xem chi tiết và tại đây.

EVNNPC áp dụng chính sách làm việc ba tại chỗ và ứng 
dụng công nghệ thông tin hoàn thành các công trình đầu 
tư xây dựng giữa đại dịch COVID-19. Xác định dịch 
COVID-19 sẽ còn diễn biến phức tạp và kéo dài, EVNNPC 
đang tìm cách thích nghi với điều kiện bình thường mới để 
vừa sống chung an toàn với dịch bệnh, vừa đảm bảo hoàn 
thành nhiệm vụ cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất kinh 
doanh và sinh hoạt của người dân, đồng thời đẩy nhanh tiến 
độ thi công và hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng.
Tính đến thời điểm đầu tháng 08/2021, toàn EVNNPC có 171 dự án lưới điện 110kV đang triển 
khai chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, trong đó giai đoạn chuẩn bị đầu tư có 93 dự án, 
giai đoạn thực hiện đầu tư có 78 dự án. Dịch COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng lớn tới mọi 
hoạt động của lĩnh vực đầu tư xây dựng, từ công tác tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi… đến 
đo vẽ, trích lục bản đồ, đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) và thi công, đóng điện. Tin tưởng 
rằng, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng công ty cùng với sự sáng tạo, nỗ lực quyết tâm 
của toàn thể cán bộ công nhân viên, EVNNPC sẽ vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu 
mà Tập đoàn giao trong năm 2021, xem chi tiết.

EVNNPC kiểm tra tiến độ các dự án khởi công, đóng điện và chuẩn bị đầu tư 
năm 2021 do BA1, BA2, BA3 làm quản lý A

Dịch COVID-19, giá nguyên liệu tăng khiến nhiều dự án điện gặp khó

EVNNPC triển khai công tác PCTT và TKCN trong điều kiện giãn cách xã hội 
phòng chống dịch COVID-19
Trong 8 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn miền Bắc bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 2 và 
hai đợt áp thấp nhiệt đới cùng các đợt nắng nóng, giông lốc, giông sét,… cục bộ ảnh hưởng đến 
tài sản, lưới điện và gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng. Các đơn vị trực thuộc Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc đã nỗ lực triển khai công tác ứng phó, khắc phục và khôi phục cấp điện lại 
sớm cho khách hàng.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27341/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27327/Default.aspx
https://plo.vn/do-thi/dich-COVID19-gia-nguyen-lieu-tang-khien-nhieu-du-an-dien-gap-kho-1010704.html
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Dự đoán trong những tháng tiếp theo, khả năng xuất hiện 
nhiều cơn bão, thiên tai với cường độ lớn ảnh hưởng đến 
lưới điện, tài sản do EVNNPC quản lý. Đặc biệt trong điều 
kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó 
lường, EVNNPC đã khẩn trương chỉ đạo các Công ty Điện 
lực có văn bản và làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống 
dịch COVID-19 của địa phương để thông tin và thực hiện 
các thủ tục cần thiết tạo điều kiện tốt nhất cho Lãnh đạo 

Tổng công ty, Ban chỉ huy PCTT&TKCN Tổng công ty, các đơn vị Điện lực khu vực và đơn 
vị sửa chữa chuyên ngành vào địa bàn, tiếp cận hiện trường để trực tiếp chỉ đạo, tham gia hỗ 
trợ công tác khắc phục. Đồng thời cam kết việc tuân thủ các yêu cầu phòng chống dịch của địa 
phương trong thời gian thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, xem chi tiết.

• Thực hiện sự chỉ đạo của PC Hải Dương về giảm tiền điện 
cho khách hàng do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 
4 năm 2021, Điện lực thành phố Hải Dương đã triển khai, 
thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ chương trình giảm giá 
tiền điện đợt 4 cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn 
thành phố. Tính đến ngày 26/08/2021, Điện lực thành phố 
đã tuyên truyền chương trình giảm tiền điện đạt 100% đến 
các khách hàng thuộc đối tượng giảm giá theo quy định; 

Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng

Kiểm tra được 5.200 khách hàng từ hai hộ trở lên, giảm được trên 1.000 khách hàng; Kiểm tra 
áp giá đúng mục đích 1.200 khách hàng; truy thu sai mục đích 30 triệu đồng với 9 trường hợp, 
xem chi tiết.

• Để đẩy mạnh thực hiện dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 3 
và cấp độ 4, PC Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ 
tiêu, đánh giá KPI, gắn trách nhiệm cho cá nhân, đơn vị 
và người đứng đầu với kết quả thực hiện dịch vụ điện trực 
tuyến hằng tháng; đồng thời tập trung đẩy mạnh áp dụng 
công nghệ thông tin vào công tác triển khai các dịch vụ 
cung cấp điện, quá trình đăng ký hồ sơ, ký hợp đồng mua 
bán điện, thanh toán tiền điện, giải quyết các yêu cầu của 

khách hàng,…tất cả các công đoạn đều được thực hiện trên môi trường số; tiếp tục đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền và khuyến cáo đến nhân dân tăng cường sử dụng các dịch vụ điện theo 
hình thức trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, xem chi tiết.
• Hiện nay, Công ty Điện lực Hà Tĩnh có 159 515 khách 
hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên tổng 
số  434 302 khách hàng (tính trong tháng 7/2021), đạt tỷ 
lệ 36,73%. Từ nay đến cuối năm, Công ty phấn đấu hoàn 
thành chỉ tiêu mà Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao 
là có khoảng 44% khách hàng thanh toán tiền điện không 
sử dụng tiền mặt (khoảng 192 000 khách hàng). Để hiện 
thực mục tiêu đó, thời gian qua Công ty Điện lực Hà Tĩnh 
đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phối kết hợp khá hiệu quả với các ngân hàng và tổ chức 
trung gian trong việc đẩy mạnh hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, xem chi tiết
và tại đây.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27290/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27335/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27329/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27328/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27281/Default.aspx
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• Năm 2021 PC Hà Nam đã kiểm tra sử dụng điện, kiểm 
tra công tơ trên lưới được hơn 80.000 lượt khách hàng, lập 
biên bản kiểm tra sử dụng điện khoảng 1.600 lượt. Trong 
thời gian tháng 6,7,8 năm 2021 do thời tiết nắng nóng, thay 
đổi bất thường nên số lượng công tơ chết cháy, hư hỏng 
tăng đột biến bằng 125% so với cùng kỳ năm 2020; kiểm 
tra vi phạm giá, phát hiện và xử lý 30 trường hợp, truy thu 
và phạt vi phạm được 60 triệu đồng góp phần nâng cao giá 

• Vừa qua, Điện lực Tiên Yên (PC Quảng Ninh) đã thực 
hiện bảo dưỡng, sửa chữa miễn phí thiết bị năng lượng 
mặt trời độc lập cho 31 hộ dân vùng sâu, vùng xa thuộc 6 
xã trên địa bàn huyện. Trước đó, trên địa bàn huyện còn 
có 31 hộ dân chưa tiếp cận được điện lưới Quốc gia, năm 
2019 bằng nguồn vốn của tỉnh, PC Quảng Ninh đã thực 
hiện lắp đặt bộ năng lượng mặt trời độc lập, thuộc Dự án 
cấp điện cho các cụm/điểm dân cư dưới 20 hộ dân trên địa 
bàn tỉnh, chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia, cho 31 hộ sử dụng, với tổng công suất lắp đặt 
31kW (công suất 1kW/hộ) trên địa bàn huyện Tiên Yên.

• PC Bắc Giang hiện tại quản lý vận hành lưới điện trên 
địa bàn rộng, với khối lượng quản lý vận hành tính đến 
tháng 8/2021 là 31 đường dây 110kV với chiều dài chiều 
dài 359,79km, 16 trạm/29 máy biến áp 110kV tổng dung 
lượng 1.429MVA; Đường dây trung áp có tổng chiều dài 
3.695 km; 12.894 km dường dây hạ áp; 04 trạm biến áp 
trung gian; 4.109 trạm/5.614 máy biến áp phân phối với 
tổng dung lượng 2.794 MVA. Với mục tiêu, nhiệm vụ đặt 

bán bình quân. Toàn bộ các biên bản vi phạm sử dụng điện đã được xử lý truy thu, bồi thường 
đúng theo quy định pháp luật.

Công tác Kỹ thuật - An toàn

ra là đảm bảo cung cấp điện an toàn, hạn chế tối đa sự cố trên lưới điện, nâng cao độ ổn định cung 
cấp điện cho các khách hàng, PC Bắc Giang đã và đang tiếp tục khẩn trương chỉ đạo các đơn vị 
tăng cường kiểm tra, xử lý tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện, xem chi tiết.
• Để đảm bảo vận hành lưới điện an toàn liên tục, phòng chống 
cháy nổ và ổn định cung ứng điện trong ngày lễ Quốc khánh 
2-9 năm 2021, PC Hòa Bình đã chi đạo các đơn vị tăng cường 
công tác kiểm tra khắc phục tồn tại, bảo dưỡng vệ sinh thiết 
bị đảm bảo vận hành an toàn lưới điện, yêu cầu các đơn vị tổ 
chức tổng kiểm tra toàn bộ các thiết bị trạm biến áp trung gian, 
trạm biến áp phân phối, thiết bị trên lưới điện, lập phương án 
bảo dưỡng, sửa chữa và xử lý ngay các điểm xung yếu, đáp 
ứng mức độ cung ứng điện, xem chi tiết.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27331/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27316/Default.aspx
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• Ban Quản lý Dự án Lưới điện đã đóng điện công trình 
Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Bắc Kạn. Công trình 
có tổng mức đầu tư 20,767 tỷ đồng, là công trình năng 
lượng cấp II, nhóm C với quy mô đầu tư: Thay thế MBA 
T1 công suất 25MVA hiện đang sử dụng bằng máy biến áp 
40MVA - 115/38,5/23kV (kèm 01 tủ điều khiển xa).

• Để cung cấp nguồn điện ổn định, an toàn trong mùa nắng 
nóng và kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra trong 
mùa mưa bão năm 2021, Công ty Điện lực Cao Bằng tập 
trung đầu tư xây mới các trạm biến áp tại 10 huyện, thành 
phố; tiến hành cải tạo, nâng cấp hệ thống đường dây trung 
thế, hạ thế… nhằm chống quá tải lưới điện. Từ đầu năm 
đến nay, Công ty đã bố trí kinh phí đầu tư xây dựng 39 trạm 
biến áp chống quá tải với tổng công suất 60.000kVA ở tất 

• Với địa bàn quản lý rộng, lưới điện nằm ở các khu vực 
có địa hình phức tạp. Để nâng cao chất lượng và độ tin 
cậy cung cấp điện, tăng năng suất lao động, Công ty Điện 
lực Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo và đầu tư trang thiết 
bị cho các đơn vị điện lực trực thuộc nhằm đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin, trong đó thực hiện áp dụng 
công nghệ Flycam vào sản xuất kinh doanh, quản lý vận 
hành lưới điện, xem chi tiết.

Đầu tư xây dựng

cả các địa phương; tiến hành khảo sát toàn bộ hệ thống lưới điện, sửa chữa, thay thế các trạm 
biến áp cũ, đường dây xuống cấp; tăng cường sửa chữa lưới điện 110 kV; thay mới 11.932 công 
tơ điện… với tổng kinh phí trên 47 tỷ đồng, xem chi tiết. 
• Ngày 25/08/2021, đoàn công tác của Công ty Điện lực Phú Thọ đã có buổi làm việc với UBND 
huyện Cẩm Khê để giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án 
đường dây và trạm biến áp 110kV Cẩm Khê 2 và đi kiểm tra tình hình triển khai, tiến độ thi công 
các xuất tuyến trung áp sau TBA, xem chi tiết.

Chuyển đổi số
• Thực hiện chủ đề năm 2021, PC Ninh Bình đã tích cực 
trong hành trình số hóa công tác kinh doanh điện năng, 
trong đó tập trung số hóa tất cả các hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả 
các hoạt động, tăng năng suất lao động mang lại lợi ích tối 
ưu cho khách hàng sử dụng điện. PC đã tăng cường cung 
cấp các dịch vụ điện theo phương thức điện tử qua Cổng 
Dịch vụ công Quốc gia; áp dụng ứng dụng hiện trường 
trên máy tính bảng, biên bản điện tử, hợp đồng điện tử có xác thực bằng mã OTP; đến nay tỷ 
lệ áp dụng dịch vụ số đạt 92,25%. Bên cạnh đó, thực hiện điều tra cập nhật chính xác lại các 
thông tin hợp đồng khách hàng và thực hiện ký lại hợp đồng điện tử đối với 100% khách hàng, 
xem chi tiết..

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27330/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27279/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27357/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27337/Default.aspx
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• PC Lai Châu đã tập trung củng cố, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông 
dùng riêng; tận dụng mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp với quyết tâm 
hoàn thành tốt mục tiêu “Chuyển đổi số”. Ban lãnh đạo Công ty, các phòng ban, đơn vị thường 
xuyên theo dõi, đôn đốc kịp thời nhằm hoàn thành tốt mục tiêu để ra. Đến tháng nay toàn 
Công ty đã hoàn thành số hóa 100% tất cả các hợp đồng mua bán điện sinh hoạt đạt 101,27% 
kế hoạch và vượt tiến độ trước 7 tháng so với kế hoạch Tổng Công ty giao. Công ty đã hoàn 
thành 100% việc chuẩn hóa thông tin khách hàng trên phần mềm và ngoài hiện trường.

• Để giải quyết bài toán về cân pha theo phương pháp 
truyền thống trên, nhóm cán bộ kỹ thuật trẻ Điện lực 
Dương Kinh (PC Hải Phòng) đã xây dựng một phần mềm 
cân pha nhằm mang lại hiệu quả cao nhất, giảm thấp nhất 
tình trạng vận hành lệch pha của các trạm biến áp, đồng 
thời giảm đáng kể về tổn thất điện năng lưới điện hạ thế 
và tình trạng gián đoạn cấp điện do nhảy aptomat, đặc biệt 
trong các đợt cao điểm nắng nóng, xem chi tiết.

• Thời gian gần đây, PC Lạng Sơn đã có bước tiến mạnh 
mẽ trên lộ trình số hóa các hoạt động SXKD. Thông qua 
việc áp dụng hệ thống văn phòng điện tử (E-Office), cũng 
như tăng cường ứng dụng nền tảng họp trực tuyến, chia sẻ 
tài liệu báo cáo trên cổng thông tin nội bộ… đã góp phần 
quan trọng thúc đẩy cải cách hành chính, tiết kiệm thời 
gian và giảm chi phí cho Công ty, xem chi tiết.

• Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc đã tiếp tục tổ chức các 
lớp đào tạo cán bộ quản lý cấp 4 của Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc dưới hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom, Zalo. Các lớp 
này được thực hiện theo Quyết định số 2020/QĐ-EVNNPC ngày 
13/08/2021 của Tổng công ty. Theo đó, tổng số hơn 200 học viên 
được chia làm 3 đợt học, bắt đầu từ 23/08/2021 và kết thúc vào 
18/10/2021. 
• Nhằm không ngừng nâng cao trình độ, cập nhật công nghệ mới 
đáp ứng yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao của ngành Điện, CBCNV 
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Điện Biên đã nghiên cứu chế tạo 
thiết bị mô phỏng nguyên lý làm việc của máy cắt để phục vụ 
công tác bồi huấn chuyên đề chụp sóng máy cắt. Với thiết bị này, 

đơn vị đã chủ động trong việc bồi huấn cho đội ngũ kỹ 
thuật và công nhân thí nghiệm thực hành các phép đo 
với máy CBA1000, phần phân tích thông số đo, ngoài 
việc tự đọc, nghiên cứu các tài liệu đơn vị luôn tham 
khảo ý kiến các chuyên gia tổ tự động hoá NPSC để 
chuẩn hoá các số liệu thí nghiệm.

Đào tạo 

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27291/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27294/Default.aspx
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Phòng chống dịch bệnh COVID-19

• PC Thanh Hóa đã tổ chức bồi huấn nghiệp vụ công tác 
Kiểm tra giám sát mua bán điện với hình thức online trực 
tuyến từ Công ty đến các đầu cầu đơn vị, mục tiêu nâng 
cao kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác KTGS. 
Lớp bồi huấn được diễn ra với 3 chuyên đề chính bao 
gồm: Kiểm tra, giám sát công tác nâng cao giá bán điện; 
Kiểm tra sử dụng điện, kiểm tra chống trộm cắp điện năng 
bằng phương pháp đo dòng so lệch; Vận hành và báo cáo 

phân hệ KTGS trên hệ thống CMIS3.0.

• Chiều 28/08/2021, đợt hỗ trợ thuốc men, vật tư y tế cấp 
bách đầu tiên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và 
Công đoàn Điện lực Việt Nam đã “cập bến” tại Thành phố 
Hồ Chí Minh và sẽ tiếp tục được chuyển tới những CBNV 
(thuộc các đơn vị thành viên ở khu vực phía Nam) đang 
phải theo dõi, điều trị COVID-19 tại nhà. Cụ thể, đợt đầu 
tiên, Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam đã gửi 
4.445 túi thuốc phòng chống và hỗ trợ điều trị COVID-19, 
295 máy kẹp đo nồng độ oxy và 5.190 kít test nhanh COVID-19 vào TP. Hồ Chí Minh căn cứ 
theo nhu cầu sử dụng mà các đơn vị đã đăng ký.

• Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh tổ chức 
tiếp nhận đưa vào sử dụng hệ thống cấp oxi dòng cao, hệ 
thống cung cấp không khí và hút chân không cho gần 400 
giường phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19. Công trình 
được tài trợ chính bởi một số đơn vị thành viên của EVN, 
với tổng giá trị thực hiện hơn 8,5 tỉ đồng. Công trình hoàn 
thành, bàn giao cho bệnh viện đưa vào vận hành sau 1 
tháng khẩn trương triển khai khảo sát, thiết kế, thi công 

theo hình thức “cuốn chiếu”. Đây là sự nỗ lực rất lớn từ 3 đơn vị thành viên của EVN cùng 
với các nhà thầu, đơn vị thi công.
• Trước tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp 
và chưa có dấu hiệu suy giảm, để triển khai thực hiện nhất 
quán và xuyên suốt của các Ban Chỉ đạo từ Trung ương/
Bộ/Ngành/Địa phương/Tập đoàn/Tổng công ty/Đơn vị 
về công tác phòng, chống dịch COVID-19, các cấp Bộ/
Ngành chức năng tiếp tục ra các văn bản để chỉ đạo và 
hướng dẫn cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh 
trong từng giai đoạn. Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã 
có văn bản số 4594/TCNS-EVNNPC ngày 23/08/2021 về việc tăng cường công tác phòng, 
chống dịch và thực hiện hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ quan, đơn vị của 
Bộ Y tế, xem chi tiết.
• Ngay khi dịch COVID-19 có dấu hiệu bùng phát trên địa bàn huyện Nông Cống, Điện lực 
Nông Cống đã nghiêm túc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đơn 
vị đã triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa 
đảm bảo công tác SXKD, vận hành hệ thống điện an toàn - liên tục.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27325/Default.aspx
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Tin đoàn thể - Gương điển hình tiên tiến
• Nhằm góp phần chung tay cùng chính quyền và Nhân 
dân huyện Vũ Quang (PC Hà Tĩnh) có thêm nguồn lực 
phòng, chống dịch COVID-19, CBCNV Điện lực Vũ 
Quang đã phối hợp với Huyện đội Vũ Quang tổ chức bữa 
cơm yêu thương cho hơn 100 công dân đang thực hiện 
cách ly tại khu cách ly Hói Trung, xã Quang Thọ, huyện 
Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, xem chi tiết.

• Năm 1991, khi tách tỉnh, kỹ sư Hoàng Văn Thiện về 
nhận công tác tại Công ty Điện lực Hà Giang, anh được 
giao chức danh Phó Trưởng phòng Đầu tư. Điều anh trăn 
trở là làm sao xây dựng được cơ sở hạ tầng của ngành 
điện trên vùng đất còn hoang sơ và khó khăn này. Anh 
kể: “Tôi đã đi dọc 300 km vùng biên giới giáp với Trung 
Quốc. Ban đêm, bên mình thì tối đen, còn các Thị trấn, 
các xã bên nước láng giềng thì ánh điện bừng sáng, xem 
chi tiết.

• Công đoàn PC Bắc Kạn trao tặng 500 kg quả bí xanh cho 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn để ủng hộ nhân 
dân Tp. Hồ Chí Minh. Những phần quà tuy không lớn về 
vật chất, nhưng chứa đựng trong đó đầy ắp tấm lòng và 
tình cảm của đoàn viên công đoàn đang công tác tại PC 
Bắc Kạn hướng tới đồng bào vùng dịch, tiếp thêm động 
lực vươn lên, vượt qua những khó khăn, vất vả do ảnh 
hưởng của dịch bệnh, xem chi tiết.

• Hưởng ứng phát động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh về việc hỗ trợ tiêu thu nông sản trên địa bàn tỉnh 
Sơn La và “Người Sơn La kết nối tiêu thụ nông sản Sơn 
La”, Cơ quan Công ty Điện lực Sơn La đã thực hiện tiếp 
nhận 2,65 tấn nhãn của 3 nhà cung cấp là gia đình người 
thân CBCNV Công ty với giá bán là 10.000 đ/kg để phân 
phối cho các phòng, ban, đội quản lý lưới điện cao thế và 
Điện lực Thuận Châu. 

Tin tham khảo

1. PC Thái Nguyên đảm bảo cấp điện an toàn và ổn định - cần sự chung sức từ phía cộng đồng

2. PC Hưng Yên đẩy mạnh công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong điều kiện phòng 
chống dịch COVID-19

3. PC Bắc Kạn khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống dây 
dẫn sau công tơ.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27344/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27306/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27306/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27343/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27338/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27334/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27334/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27317/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27317/Default.aspx
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4. PC Hải Phòng vượt khó đảm bảo điện an toàn, liên tục

5. Phóng sự PC Bắc Ninh cảnh báo kẻ xấu giả mạo, lừa đảo và dụ dỗ khách hàng vi phạm sử 
dụng điện

6. Người dân các bản xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ hân hoan đón điện lưới Quốc gia dịp 
Tết độc lập 02/9

7. Phóng sự PC Hà Tĩnh đảm bảo cấp điện cho các khu cách ly COVID - 19

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27299/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27289/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27289/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27352/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27352/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27355/Default.aspx
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