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Số 29 • Tháng 9/2021

Tin tức
Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tham gia ủng hộ 24.000 máy tính (tương 
đương 60 tỷ đồng) cho chương trình ‘Sóng và máy tính cho em’

Điện mặt trời cho triệu mái nhà

Tối 12/09/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính đã chủ trì Lễ phát động trực tuyến Chương trình 
“Sóng và máy tính cho em”.
Chương trình diễn ra tại các điểm cầu Văn phòng Chính 
phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền 
thông, cùng 63 điểm cầu tại các địa phương trên cả nước. 
Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
tham dự Lễ phát động trực tuyến tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ. 
Chương trình “Sóng và máy tính cho em” sẽ huy động nguồn lực tổng thể của các ban, bộ, 
ngành và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để hỗ trợ học sinh, sinh viên trên cả nước đủ 
điều kiện học học trực tuyến, thúc đẩy phát triển xã hội số bảo đảm chất lượng, thiết thực, 
hiệu quả; đặc biệt trước mắt cần bảo đảm không để học sinh nào “bị bỏ lại phía sau”, không 
thể hoàn thành chương trình học tập do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Trên tinh thần xác định đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực và thể hiện tinh thần thần trách 
nhiệm, góp phần chung tay cùng cả cộng đồng xã hội chăm lo cho thế hệ tương lai của đất 
nước, đặc biệt là trẻ em tại những khu vực khó khăn, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam 
quyết định tham gia ủng hộ chương trình tổng cộng 24.000 máy tính (tương đương số tiền 
60 tỷ đồng), xem chi tiết.

Trong phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo xây dựng kế 
hoạch triển khai Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc thống nhất sẽ cụ thể hóa các 
mục tiêu trong chiến lược của EVNNPC, đồng thời đề xuất 
ba sản phẩm trình lên EVN đó là đầu tư xây dựng phòng 
thí nghiệm tại NPCETC ngang tầm quốc tế, nâng tầm Cao 
đẳng Điện lực miền Bắc thành trung tâm đào tạo điện trong 

khu vực và đưa đơn vị tư vấn điện lên vị trí hàng đầu trong khối các tổng công ty phân phối.
Tham dự cuộc họp có các Thành viên HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Trợ lý CT HĐTV, Trưởng các 
Ban, các Thành viên Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc. Chủ tịch HĐTV EVNNPC Đỗ Nguyệt 
Ánh, đồng thời là Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Phát biểu kết luận, Chủ tịch HĐTV Đỗ Nguyệt Ánh đồng tình với các ý kiến nêu trong cuộc họp, 
đồng thời yêu cầu sớm hoàn thiện và ban hành quy chế làm việc, bảng phân công nhiệm vụ để 
làm cơ sở cho các bộ phận thực hiện. Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc sẽ chỉ đạo tổ chức 
triển khai thực hiện các nội dung công việc, còn các Thành viên HĐTV sẽ phối hợp giám sát theo 
lĩnh vực phụ trách.

EVNNPC phấn đấu có phòng thí nghiệm điện ngang tầm quốc tế giai đoạn 
2030 - 2045

https://evn.bigk.vn/
https://www.evn.com.vn/d6/news/Tap-doan-Dien-luc-Quoc-gia-Viet-Nam-tham-gia-ung-ho-24000-may-tinh-tuong-duong-60-ty-dong-cho-chuong-trinh-Song-va-may-tinh-cho-em-6-12-29045.aspx
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Vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã có buổi họp 
trực tuyến để xem xét tờ trình số 4679/TTr-EVNNPC về 
việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án lưới điện 110kV bổ 
sung giai đoạn 2022-2023 và tờ trình số 4744/TTr-EVNNPC 
về điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư dự án Cải tạo đường 
dây 110kV từ TBA 220kV Yên Bái - TBA 110kV Yên Bái 
dưới sự chủ trì của ông Vũ Thế Nam - Thành viên HĐTV. 
Tham dự buổi họp có ông Bùi Lê Cường - TVHĐTV, ông 
Vũ AnhTài - TVHĐTV, ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, đại diện lãnh đạo các Ban 
chuyên môn và các Công ty Điện lực: Bắc Giang, Hòa Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Yên Bái. 
Sau khi nghe báo cáo, trao đổi, thảo luận của các đại biểu lãnh đạo Tổng công ty và đại diện lãnh 
đạo các đơn vị, ông Vũ Thế Nam đã phát biểu và có ý kiến chỉ đạo đối với từng dự án và các đơn 
vị liên quan, đồng thời đề nghị các Công ty Điện lực chuẩn xác lại tổng mức đầu tư tất cả các dự 
án và báo cáo Hội đồng thành viên, cần cam kết đảm bảo suất vốn đầu tư trong quá trình duyệt dự 
án tiền khả thi không vượt suất vốn đầu tư quy đổi cùng mặt bằng của Tập đoàn điện lực Việt Nam. 
Các công ty Điện lực cần phân tích rõ hiệu quả tài chính của các dự án và lập lại dự toán cho phù 
hợp với tính chất của dự án, xem chi tiết.

EVNNPC xem xét phê duyệt và điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư một số dự 
án lưới điện 110kV bổ sung giai đoạn 2022-2023

Chủ tịch HĐTV EVNNPC cũng nhất trí đăng ký với EVN các sản phẩm chính bao gồm đầu tư 
xây dựng phòng thí nghiệm tại NPCETC ngang tầm quốc tế, nâng tầm Cao đẳng Điện lực miền 
Bắc thành trung tâm đào tạo điện trong khu vực và đưa đơn vị tư vấn điện lên vị trí hàng đầu trong 
khối các Tổng công ty phân phối.
Ngoài ra, một trong những nhiệm vụ tiếp theo là rà soát điều chỉnh đề án nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực, đồng thời bổ sung những chỉ tiêu về lưới điện trung áp, GIS, TBA kỹ thuật số, 
chương trình hotline… để có một bức tranh tổng thể về EVNNPC tới năm 2030, tầm nhìn 2045, 
xem chi tiết.

EVNNPC: 8 tháng đầu năm sản lượng điện thương phẩm tăng 10,67 % so với 
cùng kỳ năm 2020

Trong tháng 8/2021, EVNNPC đã đảm bảo cung cấp điện 
ổn định sinh hoạt của Nhân dân cho 27 tỉnh, thành phía 
Bắc; Cấp điện an toàn ổn định cho các khu cách ly, điều trị 
người nhiễm và nghi nhiễm COVID-19. Khi đợt dịch bệnh 
COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, tổng công ty đã huy động 
trên 11,8 tỷ đồng từ các nguồn quỹ và đóng góp từ cán bộ, 
công nhân viên để ủng hộ các địa phương phòng chống 
dịch COVID-19 và quỹ vắc xin phòng dịch.

Điện thương phẩm tháng 8/2021 của EVNNPC đạt 7,95 tỷ kWh, tăng 10,82% so với cùng kỳ 
năm 2020, là đơn vị có tổng sản lượng điện thương phẩm cao nhất trong các Tổng công ty phân 
phối thuộc EVN. Mặc dù trong giai đoạn ảnh hưởng COVID-19 nhưng thành phần công ng-
hiệp xây dựng vẫn tăng trưởng ổn định với tỷ lệ 60,79%, tăng 11,82%, quản lý tiêu dùng chiếm 
32,94%, tăng 11,22%; thương nghiệp dịch vụ chiếm 2,34%.
Lũy kế 8 tháng đầu năm sản lượng điện thương phẩm Tổng công ty đạt 54,211 tỷ kWh, tăng 
10,67% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ lệ tổn thất điện năng tháng 8 thực hiện là đạt 4,82%, giảm 
0,22% so với cùng kỳ 2020. Tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện lũy kế 8 tháng là 4,58%, giảm 
0,42% so với cùng kỳ 2020.

https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27444/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27465/Default.aspx
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Tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định. Tháng 8 vừa qua, Tổng công ty đã 
giải quyết cấp điện cho 195 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của 
ngành điện là 4,19 ngày.
Đến hết tháng 8/2021, EVNNPC đã thực chuyển đổi số được gần 7,94 triệu hợp đồng, đạt 85,8% 
tổng số hợp đồng cần phải chuyển đổi số. Dự kiến đến tháng 11/2021, toàn tổng công ty sẽ hoàn 
thành việc chuyển đổi số các hợp đồng mua bán điện theo kế hoạch.
Về mặc dù tình hình dịch bệnh khu vực các tỉnh miền Bắc vẫn diễn biến khá phức tạp, một số 
tỉnh thành hiện vẫn xuất hiện các ca lây nhiễm mới trong cộng đồng nhưng công tác đầu tư xây 
dựng của tổng công ty đã và đang nỗ lực đảm bảo tiến độ các dự án. 8 tháng đầu năm 2021, tổng 
công ty đã khởi công được 56 dự án, đóng điện 44 dự án, xem chi tiết.

• EVNNPC đặt mục tiêu sẽ đàm phán với các Ngân hàng để 
triển khai và áp dụng phát hành thẻ thấu chi thanh toán tiền 
điện cho khách hàng phủ rộng khắp các địa bàn mà EVNNPC 
phân phối và cung ứng điện ngay trong tháng 9/2021. Hiện 
nay, một số đơn vị của EVNNPC như Công ty Điện lực 
Thái Bình, Quảng Ninh, Lào Cai, Lai Châu và Sơn La đã ký 
kết hợp tác với Chi nhánh Ngân hàng Agribank triển khai 
phương thức phát hành thẻ thấu chi cho khách hàng ở khu 
vực nông thôn để thanh toán tiền điện. Đây là một trong những giải pháp quan trọng nâng cao tỷ 
lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt, phù hợp với xu thế phát triển của xã 
hội, nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền và thu hồi công nợ, xem chi tiết.

Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng

• Thực hiện tiêu chí về điện trong chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới, Điện lực Đông Hưng 
(PC Thái Bình) đã luôn chủ động tham mưu cho Ban chỉ 
đạo xây dựng nông thôn mới của huyện và phối hợp với 
các địa phương trong việc triển khai hoàn thiện tiêu chí 
về điện cũng như các tiêu chí khác có liên quan đến công 
trình điện. Để đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn 
mới Điện lực Đông Hưng đã chủ động tham mưu cho các 

cấp ủy đảng và phối hợp chính quyền các địa phương tiếp tục giữ vững và nâng cao hơn nữa 
tiêu chí về điện, chủ động tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, gắn với quy hoạch để đáp ứng cơ sở 
vật chất lưới điện, hỗ trợ các địa phương hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.
• Đến nay, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn huyện Kiến Thụy đã có những thay 
đổi vượt bậc. Điều kiện sống của nông dân và người dân 
khu vực nông thôn được nâng lên. Môi trường, cảnh quan 
nông thôn được cải thiện với tiêu chí sáng - xanh - sạch - 
đẹp. Để giúp chính quyền địa phương xây dựng nông thôn 
mới, Điện lực Kiến Thụy  (PC Hải Phòng) đã lên phương 
án kết hợp nhiều công việc trên lưới điện, giảm nhiều được 
thời gian cắt điện mà không ảnh hưởng đến việc cung cấp điện phục vụ nhân dân đó là kết hợp 
chuyển hộp thay công tơ, sang dây, thay ghíp, xử lý tiếp xúc, phát quang hành lang tuyến, đấu 
nối kết dây lại cho phù hợp với phụ tải lộ đường dây khu vực, xem chi tiết.

https://tuoitrethudo.com.vn/evnnpc-san-luong-dien-thuong-pham-tang-1082-so-voi-cung-ky-nam-2020-177093.html
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27485/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27476/Default.aspx
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• Để thực hiện tốt công tác quản lý vận hành lưới điện trung 
thế nhằm cung cấp điện đảm bảo an toàn liên tục phục vụ 
nhân dân. Công tác kiểm tra quản lý vận hành đường dây 
trung thế luôn được lãnh đạo Điện lực Vụ Bản (Nam Định) 
quan tâm, đôn đốc chỉ đạo thường xuyên, phát hiện kịp 
thời trên đường dây có nguy cơ đe dọa sự cố, chủ động lên 
phương án xử lý thay thế các thiết bị trên lưới điện nhằm 
đảm an toàn trong vận hành, hạn chế tối đa thời gian mất 

• Trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống 
dịch COVID-19, trẻ em cũng phải ở trong nhà cả 
ngày, nhiều trẻ phải học online có sử dụng thiết điện 
dùng điện như máy tính, điện thọai… Với tính hiếu 
động, thích khám phá của trẻ nhỏ, để đảm bảo an 
toàn, các bậc cha mẹ nên lưu ý đảm bảo an toàn điện 
cho trẻ trong gia đình, xem chi tiết và tại đây.

• Vừa qua, Công ty Điện lực Hưng Yên đã phối hợp cùng 
Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc thực 
hiện thí nghiệm định kỳ kết hợp CBM 04 thanh cái trung 
áp tại trạm biến áp 110kV Kim Động (E28.2). Việc kiểm 
tra, thử nghiệm được thực hiện kỹ càng, chuyên sâu với 
nhiều hạng mục mới; Kết hợp công việc, Đội QLVH lưới 
điện 110kV cũng đã bảo dưỡng phần cơ khí đảm bảo máy 
cắt 378-E28.2 hoạt động đóng/ cắt tin cậy, đồng thời khắc 
phục các lỗi tín hiệu, thao tác xa,... đối với các thiết bị.

điện và số lần mất điện trong ngày.Tăng cường công tác kiểm tra ngày đêm lưới điện, nâng cao 
trách nhiệm giao khoán quản đến từng cán bộ công nhân viên tại đơn vị, kết hợp sử dụng các 
thiết bị hỗ trợ trong công tác kiểm tra lưới điện như thiết bị bay Flaycam, camera nhiệt nhằm 
phát hiện sớm những nguy cơ tiềm ẩn có thể gây sự có cho hệ thống lưới điện, xem chi tiết.

Công tác Kỹ thuật - An toàn

• Để chủ động ứng phó với những diễn biến khó lường của bão lũ, 
Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã khẩn trương khắc phục các vị trí xung 
yếu, tăng cường đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn điện trong nhân 
dân, triển khai ngay nhiều nội dung, phương án ứng phó. Theo đó, 
để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra, Công ty đã chỉ đạo 
các đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung phương án phòng chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn; tăng cường công tác kiểm tra, gia cố các vị 
trí xung yếu, sạt lỡ gây mất an toàn; tiến hành giằng néo các cột điện 
bị nghiêng, chặt tỉa cây có nguy cơ đổ vào các tuyến đường dây tránh 
xẩy ra sự cố; kiểm tra rà soát vật tư, dụng cụ, phương tiện thông tin 
liên lạc tại các đơn vị đảm bảo chủ động trong mọi tình huống xảy ra, 
xem chi tiết.

https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27491/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27490/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27446/Default.aspx
http://Để chủ động ứng phó với những diễn biến khó lường của bão lũ, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã khẩn trương khắc phục các vị trí xung yếu, tăng cường đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn điện trong nhân dân, triển khai ngay nhiều nội dung, phương án ứng phó. Theo đó, để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tăng cường công tác kiểm tra, gia cố các vị trí xung yếu, sạt lỡ gây mất an toàn; tiến hành giằng néo các cột điện bị nghiêng, chặt tỉa cây có nguy cơ đổ vào các tuyến đường dây tránh xẩy ra sự cố; kiểm tra rà soát vật tư, dụng cụ, phương tiện thông tin liên lạc tại các đơn vị đảm bảo chủ động trong mọi tình huống xảy ra, xem chi tiết.
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• Với địa bàn rộng, công tác làm việc trên lưới khó khăn 
theo địa hình đồi núi khiến việc giảm TTĐN được xem là 
“bài toán khó”, nhưng Điện lực Kỳ Sơn (PC Hà Tĩnh) đã 
triển khai các giải pháp cụ thể, qua đó nâng cao hiệu quả 
sản xuất kinh doanh và bảo đảm độ tin cậy cung cấp điện. 
Để triển khai hiệu quả công tác này, ngay từ đầu năm, Điện 
lực Kỳ Sơn đã thành lập  Ban chỉ đạo giảm TTĐN, tổ chức 
thực hiện đồng bộ, hiệu quả đồng thời tăng cường triển 

khai các nội dung công việc trên các đường dây và TBA có tỷ lệ tổn thất lớn; Xử lý tiếp xúc cung, 
lèo; bổ sung dây tăng cường cung rời; lập phương án, dự toán thay thế các phụ kiện không đảm 
bảo vận hành, xem chi tiết.

Đầu tư xây dựng
• Ban QLDA Xây dựng điện miền Bắc phối hợp với PC Hưng Yên và các nhà thầu tổ chức khởi 
công dự án: “Đường dây và trạm biến áp 110kV Dị Sử”, dự án với tổng mức đầu tư trên 80 tỷ 
đồng. Quy mô dự án gồm có xây dựng mới tuyến đường dây trên không 110kV mạch kép chiều 
dài 754,4m; 02 máy biến TBA 110kV tổng công suất 126 MVA.
• Ngày 13/09/2021, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã phối hợp với Ban Quản lý dự án phát triển 
điện lực, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan tiến hành nghiệm thu, đóng điện công trình 
trọng điểm dự án “Lắp MBA T3 TBA 110kV Quế Võ” nhằm chống quá tải, đảm bảo cấp điện 
khu vực Khu công nghiệp Quế Võ và một số vùng lân cận tỉnh Bắc Ninh, xem chi tiết.
• Vừa qua, PC Thái Nguyên, UBND huyện Phú Lương tổ 
chức Hội nghị công bố triển khai Dự án xây dựng và cải 
tạo thành mạch vòng N-1 lộ 474 E6.2 sang lộ 471 E6.6 tại 
huyện Phú Lương. Dự án xây dựng và cải tạo thành mạch 
vòng nâng cao khả năng cung ứng điện trên địa bàn huyện 
Phú Lương và phía Bắc Thành phố Thái Nguyên với quy 
mô xây dựng mới 2,984 km đường dây 22kV mạch đơn 
dây ACSR-150/24; cải tạo, nâng cấp 6,735 km đường dây 
22kV mạch đơn, lắp đặt các thiết bị hiện đại đóng cắt 22kV có kết nối các LBS về Trung tâm 
điều khiển xa, xem chi tiết.

• Năm 2021, PC Hà Tĩnh được Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc tạm giao 26 dự án với tổng mức đầu tư 232,893 
tỷ đồng. Ngay sau khi kế hoạch được phê duyệt, Công 
ty đã gấp rút lập phương án thi công cho từng dự án, tập 
trung triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ. 
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều địa bàn 
phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội vì thế đã 
ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giải quyết các thủ tục 

đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng, vận chuyển vật tư thiết bị thi công, xem chi tiết.
• Tính đến hết tháng 8 năm 2021, Công ty đã thực hiện kiểm tra công tác bồi thường GPMB 
đối với 16 công trình ĐTXD tại các huyện Văn Bàn, Bảo Thắng, Bắc Hà, Sa Pa, Bảo Yên. 
Thông qua kiểm tra, đánh giá cho thấy rằng để công tác GPMB các dự án được “suôn sẻ” thì 
trong mỗi dự án công tác kiểm kê lập phương án bồi thường phải chính xác, tính đúng, tính đủ 
đồng thời đảm bảo minh bạch, niêm yết công khai tại thôn, xã để các hộ dân tự kiểm tra đối 
chiếu, xem chi tiết.

https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27487/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27509/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27477/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27471/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27451/Default.aspx
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• EVN đã ban hành văn bản số 400/TB-EVN thông báo 
về việc tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến 
chuyển đổi số trên nhóm Facebook Đồng nghiệp EVN”. 
Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm các ý tưởng, sáng 
kiến chuyển đổi số (CĐS) có thể áp dụng để mang lại hiệu 
quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 
của đơn vị cũng như Tập đoàn. Đồng thời, truyền thông 
tinh thần CĐS của EVN đến từng người lao động thông 

• Để đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế xã 
hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam, lãnh đạo Công ty Điện lực 
Hà Nam đã chỉ đạo các đơn vị TTĐKX, Phòng Kỹ thuật, 
Đội hotline, Các Điện lực trực thuộc cùng phối hợp với 
Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc xây dựng 
trương trình DMS cho lưới điện trung áp (Distribution 
Management System- hệ thống quản lý lưới điện phân 
phối). Với hệ thống SCADA tại Trung tâm điều khiển xa, 

qua các hoạt động thiết thực; khơi gợi tinh thần đổi mới sáng tạo trong hoạt động CĐS của 
toàn thể CBCNV EVN. Qua cuộc thi cũng sẽ góp phần phát triển số lượng thành viên nhóm 
Đồng nghiệp EVN - kênh truyền thông nội bộ của Tập đoàn, xem chi tiết.

Chuyển đổi số

xây dựng các kịch bản sự cố và phân loại sự cố nhanh chóng cấp điện trở lại cho các khách 
hàng, giảm thiểu thời gian mất điện, xem chi tiết.
• Nâng cao trong công tác quản lý, điều hành, đảm bảo 
thực hiện hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và 
dịch vụ khách hàng, đáp ứng mục tiêu chuyển đổi số từ 
việc áp dụng nền tảng ứng dụng công nghệ vào chương 
trình quản lý của ngành điện. Giúp khách hàng xác định 
được chính xác thông tin về vị trí cột, hòm công tơ, công 
tơ của gia đình mình để qua đó cùng với ngành điện tham 
gia kiểm soát cũng như có những phản ánh kịp thời về 
tình hình sử dụng điện… Đó là những lợi ích mang lại từ việc chuẩn hóa thông tin khách hàng 
mà Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã quyết liệt tổ chức thực hiện trong suốt 
thời gian qua, xem chi tiết. 
• Trong thời gian qua, PC Bắc Giang đã đẩy mạnh thực hiện cung cấp 100% các dịch vụ điện 
trực tuyến qua mạng internet, mạng điện thoại và Cổng Dịch vụ công Quốc gia, theo đó các 
dịch vụ điện được áp dụng phương thức giao dịch điện tử như: cung cấp điện trung và hạ áp; 
thay đổi công suất sử dụng điện; thay đổi vị trí thiết bị đo đếm; thay đổi mục đích sử dụng, 
mức sử dụng điện, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, xem chi tiết.

Tổ chức và Đào tạo 
• Nhằm mục đích đổi mới, nâng cao công tác đào tạo, tự đào tạo 
phát triển nguồn nhân lực, cải tiến phương thức đào tạo và áp dụng 
CNTT..., Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Sơn La tổ chức triển khai 
công tác tự đào tạo trên tất cả các loại hình dịch vụ mà đơn vị hiện 
đang thực hiện, về công tác: TVTK, Xây lắp điện, Thí nghiệm, 
Sửa chữa thiết bị điện và coi đây là công việc thường xuyên, liên 
tục đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch COVID-19 diễn biến phức 
tạp. Xí nghiệp phân công cho những cán bộ dày dạn kinh nghiệm 
hướng dẫn, dìu dắt sao cho mỗi cán bộ, công nhân viên làm công 
tác chuyên môn nghiệp vụ đều có thể làm một việc, biết nhiều việc, 
đảm nhận tốt được công việc của nhau, xem chi tiết.

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-to-chuc-cuoc-thi-tim-kiem-y-tuong-sang-kien-chuyen-doi-so--6-12-28985.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27442/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27510/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27507/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27472/Default.aspx
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Phòng chống dịch COVID-19

• Thực hiện quy trình vệ sinh cách điện lưới điện phân 
phối đang mang điện bằng nước áp lực cao, PC Hà Tĩnh 
đã triển khai sát hạch bước 3 vệ sinh cách điện đang mang 
điện bằng nước áp lực cao cho 20 công nhân thuộc 04 
đội vệ sinh cách điện hotline thuộc Điện lực thành phố 
Hà Tĩnh, Điện lực Kỳ Anh, Điện lực Đức Thọ và Đội 
QLVHLĐCT Hà Tĩnh. Buổi sát hạch đã giúp cho thành 
viên trong các đội được nâng cao tay nghề và kỹ năng làm 

việc, tạo sự nhuần nhuyễn, tự tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ từ đó giúp giảm nguy cơ 
xảy ra sự cố, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của khách hàng.

Khu đất tại Đội để trống nhiều năm không sử dụng cây cối mọc um tùm gây mất mỹ quan, nay 
mang lại nhiều hiệu quả thiết thực như: Thuận lợi cho công tác huấn luyện an toàn hàng tuần 
hàng năm cũng như công tác thi tay nghề, giảm bớt thời gian di chuyển cho CBCNV khi thực 
huấn luyện và thi thực hành hàng năm.

• Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
và Công ty Điện lực Yên Bái về việc Huấn luyện công 
tác an toàn hàng tuần và kiểm tra định kỳ hàng năm cho 
người lao động. Để công tác huấn luyện, kiểm tra Quy 
trình An toàn điện, kiến thức An toàn lao động - Vệ sinh 
lao động đạt kết quả cao, phấn đấu không để xảy ra tai 
nạn lao động trong sản xuất và kinh doanh. Điện lực Văn 
Yên đã xây dựng hiện trường huấn luyện tại Đội Mậu A. 

• Ngày 09/09/2021 Bộ Công Thương đã có văn bản số 5494/BCT-
PCTT về việc đề nghị ưu tiên tiêm phòng vắc-xin đối với lực lượng 
xử lý, khắc phục sự cố lưới điện tại hiện trường do thiên tai gây ra, 
xem chi tiết.
• Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Hải Hậu, Điện lực Hải Hậu 
(Nam Định) đã nhanh chóng triển khai cấp điện chuẩn bị cho xây 
dựng bệnh viện dã chiến trên địa bàn phục vụ phòng chống dịch 
COVID-19. Đây là bệnh viện dã chiến đầu tiên được triển khai trong 
tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp (ngày 
31/8/2021 trên địa bàn huyện Hải Hậu đã phát hiện 10 ca dương tính 
với COVID-19, một số khu vực trên địa bàn huyện đã phải áp dụng 
chỉ thị 16/CT-TTg).
• Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch 
COVID-19 tỉnh Nghệ An chính thức đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến số 3, 4, 5, 6 tại thị 
xã Cửa Lò. Trước khi đưa vào hoạt động các đơn vị liên quan phối hợp Điện lực Thị xã Cửa 
Lò đã xây dựng nguồn điện phục vụ cho Bệnh viện dã chiến an toàn và liên tục, xem chi tiết.

Tin đoàn thể - An sinh xã hội
• Ngày 05/09/2021, hoà với niềm vui chung của hàng 
triệu học sinh trong cả nước, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc 
đã tới dự Lễ khai giảng tại trường THPT Bến Tre tại thành 
phố Phúc Yên và trao học bổng cho các cháu học sinh đạt 
thành tích cao trong kỳ thi tuyển Trung học phổ thông và 
các cháu học sinh có thành tích xuất sắc trong các năm 
học với tổng giá trị học bổng là 50 triệu đồng, xem chi 
tiết.

https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27493/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27463/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27457/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27457/Default.aspx
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hành và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh.

• Ngày 08/09/2021, tại UBND phường Quyết Thắng 
(thành phố Sơn La) Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) 
đã trao 02 bộ máy tính, với giá trị trên 10 triệu đồng cho 
Trạm y tế phường Quyết Thắng hỗ trợ trong công tác tiêm 
vắc xin, phòng chống dịch COVID-19. Công ty Điện lực 
Sơn La chia sẻ những khó khăn tại cơ sở trước tình hình 
diễn biến phức tạp và sự ảnh hưởng, tác động của dịch 
bệnh COVID-19. Đồng thời khẳng định, Công ty sẽ đồng 

• Công ty Điện lực Lào Cai tổ chức bàn giao công trình 
đường bê tông, sân trường điểm trường Khe Păn và trao 
quà cho các trường học, trạm y tế trên địa bàn xã Nậm 
Tha. Đây là một trong những hoạt động của Công ty Điện 
lực Lào Cai thực hiện giúp đỡ xây dựng nông thôn mới tại 
cơ sở theo sự phân công của tỉnh. Cụ thể: Công ty Điện 
lực Lào Cai đã hỗ trợ vật tư làm đường lên trường, đỗ bê 
tông sân trường tại điểm trường Khen Păn (Trường Phổ 

thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Tha); tặng khẩu trang, nước sát khuẩn và tiền mặt cho 
chốt trực phòng chống COVID-19 xã Nậm Tha; tặng 4 tivi 55 inch cho các trường học trên 
địa bàn; tặng tủ thuốc, ghế băng phòng chờ cho Trạm y tế xã. Tổng trị giá hỗ trợ và quà tặng 
là 175,6 triệu đồng. 
• Vừa qua, Đoàn Thanh niên PC Tuyên Quang đã tổ chức các hoạt động đồng hành với chính 
quyền địa phương trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Bằng những tình cảm và 
việc làm cụ thể như tặng 150 thùng nước uống Lavie, 90kg hoa quả tươi cho 5 chốt kiểm soát 
dịch trên địa bàn các xã của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang gồm xã Quyết Thắng, Vân  
Sơn, Hồng Lạc, Tân Trào, Sơn Nam, Kim Xuyên và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. 
Những phần quà tuy nhỏ bé, nhưng có ý nghĩa rất lớn, nhằm động viên tinh thần các lực lượng 
đang ngày đêm túc trực phòng chống dịch COVID-19.

Tin tham khảo
1. Điện lực Thành phố Tuyên Quang nâng cấp lưới điện đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện

2. Thêm 117 hộ dân Bản Nậm Lúc xã Phăng Xô Lin huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu được sử dụng 
điện lưới Quốc gia

3. Điện lực Lang Chánh (PC Thanh Hóa) nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

4. Chung tay bảo vệ lưới điện Quốc gia

5. Phóng sự: Công ty Điện lực Lào Cai hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại xã Nậm Tha

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