
1

Số 28 • Tháng 9/2021

Tin tức

Giai đoạn 2021-2022 là cột mốc xây chắc “nền móng” chuyển đổi số tại EVNNPC

Điện mặt trời cho triệu mái nhà

nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi đã và đang thực hiện tại 
EVNNPC, cụ thể chi tiết 29 chỉ tiêu cần được phân định 
rõ khối lượng công việc sẽ thực hiện tại Tổng công ty và 
tại các đơn vị. Các ban, các đơn vị cần đẩy nhanh tiến 
độ các dự án, tập trung cao độ cho các nhiệm vụ chuyển 
đổi số giai đoạn 2, dự án xây dựng bản đồ quản lý lưới 
điện trên nền GIS; Công ty TNHH MTV Thí nghiệm 
Điện miền Bắc đẩy nhanh tiến độ việc thu thập dữ liệu 

SCADA từ các TBA về Trung tâm thu thập dữ liệu tại trụ sở 20 Trần Nguyên Hãn, tiến độ tự 
động lưới trung hạ áp; Công ty Công nghệ thông tin phải đảm bảo hạ tầng, an toàn thông tin 
cho Tổng công ty, xây dựng ngay phương án tổ chức lực lượng quản lý vận hành các phần 
mềm sau khi hoàn thành, bố trí nhân lực có trình độ và tiếp tục đào tạo, ưu tiên nhân lực chất 
lượng cao; các ban chuyên môn Tổng công ty cần nhanh chóng tạo dựng không khí chuyển 
đổi số trong toàn thể CBCNV từ cấp Tổng công ty xuống đơn vị, tiếp tục đào tạo nhận thức 
về Chuyển đổi số, phổ biến Sổ tay Chuyển đổi số, tổ chức các diễn đàn Chuyển đổi số trong 
đội lãnh đạo và CBCNV. Đặc biệt kêu gọi và khuyến khích toàn thể CBCNV phát huy trí tuệ 
cá nhân, tập thể để có những sáng kiến trong công tác chuyển đổi số góp phần đưa EVNNPC 
phát triển toàn diện, sớm trở thành doanh nghiệp số, xem chi tiết.

Nỗ lực chuyển đổi số của Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc (EVNNPC) là xu thế tất yếu trong bối cảnh hướng 
tới xây dựng Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế 
số. EVNNPC xác định giai đoạn 2021-2022 là giai đoạn 
trọng tâm thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, thực hiện 
chuyển dịch doanh nghiệp theo hướng hiện đại, thông 
minh và số hóa.
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và ứng dụng 
công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động SXKD của EVNNPC 
đã có nhiều ý kiến tham luận và phát biểu, tập trung vào 29 nhiệm vụ bao gồm: 12 nhiệm vụ 
EVNNPC đăng kí với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); 6 nhiệm vụ bổ sung được Hội 
đồng thành viên EVNNPC thông qua và 11 nhiệm vụ EVN giao chung cho các Tổng công 
ty.
Bà Đỗ Nguyệt Ánh -  Chủ tịch Hội đồng thành viên, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và 
ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động SXKD của 
EVNNPC khẳng định Chuyển đổi số tại EVNNPC là một cuộc đại cách mạng, giai đoạn 
2021-2022 là cột mốc xây chắc “nền móng” chuyển đổi số tại EVNNPC. Bà Ánh đã chỉ rõ 8 
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Sau khi kêu gọi, vận động CBCNV trong Tổng công ty 
quyên góp, ủng hộ 0,5 ngày lương để ủng hộ CBCNV của 
EVN tại khu vực miền Nam bị ảnh hưởng bởi dịch 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 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 điều kiện giãn cách xã hội nên tổ chức mua sắm vật tư y tế hết sức khó khăn, do nguồn 
cung khan hiếm; hơn nữa rơi vào các ngày nghỉ cho nên công tác vận chuyển cũng là một bài 
toán rất khó đặt ra. Tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng công ty; sự cố gắng, nỗ 
lực và quyết tâm của Văn phòng, Ban Truyền thông và các Ban chuyên môn đã phát huy tối đa 
các mối quan hệ để vận chuyển bằng đường hàng không đến Thành phố Hồ Chí Minh; chiều tối 
ngày 02/09 toàn bộ thiết bị trên đã đến Sân bay Tân Sơn Nhất, sáng ngày 03/09 toàn bộ số vật 
tư y tế trên đã được vận chuyển và bàn giao tại trụ sở Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí 
Minh và trụ sở Tổng công ty Điện lực miền Nam.
Đây là tình cảm, tinh thần tương thân tương ái và việc làm rất ý nghĩa, tốt đẹp, hết sức kịp thời 
của tập thể lãnh đạo và CBCNV Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã giành cho đồng nghiệp của 
mình tại các đơn vị khu vực miền Nam. Hy vọng những đồng nghiệp tại khu vực miền Nam bị 
ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đón nhận được những món quà rất đặc biệt và rất cần thiết đúng vào 
dịp Tết Độc lập có thêm động lực vươn lên, vượt qua những khó khăn, thử thách, cùng chung tay 
chiến thắng dịch bệnh COVID-19, xem chi tiết. 
Thư cảm ơn của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh gửi Ban lãnh đạo và toàn thể 
CBCNV Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Thư cảm ơn của Tổng công ty Điện lực miền Nam gửi lãnh đạo và CBCNV Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc

Món quà đặc biệt ngày Tết Độc lập đến với đồng nghiệp khu vực phía Nam

Vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã có buổi họp 
trực tuyến (zoom) để kiểm tra tiến độ các dự án sử dụng vốn 
ngân sách nhà nước dưới sự chủ trì của ông Lê Quang Thái 
- Quyền Tổng Giám đốc. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh 
đạo các Ban chuyên môn, Ban QLDA Phát triển Điện lực 
(BA2) và các Công ty Điện lực: Nghệ An; Lạng Sơn; Lai 
Châu.
Sau khi nghe báo cáo, trao đổi, thảo luận của các ban chuyên 

môn và các đơn vị liên quan về tiến độ thực hiện các dự án trong năm 2021, ông Lê Quang Thái 
đã phát biểu và có ý kiến chỉ đạo chi tiết đối với từng đơn vị thành viên.
Đối với dự án Cấp điện cho huyện đảo Bạch Long Vỹ: Ông Lê Quang Thái đã đề nghị triển khai 
việc cung cấp vật tư, thiết bị còn lại của hệ thống điện gió trước 30/09/2021 và sắp xếp thời gian 
đón đoàn chuyên gia lắp đặt cho phù hợp. Ông Lê Quang Thái đề nghị BA2 tập trung bám sát tình 
hình diễn biến dịch bệnh để có chỉ đạo các đơn vị liên quan tận dụng, tranh thủ tối đa thời cơ để 
tổ chức triển khai lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh, tổ chức nghiệm thu ngay sau khi lắp đặt để đảm 
bảo tiến độ hoàn thành trước ngày 30/10/2021.
Đối với dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Lai Châu: Ông Lê Quang Thái giao 
Ban Kế hoạch, Ban Tài chính Kế toán làm việc với PC Lai Châu rà soát lại giá trị vốn dư của dự 
án, báo cáo lãnh đạo Tổng công ty xem xét trình Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các cấp có thẩm 
quyền theo phương án chuyển phần vốn dư cho dự án Cấp điện cho huyện đảo Bạch Long Vỹ, 
xem chi tiết.

EVNNPC kiểm tra tiến độ các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27413/Default.aspx
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Chiều 01/09/2021 đã diễn ra buổi làm việc giữa Phó Tổng 
Giám đốc Lê Minh Tuấn với đại diện các Ban Kế hoạch, 
Ban Quản lý Đầu tư và Ban Truyền thông về công tác 
truyền thông lĩnh vực đầu tư xây dựng trong bối cảnh dịch 
COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Tại cuộc họp, Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn khẳng 
định công tác truyền thông trong lĩnh vực đầu tư xây dựng 
đã có những bước tiến đáng kể, tuy nhiên các đơn vị thành 
viên, đặc biệt là các BA1, BA2, BA3 cần phối hợp và tổ chức thực hiện tốt công tác truyền thông 
về công tác đầu tư xây dựng, phát huy hơn nữa, định kỳ cần tăng cường các bài viết chuyên sâu 
về mọi mặt trong công tác đầu tư xây dựng, từ khâu chuẩn bị đầu tư, thi công, đánh giá tác động 
môi trường của dự án, giải phóng mặt bằng đến đến giá hiệu quả sau dự án.
Phó Tổng Giám đốc cũng yêu cầu đội ngũ làm công tác truyền thông các đơn vị thành viên cần 
tăng cường đào tạo và tự đào tạo để trở thành lực lượng tinh nhuệ, có thể truyền tải kịp thời đầy 
đủ những nỗ lực của Tổng công ty trong mọi mặt sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao hình 
ảnh, vị thế và thương hiệu của đơn vị, của EVNNPC trong cộng đồng xã hội, xem chi tiết.

Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại 
EVNNPC

Chào mừng Quốc khánh 2/9, EVNNPC khởi công/đóng điện 6 công trình 110kV
Trong các ngày cuối tháng 8, Ban Quản lý dự án lưới điện, 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã phối hợp 
với các đơn vị chức năng tổ chức khởi công và đóng điện 
thành công 6 công trình đường dây, trạm biến áp 110kV.
Cụ thể, trong các ngày 29, 30 và 31/08/2021, tại các tỉnh 
Bắc Kạn, Thái Nguyên, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa 
và Nghệ An, Ban Quản lý dự án lưới điện phối hợp với các 
đơn vị chức năng tổ chức khởi công, đóng điện thành công 

6 công trình đường dây và trạm biến áp 110kV. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động 
của tập thể cán bộ, công nhân viên BA1 thi đua lập thành tích chào mừng 76 năm Cách mạng 
Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Các công trình này khi đi vào vận hành sẽ đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải và cải thiện chất 
lượng điện áp, tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ ổn định, tin cậy cung cấp điện cho phụ tải 
khu vực và các vùng lân cận, xem chi tiết.

Chuyển đổi số
• Thực hiện chỉ đạo của EVN và EVNNPC, PC Lai Châu 
đã tăng cường ứng dụng mạnh mẽ, hiệu quả chương trình 
“Chuyển đổi số” trong mọi hoạt động SXKD. Công tác 
“Chuyển đổi số” trong kinh doanh và dịch vụ khách hàng 
đã được triển khai đồng bộ, sáng tạo từ cấp Công ty đến 
các đơn vị trực thuộc góp phần nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý, kinh doanh điện năng, đồng thời cung cấp các dịch 
vụ, tiện ích và sự tiện lợi nhất cho khách hàng. Qua đó chất 
lượng dịch vụ và độ hài lòng khách hàng không ngừng được nâng lên, xem chi tiết.

https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27406/Default.aspx
https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/EVNNPC-khoi-cong-dong-dien-6-cong-trinh-duong-day-va-tram-bien-ap-6-166-11938
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27356/Default.aspx
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Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng

• Thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Công ty Điện lực 
Hà Giang, Điện lực Bắc Mê đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ 
biến, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện, bà con nhân dân 
trên địa bàn huyện và đã đạt một số kết quả tích cực trong 
việc thanh toán tiền điện qua các tổ chức trung gian, giúp 
người dân và khách hàng giảm được nhiều thời gian đi lại 
và thuận lợi trong giao dịch, xem chi tiết.

• Hiện nay, thay vì phải đến trực tiếp phòng giao dịch của 
Điện lực, khách hàng sử dụng điện có thể sử dụng các dịch 
vụ điện trực tuyến của Điện lực miền Bắc mọi lúc, mọi nơi, 
tiếp cận ngành điện một cách dễ dàng. Việc sử dụng các dịch 
vụ điện trực tuyến không chỉ nhanh chóng, an toàn, tiện lợi, 
tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, mà còn có ý nghĩa đặc biệt 
to lớn trong thời điểm cả nước đang chung tay phòng chống 
dịch bệnh COVID-19. Dưới đây là các kênh dịch vụ điện trực 
tuyến, thanh toán trực tuyến do EVNNPC cung cấp, quý khách 
nắm biết và khai thác sử dụng, xem chi tiết.

• Bà Đỗ Nguyệt Ánh Chủ tịch HĐTV (nguyên Tổng 
Giám đốc) trả lời phỏng vấn về chuyển đổi số trong 
EVNNPC, xem chi tiết.

• Công ty Điện lực Sơn La đã ký kết thỏa thuận hợp tác 
thu tiền điện qua tài khoản thanh toán phát hành thẻ cấp 
hạn mức thấu chi giữa PC Sơn La và Agribank chi nhánh 
Sơn La. Thỏa thuận hợp tác giữa 2 bên nhằm mục đích 
tăng cường hợp tác trong công tác thu hộ tiền điện, phát 
triển khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt. Cụ thể, 
khách hàng sẽ được ngân hàng mở tài khoản thanh toán 
cá nhân phát hành thẻ, cấp hạn mức thấu chi để đăng ký 
thanh toán tiền điện theo phương thức tự động trích tài khoản của khách hàng. Công ty Điện 
lực Sơn La cũng sẽ phối hợp, hỗ trợ Agribank chi nhánh Sơn La thu nồi nợ vay thấu chi quá 
hạn của khách hàng.

Công tác Kỹ thuật - An toàn
• Để đảm bảo cung ứng điện an toàn ổn định PC Thái Bình đã thực hiện hàng loạt các giải pháp 
như thay mới, hoán đổi, chống quá tải các trạm biến áp, bảo dưỡng lưới điện định kỳ, phát quang 
hành lang tuyến, ngăn ngừa các sự cố cháy nổ; Tập trung các nguồn lực cho đầu tư xây dựng cơ 

https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27353/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27421/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27390/Default.aspx
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bản, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên hệ thống lưới 
điện; tiến hành thí nghiệm định kỳ 100% máy biến áp kết 
hợp đo tiếp địa trạm biến áp, bổ xung giá đỡ cáp, gia cố tiếp 
địa; kiểm tra tụ bù trung thế, tụ bù hạ thế, luân chuyển nội 
bộ các máy biến áp, nâng dung lượng máy biến áp, tăng 
cường kiểm tra, tổ chức phát quang hành lang lưới điện cao 
áp nhằm đảm bảo an toàn và phòng tránh tai nạn về điện 
trong mùa mưa bão, xem chi tiết.

• Để bảo đảm vận hành an toàn hệ thống lưới điện đặc 
biệt là khi mùa mưa bão năm 2021 đang đến gần, PC Bắc 
Giang đã tích cực triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, sửa 
chữa, xây mới nâng cấp hệ thống lưới điện, xây dựng các 
phương án ứng phó, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư thiết 
bị và các điều kiện theo phương châm “4 tại chỗ”; đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người 
dân về an toàn điện, chủ động ứng phó với mọi tình huống 

nhằm giảm đến mức thấp nhất các thiệt hại do mưa bão gây ra, bảo đảm cung cấp đầy đủ nguồn 
điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, xem chi tiết.
• Với mục tiêu nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, ngay từ đầu năm 
2021, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chỉ đạo các Điện lực trực thuộc 
tổ chức nhiều đợt ra quân chỉnh trang lưới điện, tăng cường phối hợp 
với các đơn vị viễn thông trên địa bàn thực hiện bó cáp viễn thông trên 
các tuyến đường dây và hệ thống cáp đi chung trên cột điện. Theo ghi 
nhận, đến nay các Điện lực trực thuộc cơ bản đã hoàn thành chỉ tiêu 
về công tác chỉnh trang lưới điện Công ty giao trong năm 2021. Trong 
đó, nhiều đơn vị đã thực hiện vượt kế hoạch giao như: Điện lực thành 
phố Hà Tĩnh, Điện lực Hương Sơn, Điện lực Cẩm Xuyên, Điện lực thị 
xã Hồng Lĩnh, xem chi tiết.
• Để giảm thiểu sự cố do sét đánh, trong tháng 8, Công ty Điện lực 
Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ các công việc lắp 

• PC Hải Phòng đã thực hiện kiểm tra các chức năng của 
ứng dụng DMS - hệ thống quản lý lưới điện phân phối và 
thử nghiệm thực tế chương trình tự động hóa mạch vòng 
lưới điện trung áp DAS. Phần mềm trung tâm SP5 tại 
Trung tâm điều khiển xa Hải Phòng ngoài các chức năng 
SCADA cơ bản là điều khiển, giám sát và thu thập dữ liệu, 
còn có các ứng dụng DMS lõi với các chức năng như: ứng 
dụng tính toán dòng tải, đánh giá trạng thái, chỉ số hiệu suất 
(DSSE) và các chức năng vận hành và phân tích lưới như: phân bổ phụ tải, định vị sự cố, cách 
ly (FLOC) và phục hồi nguồn cấp (FISR); tái cấu trúc lưới, dự báo phụ tải ngắn hạn, giả lập, đào 
tạo vận hành, tính toán tổn thất, tính toán sự cố, xem chi tiết.

kim thu sét, chống sét thông minh, củng cố tiếp địa trung áp. Đồng thời phối hợp với Xí nghiệp 
dịch vụ Điện lực Lạng Sơn thí nghiệm hàng loạt các chống sét van vận hành lâu năm trên các 
tuyến đường dây có nhiều sự cố, xem chi tiết. 
• Trước thềm năm học mới 2021-2022 sắp diễn ra, để đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục 
cho các em học sinh đến trường, ban lãnh đạo Điện lực Sơn Dương đã chỉ đạo các phòng nghiệp 
vụ chức năng, đội (tổ) sản xuất, tăng cường công tác kiểm tra đường dây, trạm biến áp kịp thời 
phát hiện các khiếm khuyết trên các thiết bị, đường dây do đơn vị quản lý, đồng thời tổ chức lập 
phương án khắc phục ngay các khiếm khuyết sau khi phát hiện, tăng cường công tác phát dọn 
hành lang tuyến, thực hiện vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao để đảm bảo cho các thiết bị, 
đường dây cấp điện an toàn liên tục cho tất cả các điểm trường trong năm học mới, xem chi tiết.

https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27386/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27417/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27415/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27387/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27376/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27405/Default.aspx
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• Công ty Điện lực Điện Biên đã đóng điện thành công, 
đưa điện lưới quốc gia đến với 159 hộ dân thuộc 4 bản 
Hổi Chỏn, Pú Tủ, Thổ Lộ 1, Thổ Lộ 2 (xã Ẳng Tở, huyện 
Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) mang lại niềm vui cho bà 
con nhân dân trước thềm Tết Độc lập. Đây là 4 bản vùng 
cao đặc biệt khó khăn của xã Ẳng Tở. Bao đời nay, người 
dân nơi đây sinh sống trong điều kiện chưa có điện lưới 
quốc gia, đường xá giao thông đi lại không thuận tiện, 

• Công ty Điện lực Sơn La đã phối hợp với Sở Công 
Thương tỉnh Sơn La tổ chức đóng điện cấp điện lưới 
Quốc gia cho 180 hộ dân tại bản Làng Sáng và Háng 
Đồng C, xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên. Công trình điện 
lưới được khởi công từ tháng 2/2021 với quy mô đầu tư 
xây dựng gồm 3 trạm biến áp, công suất 138 KVA, trên 
9 km đường dây 35KV và 7,9 km đường dây 0,4KV; lắp 
đặt công tơ kèm theo bảng điện và bóng điện đến từng hộ 

• Ngày 31/08/2021, tỉnh Sơn La đã tổ chức đóng điện 
công trình cấp điện lưới quốc gia cho 53 hộ đồng bào dân 
tộc H’Mông bản Bãi Tám (xã Chiềng Sung, huyện Mai 
Sơn). Công trình do Sở Công Thương tỉnh Sơn La làm 
chủ đầu tư, Công ty Điện lực Sơn La quản lý A dự án. 
Đây là công trình thuộc gói thầu 2634-W30 sẽ cấp điện 
cho các xã Nà Ớt, Chiềng Sung, Phiêng Cằm của huyện 
Mai Sơn.

Đầu tư xây dựng

gia đình. Sau 6 tháng triển khai, công trình đã hoàn thành cấp điện cho 180 hộ dân; trong đó, 
127 hộ thuộc bản Làng Sáng và 53 hộ dân bản Háng Đồng C thuộc xã Háng Đồng, huyện Bắc 
Yên, xem chi tiết.
• Dự án “Xây dựng mới đường dây 35kV từ TBA 110kV Nhị Chiểu đến REC 01 Hiệp Sơn” 
do PC Hải Dương làm chủ đầu tư đã được đóng điện đưa vào khai thác sử dụng, với tổng giá 
trị công trình là 11,5 tỷ đồng. Dự án cũng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của thị xã Kinh 
Môn; cung cấp điện an toàn, ổn định, chống quá tải, giảm tổn thất cho lưới điện trung áp khu 
vực; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về độ ổn định cung cấp điện; cải thiện chất lượng điện 
năng cho các phụ tải trong khu vực các xã Hiệp Sơn, thị trấn Kinh Môn, thị trấn Phú Thứ… và 
các xã lân cận thuộc thị xã Kinh Môn. Tạo đường dây cấp điện mạch vòng theo mô hình cấp 
điện N-1 đã  được Tập đoàn Điện lực Việt Nam định hướng xây dựng.

cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, xem chi tiết. 
• Đáp ứng sự mong đợi của người dân đúng vào dịp Quốc khánh mùng 2/9, Công ty Điện lực 
Lào Cai (PC Lào Cai), đã đóng điện 02 trạm biến áp phân phối cấp điện cho các hộ dân đang 
sinh sống trên địa bàn bản Ngải Thầu xã Tả Củ Tỷ huyện Bắc Hà. Được biết đây là dự án do 
Sở công thương Lào Cai làm chủ đầu tư, được khởi công từ tháng 08/2020 với 02 TBA tổng 
công suất 200kVA, xây dựng mới 2,6 km đường dây hạ thế và hệ thống đo đếm điện năng.

https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27409/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27399/Default.aspx
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• Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình đã tổ chức 
tập huấn Văn hóa doanh nghiệp cho CBCNV qua Zoom 
trực tuyến từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc. Đây là 
chương trình đào tạo của Công ty đã đăng ký với Tổng 
công ty năm 2021 với mục đích truyền đạt và lan tỏa đến 
toàn thể CBCNV trong toàn Công ty về tất cả các nội 
dung liên quan đến văn hóa doanh nghiệp và hành trình 
văn hóa EVNNPC tạo nên khí thế mới và động lực để tiếp 

Tổ chức và Đào tạo 

• Thực hiện kế hoạch công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021, Công ty Công 
nghệ thông tin Điện lực miền Bắc đã tổ chức lớp huấn luyện, kiểm tra sát hạch về ATVSLĐ 
cho 145 CBCNV thuộc nhóm 3, 4 và 6 trong tháng 04/2021. Trong quá trình huấn luyện, các 
CBCNV đã được hướng dẫn chi tiết các quy trình, quy định về an toàn, tham gia diễn tập xử 
lý sự cố kỹ thuật và thực hành sơ cấp cứu người bị nạn, bị điện giật. Đảm bảo tất cả CBCNV 
trước khi thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường thi công phải được sát hạch kiểm tra công tác an 
toàn và được cấp thẻ an toàn, xem chi tiết.

tục hành trình đổi mới toàn diện, góp phần hoàn thành kế hoạch năm về các chỉ tiêu kế hoạch.

Phòng chống dịch bệnh COVID-19

• Trước tình hình dịch bệnh COVID -19 diễn ra rất phức 
tạp trên nhiều tỉnh/thành phố của cả nước. Quảng Ninh 
với tinh thần chủ động phòng chống từ sớm, từ xa, hơn 2 
tháng qua tỉnh Quảng Ninh an toàn với COVID-19. Với 
tinh thần tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ kép “ vừa 
đảm bảo cung ứng điện an toàn hiệu quả, vừa chống dịch 
COVID – 19”, PC Quảng Ninh đã thực hiện nhiều giải 
pháp đồng bộ đảm bảo cung cấp điện cho kỳ nghỉ lễ 02/09 

và Khai giảng đón năm học mới 2021, xem chi tiết.

• Hiện tại tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước, đặc biệt thành 
phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại văn bản số 7028/
BYT-TB-CT ngày 25/08/2021 về việc phối hợp đảm bảo các điều kiện sản xuất cung ứng oxy 
y tế phục vụ điều trị bênh nhân COVID-19 và văn bản số 1158/ĐTĐL-HTĐ ngày 01/09/2021 
của Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương về việc đảm bảo cung cấp điện cho các cơ sở 
sản xuất, cung ứng oxy y tế phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19. Để đảm bảo cung cấp điện 
cho các cơ sở sản xuất, cung ứng oxy y tế phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19, Tổng công 
ty đã có văn bản số 4794/EVNNPC-KT ngày 01/09/2021, xem chi tiết.

• Tiếp tục đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch, chiều 
ngày 01/09/2021, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tới thăm 
hỏi, động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Y tế đang 
làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 và trao tặng 
số tiền 50 triệu đồng cho Quỹ “Xã hội công đoàn ngành Y 
tế Hà Tĩnh”. Số tiền trên được trích từ Quỹ Nhân đạo - Bảo 
trợ của Công ty nhằm hỗ trợ và đồng hành cùng ngành Y 
tế Hà Tĩnh trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27361/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27391/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27410/Default.aspx
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• Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến 
hết sức phức tạp, Công ty TNHH MTV Thủy điện Sa Pa đã 
chủ động, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống 
dịch hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế tại Đơn vị để 
đảm bảo “mục tiêu kép” là vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho 
người lao động, vừa đảm bảo sản xuất điện ổn định, liên tục. 
Với phương châm đảm bảo duy trì công tác sản xuất, từ ngày 
24/07/2021 đến nay, Công ty triển khai thực hiện cách ly tập 
trung sau giờ làm việc với toàn bộ lực lượng sản xuất tại Nhà 
máy theo phương án “3 tại chỗ” (ăn tại chỗ - nghỉ tại chỗ - sản 
xuất tại chỗ), xem chi tiết.

• “Không ngại khó khăn vất vả điều mà mỗi người công 
nhân chúng tôi mong muốn là cùng với người dân cả nước 
chung tay thực hiện nghiêm Thông điệp “5K, Vắc xin + 
Công nghệ” của Thủ tướng Chính phủ và các quy định về 
công tác phòng dịch của địa phương để sớm ngăn chặn, 
đẩy lùi dịch bệnh. Qua đó, mỗi nhóm được giao nhiệm 
anh em chúng tôi đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cấp 
trên giao”, xem chi tiết.

Tin đoàn thể - Gương điển hình tiên tiến
• Anh Quảng sinh ra và lớn lên tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh 
Bắc Giang. Ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà 
trường, anh đã có ước mơ trở thành bác sĩ. Và cơ duyên 
đã gắn bó anh với những người thợ điện, năm 2002, tốt 
nghiệp trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, anh đã 
trúng tuyển và được nhận vào công tác tại Phòng Tổ chức 
lao động - Điện lực Bắc Giang (nay là phòng Tổ chức và 
Nhân sự - Công ty Điện lực Bắc Giang) với chức năng 

• Sáng 30/08/2021 tại điểm cầu của Công ty TNHH MTV 
Điện lực Hải Phòng và Công ty Điện lực Đồng Nai đã diễn 
ra chương trình trao tặng kinh phí của  CBCNV Công ty 
TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng) hỗ trợ 
CBCNV  PC Đồng Nai trong công tác phòng, chống dịch 
COVID-19. Ông Nguyễn Hữu Hưởng - Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch – Giám đốc Công ty thay mặt tập thể người lao 
động PC Hải Phòng trao kinh phí hỗ trợ công tác phòng 

nhiệm vụ của chuyên viên y tế là chăm sóc sức khỏe cho CBCNV Công ty. Để hoàn thành 
công việc được giao, nhất là trong công tác chuyên môn, bác sĩ Quảng dành nhiều thời gian và 
tâm huyết nghiên cứu tài liệu, trau dồi, cập nhật thêm kiến thức, học hỏi kinh nghiệm từ những 
bạn bè cùng ngành Y tại một số bệnh viện lớn, xem chi tiết.

chống dịch COVID-19 cho tập thể người lao động PC Đồng Nai 50 triệu đồng. Bà Nguyễn 
Thu Thủy - Chủ tịch Công đoàn PC Hải Phòng được PC Đồng Nai ủy quyền nhận biển trao 
tặng, xem chi tiết.

https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27368/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27365/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27425/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27374/Default.aspx
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Tin tham khảo

1. Vi phạm trong lĩnh vực điện lực cần một giải pháp mạnh

2. Phóng sự: Số hóa hợp đồng mua bán điện

3. Phóng sự PC Lạng Sơn không ngừng học tập - Không ngừng đổi mới

• Trong thời gian vừa qua, được sự quan tâm của các tổ 
chức công đoàn, Công Đoàn Điện lực Việt Nam, Công 
đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công đoàn 
Công ty Điện lực Bắc Kạn (PC Bắc Kạn) đã thực hiện hỗ 
trợ xây dựng cho đoàn viên Bùi Văn Toản – công nhân 
đang công tác tại Điện lực Na Rì (Đơn vị trực thuộc PC 
Bắc Kạn) với tổng kinh phí 100 triệu đồng. Gia đình anh 
Bùi Văn Toản thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt 

• Đảng bộ Công ty Điện lực Thái Nguyên đã tổ chức Lễ 
trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt ngày 02/09/2021 cho 
2 đảng viên là đồng chí Dương Văn Trình, đảng viên sinh 
hoạt tại Chi bộ Phòng Quản lý Đầu tư và đồng chí Phạm 
Thị Dung, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Điện lực Phú 
Bình. Thay mặt Ðảng ủy PC Thái Nguyên, đồng chí Trần 
Hồ Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã chúc 
mừng các đồng chí vinh dự được tặng Huy hiệu 30 năm 

khó khăn. Mẹ già yếu, vợ không có việc làm ổn định và có con mắc nhiều bệnh như: Tim bẩm 
sinh, mắt không thể nhìn được, teo cơ bẩm sinh và không có khả năng đi lại... Trước đây, cả 
gia đình anh sinh hoạt trong một căn nhà cấp 4 tạm bợ do bố mẹ để lại từ nhiều năm trước. 

tuổi Đảng, trân trọng đánh giá cao tinh thần tận tụy trong công tác, trung thành với Ðảng, với 
đất nước của các đồng chí. Đây không chỉ là vinh dự của mỗi Đảng viên mà còn là niềm vinh 
dự tự hào của toàn Đảng bộ PC Thái Nguyên. 
• Hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và trước diễn biến phức tạp 
của đại dịch COVID-19 đang lây lan mạnh tại các tỉnh phía Nam. Ngày 30/08/2021 PC Thái 
Bình đã viết thư thăm hỏi kèm theo món quà vật chất 20 triệu đồng/đơn vị, đối với các đơn vị 
kết nghĩa là Công ty Điện lực An Giang và Công ty Điện lực Vĩnh Long. Trong thư hồi âm của 
mình lãnh đạo hai Công ty kể trên đã bày tỏ sự xúc động và cám ơn những tình cảm tốt đẹp mà 
lãnh đạo cũng như toàn thể CBCNV Công ty Điện lực Thái Bình dành cho hai Công ty Điện 
lực kết nghĩa; coi đây như “liều vắc xin tinh thần quý giá” để hai đơn vị lấy đó làm động lực 
để chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh, xem chi tiết.

https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27369/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27369/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27383/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27379/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27379/Default.aspx
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Bản tin EVNNPC

4. PC Yên Bái nhiều biện pháp giảm tổn thất điện năng nhằm đạt mục tiêu vượt kế hoạch năm 
2021

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác sản xuất kinh doanh giữa tình hình 
dịch bệnh COVID-19

6. Phóng sự Công ty Điện lực Hà Tĩnh phát huy hiệu quả vốn đầu tư

https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27400/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27400/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27351/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27351/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27378/Default.aspx
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