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Số 30 • Tháng 9/2021

Tin tức
Công tác chuyển đổi số trong toàn EVN phải đảm bảo tiến độ, chất lượng

Điện mặt trời cho triệu mái nhà

Đây là yêu cầu của ông Dương Quang Thành - Chủ 
tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN), Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và ứng dụng 
công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 
vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện 
lực Quốc gia Việt Nam. Ban Chỉ đạo đã họp phiên thứ 2 
theo hình thức trực tuyến, ngày 16/09/2021.
Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành ghi nhận, 
đánh giá cao nỗ lực của các tổ công tác và các đơn vị trong tập đoàn đã triển khai Nghị quyết 
số 68/NQ-HĐTV bằng những chương trình hành động cụ thể. Một số đơn vị đã chủ động đề 
xuất những nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện quyết tâm trong công tác chuyển đổi số. 
Trước các khó khăn, thách thức của chuyển đổi số trong hoạt động đầu tư - xây dựng, sản 
xuất, kinh doanh & dịch vụ khách hàng của Tập đoàn, Chủ tịch HĐTV EVN đề nghị các đơn 
vị phải thực sự chủ động và sáng tạo trong huy động nguồn lực triển khai chuyển đổi số; chủ 
động lựa chọn, triển khai các nội dung, công cụ chuyển đổi số thích hợp với điều kiện của 
đơn vị mình. Xem xét cho phép các đơn vị xây dựng các phần mềm riêng phục vụ công việc 
của đơn vị mình, trên cơ sở phù hợp hệ sinh thái số chung toàn EVN. Đối với các phần mềm, 
ứng dụng đã được các đơn vị hoàn thành xây dựng, vận hành ổn định, cần xây dựng các quy 
trình, hướng dẫn sử dụng để trao đổi, chia sẻ cho các đơn vị khác để tham khảo, học tập...
Chủ tịch HĐTV EVN cũng yêu cầu các tổ công tác thuộc Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện 
nghiêm túc các kết luận của Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ nhất, đặc biệt chú trọng thông tin, 
tuyên truyền, vận động mỗi CBCNV trong toàn tập đoàn khơi dậy khát vọng chuyển đổi số, 
không ngừng nỗ lực học tập, trau dồi, cập nhật kiến thức về ứng dụng khoa học công nghệ 
trong sản xuất kinh doanh, góp phần cùng tập đoàn chuyển đổi số thành công, xem chi tiết.

Vừa qua, sự chủ trì của Quyền Tổng Giám đốc Lê Quang 
Thái, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức buổi làm 
việc để tháo gỡ khó khăn cho một số dự án 110kV tại Hải 
Phòng. Tham dự có Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn, 
đại diện các Ban Kế hoạch, Kỹ thuật, Quản lý Đầu tư cùng 
BA2 và PC Hải Phòng.
Quyền Tổng Giám đốc EVNNPC Lê Quang Thái đồng 
tình với những ý kiến của Phó Tổng Giám đốc Lê Minh 

Tuấn liên quan đến giải pháp kỹ thuật và việc phân định trách nhiệm rõ ràng giữa các bên thực 
hiện dự án.
Đối với Dự án Cải tạo đường dây 110kV An Lạc - Tràng Bạch - Uông Bí, Quyền Tổng Giám đốc 
Lê Quang Thái nhất trí phương án điều chỉnh tổng mức đầu tư, yêu cầu BA2 bổ sung hoàn thiện 
báo cáo trình Tổng công ty phê duyệt trước ngày 19/09/2021; đối với dự án Xuất tuyến 110kV 
sau TBA 220kV Dương Kinh, chỉ thực hiện với xuất tuyến số 2, số 3, thống nhất bổ sung 3,6 km 
đường dây 4 mạch đối với xuất tuyến số 3, đồng thời tách xuất tuyến 01 ra khỏi dự án này và cấu 

Tháo gỡ khó khăn cho các dự án 110kV tại Hải Phòng

https://evn.bigk.vn/
https://www.evn.com.vn/d6/news/Cong-tac-chuyen-doi-so-trong-toan-EVN-phai-dam-bao-tien-do-chat-luong-6-12-29072.aspx
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Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị trực tuyến rà soát một số 
chỉ tiêu KD&DVKH 8 tháng đầu năm 2021, Hội nghị dưới 
sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Lê Văn Trang, tham dự 
có Thành viên Hội đồng thành viên Vũ Anh Tài; lãnh đạo 
một số ban chuyên môn Tổng công ty và  Phó Giám đốc phụ 
trách kinh doanh của 27 Công ty Điện lực tại các điểm cầu.
Phát biểu Kết luận Hội nghị, ông Lê Văn Trang - Phó Tổng 
Giám đốc yêu cầu Ban Kinh doanh ra văn bản hướng dẫn 
chỉ đạo các đơn vị về việc: Phối hợp với Viettelpay để chuyển đổi phương thức thu tiền đối với 
khu vực Điện lực đang thu, các tổ dịch vụ điện nông thôn; đối với các tổ chức thu khác: Hàng 
tháng, Tổng công ty có thương thảo để đối tác có nhiều chương trình khuyến mại và đã có yêu cầu 
TTCSKH truyền thông qua Zalo.
Ông Trang đề nghị trong công tác thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt, để khuyến khích 
các đơn vị thực hiện vượt kế hoạch cũng như tạo áp lực cho những đơn vị chưa đạt kế hoạch giao 
trong năm 2021 thì kế hoạch của năm 2022 sẽ giao bằng 2021 và cộng lũy tiến.
Đối với những công nợ khó đòi, Ban Kinh doanh Tổng công ty cần tham mưu cho lãnh đạo Tổng 
công ty, có văn yêu cầu các đơn vị phải có con số chính xác chốt trước 31/12/2021 trong đó phải 
đảm bảo số thu được và số dự kiến phát sinh của chỉ tiêu nợ khó đòi, nhằm đảm bảo chỉ tiêu này 
hoàn thành năm 2021.
Do tình hình tài chính năm 2021 gặp nhiều khó khăn nên Tổng công ty đã phân bổ việc lắp đặt công 
tơ cho các đơn vị và yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai lắp đặt trong trước ngày 31/12/2021, lưu 
ý những đơn vị có số lượng lớn cần triển khai khẩn trương, xem chi tiết.

Tổng công ty rà soát việc thực hiện một số chỉ tiêu KD&DVKH 8 tháng đầu năm 
2021

thành một dự án mới giao cho PC Hải Phòng thực hiện. Đề nghị BA2 hoàn thiện báo cáo trình 
lên Tổng công ty trước ngày 19/09/2021. 
Đối với dự án Dự án Xây dựng mạch 2 cấp điện cho KCN Nomura Hải Phòng và Dự án Đường 
dây 110kV từ KCN An Dương - Nomura, Quyền Tổng Giám đốc Lê Quang Thái yêu cầu BA2 
làm việc với các bên để hoàn thiện hướng tuyến đường dây và tổng mức đầu tư trình Tổng công 
ty trước ngày 15/10/2021, song song với hoàn thiện FS; riêng đối với Dự án Đường dây 110kV 
mạch 2 khoảng vượt Lạch Huyện, do tính phức tạp liên quan đến yếu tố kinh tế, kỹ thuật, yêu cầu 
các bên tiếp tục đi thực tế hiện trường để nghiên cứu tìm ra phương án đầu tư khả thi trước khi 
trình Tổng công ty xem xét thông qua, xem chi tiết.

Thống nhất phương án đấu nối tạm dự án đường dây 110kV Mường Lay - Điện 
Biên

Tại buổi làm việc vào chiều 15/09/2021, Phó Tổng Giám 
đốc Lê Minh Tuấn cùng đại diện các Ban Kế hoạch, Kỹ 
thuật, Quản lý Đầu tư, BA1 và PC Điện Biên đã thảo luận 
và đi đến thống nhất phương án đấu nối tạm Đường dây 
110kV Mường Lay - Điện Biên vào đường dây 110kV từ 
TBA Điện Biên đi TBA Điện Biên 2 (đấu nối T).
Sau khi nghe thảo luận, đánh giá ưu nhược điểm của từng 
phương án, lãnh đạo Tổng công ty và các Ban thống nhất 

sẽ trình EVN phương án đấu nối tạm (đấu nối T) tại vị trí số 10 vào đường dây 110kV từ TBA 
Điện Biên đi TBA Điện Biên 2. Nếu thực hiện theo phương án này, đề nghị các đơn vị tận dụng 
tối đa vật tư thiết bị hiện có trong quá trình xây dựng tuyến tạm để tiết giảm chi phí, song song 
với nỗ lực giải phóng mặt bằng, huy động máy móc và nhân lực nhà thầu để thi công tuyến chính 
theo như quyết định đã được phê duyệt, xem chi tiết.

https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27545/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27546/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27541/Default.aspx
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Vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã có buổi họp 
trực tuyến (zoom) để xem xét việc bố trí vốn đầu tư nâng 
cấp lưới điện hạ áp nông thôn trên điện bàn tỉnh Lạng Sơn 
theo văn bản số 1232/UBND-KT ngày 31/08/2021 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đức 
Thiện - Phó Tổng Giám đốc. 
Sau khi nghe báo cáo, trao đổi, thảo luận của lãnh đạo các 
Ban chuyên môn và đại diện lãnh đạo PC Lạng Sơn. Ông 

EVNNPC xem xét việc bố trí vốn đầu tư nâng cấp lưới điện hạ áp nông thôn 
trên điện bàn tỉnh Lạng Sơn

Nguyễn Đức Thiện đề nghị PC Lạng Sơn thành lập Hội đồng kiểm đếm từ cấp Công ty đến 
các Điện lực để rà soát, kiểm đếm và xác định số lượng công trình đã được gắn mã tài sản, số 
lượng công trình được đầu tư từ các dự án chương trình 2081, ODA, ngân sách tỉnh, số lượng 
đã có hồ sơ bàn giao và đã tăng giảm tài sản. Ông Nguyễn Đức Thiện đề nghị PC Lạng Sơn lập 
biểu mẫu rà soát gửi về Tổng công ty để các ban chuyên môn tham gia góp ý báo cáo Phó Tổng 
Giám đốc chỉ đạo. Sau khi kiểm đếm, PC Lạng Sơn làm việc với UBND tỉnh, các huyện và xã 
để hoàn thiện thủ tục gắn mã cho tài sản; lập phương án báo cáo Tổng công ty về kế hoạch sửa 
chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, nâng cấp cải tạo hoặc đầu tư mới. 
Đối với các Ban của Tổng công ty, ông Thiện đề nghị Ban Kế hoạch làm đầu mối cùng các Ban 
liên quan phối hợp thống nhất biểu mẫu tổng hợp rà soát do PC Lạng Sơn lập. Ban Kỹ thuật, 
Ban Tài chính kế toán, Ban Đầu tư, Ban Kinh doanh và Ban Pháp chế phối hợp, hướng dẫn PC 
Lạng Sơn triển khai thực hiện hoàn thành quá trình rà soát kiểm đếm và gắn mã cho tài sản theo 
chức năng nhiệm vụ được giao, xem chi tiết.
Triển khai xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực các đơn vị tư vấn trực thuộc 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Chiều ngày 16/09/2021, Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
đã có buổi họp trực tuyến về công tác triển khai xây dựng 
Kế hoạch Nâng cao năng lực các đơn vị tư vấn trực thuộc 
EVNNPC dưới sự chủ trì của ông Lê Minh Tuấn - Phó 
Tổng Giám đốc EVNNPC. Tham dự buổi họp có ông Vũ 
Thế Nam - Thành viên HĐTV, đại diện lãnh đạo các Ban 
chuyên môn; lãnh đạo Công ty Dịch vụ Điện lực miền 
Bắc, Công ty TNHH MTV tư vấn điện miền Bắc.

Ông Lê Minh Tuấn đã đề nghị các đơn vị tư vấn xây dựng lộ trình để đáp ứng được những yêu 
cầu của thực tiễn trong thời gian tới về khả năng cạnh tranh của thị trường bán lẻ và sự phát 
triển của năng lượng tái tạo. Đặc biệt, các đơn vị tư vấn cần xây dựng chương trình đào tạo, 
tổ chức đào tạo và đạo tạo lại để đáp ứng được phần việc của mình. Đồng thời, các đơn vị tư 
vấn cần xây dựng chiến lược truyền thông, quảng bá giới thiệu về mình và chủ động xây dựng 
hồ sơ năng lực. Các đơn vị tư vấn phối hợp với các Ban chuyên môn hoàn thiện những nhu 
cầu thực tế, đánh giá thực trạng của đơn vị để có những đề xuất cụ thể về trang bị, phương án 
đào tạo và chế độ bồi dưỡng chuyên gia. Ông Tuấn đề nghị Ban Tổ chức phối hợp với Ban 
Kế hoạch, Ban Đầu tư và Ban Tổng hợp lựa chọn một số dự án mẫu với các cấp điện áp khác 
nhau trong hạng mục công việc khác nhau, đường dây 110kV, trạm 110kV, đường dây trung 
thế, đường truyền dẫn để điện tử hóa, số hóa cho các dự án trong công tác đầu tư, xem chi tiết.

https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27534/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27547/Default.aspx
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Sau khi cùng các đơn vị phân tích báo cáo và lắng nghe ý 
kiến trao đổi của các ban chuyên môn, Phó Tổng Giám đốc 
Vũ Anh Phương cho biết do bị ảnh hưởng bởi tình hình 
dịch bệnh diễn ra phức tạp khiến việc nhân lực và vật lực 
gặp khó khăn.
Ông Vũ Anh Phương đánh giá khả năng hoàn thành đúng 
tiến độ sẽ gặp nhiều khó khăn tuy nhiên các dự án TBA 
không người trực phải hoàn thiện với mục tiêu mang tính 

EVNNPC họp kiểm điểm tiến độ cải tạo các TBA KNT 110kV Việt Trì và Uông Bí

pháp lệnh. Chỉ đạo về phần tổ chức quản lý, việc triển khai các dự án nhỏ phải thật sự phối hợp 
và tập trung cao độ thì dự án lớn mới nhanh chóng được hoàn thiện. Lãnh đạo NPC yêu cầu PC 
Quảng Ninh, PC Phú Thọ trong thời gian sớm nhất giao các bộ phận chuyên môn quản lý dự 
án thường xuyên theo dõi cập nhật và báo cáo lại với Ban Quản lý Đầu tư tổng hợp, chịu trách 
nhiệm giám sát các tiến độ thực hiện.
Về tiến độ theo như báo cáo trạm 110kV Việt Trì, ông Phương đề nghị PC Phú Thọ phối hợp 
với NPCETC xây dựng tiến  độ chi tiết theo các mốc thời gian đã trao đổi, cụ thể, đến ngày 
20/10/2021 PC Phú Thọ phải giao được mặt bằng nhà điều khiển cho NPCETC triển khai thi 
công, khẩn trương hoàn thiện các phần không điện trong 10 ngày; tiếp theo đến 15/11/2021 hoàn 
thiện đồng bộ để PC Phú Thọ đủ điều kiện làm thủ tục báo cáo Trung tâm điều độ chuyển sang 
thao tác xa, xem chi tiết.
EVNNPC hỗ trợ gần 20.500 suất cơm cho những người có hoàn cảnh khó khăn 
ở Hà Nội

Sáng 17/09/2021, Tổng công ty Điện lực miền Bắc trao 
tặng kinh phí tài trợ gần 20.500 suất cơm kèm sữa hộp 
(giá trị ba mươi nghìn đồng/suất), tương đương hơn 614 
triệu đồng, để giúp đỡ những lao động tự do, công nhân, 
thiếu nhi, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hoạt động nằm trong chương trình “Triệu bữa cơm - Hà 
Nội nghĩa tình” giai đoạn 4 “Triệu bữa cơm - Tấm lòng 

EVN miền Bắc”, do Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội phối 
hợp với các đơn vị triển khai.
Tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Đoàn Thanh niên Tổng công ty đã kêu gọi, vận động cán 
bộ, công nhân viên, đoàn viên, thanh niên tổng công ty cùng quyên góp, ủng hộ chương trình. 
Chỉ sau 6 ngày kêu gọi (từ 10-16/09/2021), CBCNV Tổng công ty đã quyên góp được 614 
triệu đồng, đồng hành cùng Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Thành phố Hà Nội gửi tặng 
những suất ăn nghĩa tình đến những hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh. Trong 10 ngày tới, mỗi 
ngày sẽ có 2.000 suất ăn do chính Tổng công ty và các tình nguyện viên tại Hà Nội trực tiếp 
chuẩn bị tại các “bếp xanh thanh niên” và vận chuyển đến các địa điểm đã được đăng ký trước.
Bên lề hoạt động “Hà Nội nghĩa tình: Triệu bữa cơm - Tấm lòng người thợ điện”, Thành đoàn 
- Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố và Đoàn Thanh niên Tổng công ty cũng sẽ tổ chức 
thăm hỏi, tặng quà động viên lực lượng bảo vệ, nhân viên trực vận hành phải cách ly tập trung, 
đảm bảo thực hiện “nhiệm vụ kép” tại các đơn vị thành viên trên địa bàn Hà Nội, xem chi tiết.

https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27515/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27558/Default.aspx
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• PC Lai Châu đã tổ chức Hội nghị trực tuyến: Tập huấn 
Quy trình kinh doanh điện năng áp dụng trong Tập đoàn 
Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành theo Quyết định 
số 1199/QĐ-EVN ngày 01/09/2021 của Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam.  Tại Hội nghị, lãnh đạo Công ty và lãnh 
đạo phòng Kinh doanh đã trực tiếp phổ biến, hướng dẫn 
đến các phòng ban, đơn vị các nội dung trong quy trình 
kinh doanh điện năng mới, trong đó nhấn mạnh những nội 
dung thay đổi so với quy trình trước đây. Hội nghị cũng đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ những 
kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình SXKD và dịch vụ khách hàng, từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp khắc 
phục trong quá trình triển khai.

• PC Yên Bái đã ký thoả thuận hợp tác giữa Agribank chi 
nhánh Bắc Yên Bái về triển khai chương trình thu tiền 
điện qua tài khoản thanh toán phát hành thẻ có thấu chi 
của Agribank. Nội dung thỏa thuận hợp tác ký kết PC 
Yên Bái phối hợp với Agribank Chi nhánh tỉnh Yên Bái 
và Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái là cung cấp dịch vụ 
cho vay qua hình thức thấu chi tài khoản thanh toán phát 
hành thẻ trên địa bàn tỉnh Yên bái (bao gồm thành phố và 

các huyện trong tỉnh) để khách hàng cá nhân thanh toán tiền điện. 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.

Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng

• PC Sơn La đã tổ chức Lễ ký kết mở rộng hợp tác thu 
hộ tiền điện giữa PC Sơn La với Viettel Sơn La. Theo đó, 
căn cứ nội dung hợp tác đã được ký kết, PC Sơn La phối 
hợp với Viettel Sơn La mở rộng và phát triển thêm nhiều 
điểm thu tiền điện tại trung tâm các xã, phường, thị trấn 
tạo điều kiện cho người dân trong việc lựa chọn điểm thu 
gần nhất, hình thức thanh toán thuận lợi nhất. Danh sách 
các điểm thu trên địa bàn, thời gian thanh toán tiền điện 
sẽ được Điện lực gửi thông báo trực tiếp tới khách hàng để khách hàng có thể lựa chọn điểm 
thu, hình thức thanh toán tiền điện thuận lợi nhất, xem chi tiết.

Công tác Kỹ thuật - An toàn

• Với mục đích nâng cao hiểu biết cho người dân và các 
em học sinh, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, hướng 
dẫn sử dụng các thiết bị điện an toàn phù hợp với nhu cầu 
của từng gia đình; các biện pháp chủ động ngăn ngừa, 
giảm nguy cơ cháy nổ và các tai nạn khác do điện gây ra. 
Ngoài ra, các em học sinh còn được hướng dẫn một số kỹ 
năng sơ cứu người bị điện giật, xử lý tình huống khi điện 
rò rỉ, gây mất an toàn. Thông qua đó, PC Vĩnh Phúc mong 

muốn mỗi học sinh sẽ trở thành một tuyên truyền viên để lan tỏa cho người thân, gia đình, cộng 
đồng cùng chung tay tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn, bảo vệ hành lang lưới điện, xem chi 
tiết.

• Ngày 17/09/2021, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã có Công điện số 212/CĐ-EVNNPC về 
việc đảm bảo cung cấp điện cho cuộc họp trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống 
dịch COVID-19 với các địa phương, xem chi tiết.

https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27543/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27524/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27524/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27569/Default.aspx
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• Điện lực Hàm Yên (PC Tuyên Quang) đã phân tích, đánh 
giá và đưa ra giải pháp cân pha theo mức lệch điện áp cho 
từng pha tại vị trí cột cuối đường dây 0,4kV; Đối với các 
trạm biến áp công cộng, điện áp thấp tại cuối đường dây 
0,4kV thường rơi vào giờ cao điểm tối từ 18 giờ đến 19 
giờ 30 phút và là thời điểm trạm biến áp có công suất sử 
dụng lớn nhất. Với giải pháp như trên, độ lệch pha trong 
vận hành của lưới điện hạ áp do Điện lực Hàm Yên quản 

• Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ công 
tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của 723 trường học 
các cấp trong năm học 2021-2022, ngay từ đầu tháng 8 
đến nay, PC Bắc Giang đã chỉ đạo Trung tâm điều khiển 
xa thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình vận hành 
của các đường dây, trạm biến áp, tham mưu đề xuất các 
phương án vận hành kinh tế hệ thống lưới điện để đảm bảo 
cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa 

lý đã giảm đáng kể, góp phần giảm tổn thất kỹ thuật trên đường dây, nâng cao chất lượng điện 
áp, giảm nguy cơ hỏng hóc thiết bị của khách hàng, tối ưu hóa sử dụng công suất của máy biến 
áp, giảm áp lực công việc cho công nhân quản lý vận hành.

bàn tỉnh; chỉ đạo các Điện lực tập trung phòng, chống dịch COVID-19 và khẩn trương lập kế 
hoạch kiểm tra tổng thể kỹ thuật các đường dây, trạm biến áp cấp điện cho các trường học trên 
địa bàn; kịp thời thay thế các thiết bị điện: sứ cách điện, thay dây chì cao thế trạm biến áp, thay 
aptomat, xử lý tiếp xúc trong tủ hạ thế, thay thế hoặc luân chuyển máy biến áp,...nhằm giảm 
thiểu nguy cơ quá tải hoặc gây sự cố điện.
• Nhằm giúp học sinh trong khu vực có đường dây 110kV 
đi qua hiểu rõ tầm quan trọng về việc đảm bảo hành lang 
lưới điện cao áp, từ đầu năm đến nay Đội quản lý vận 
hành lưới điện cao thế Điện Biên đã tổ chức 2 buổi tuyên 
truyền với tổng số gần 500 học sinh tại Trường Tiểu học 
Chiềng Sinh (huyện Tuần Giáo) và Trường THCS Búng 
Lao (huyện Mường Ảng). Trong đó, chú trọng tuyên 
truyền về các nội dung dễ hiểu, dễ nhớ như: Biện pháp 
phòng tránh tai nạn điện và bảo vệ hành lang lưới điện cao áp, cách sử dụng điện an toàn, cách 
phòng tránh hỏa hoạn đáng tiếc xảy ra... Ngoài ra, Đội còn hỗ trợ sửa chữa hệ thống điện phục 
vụ công tác dạy và học tại nhiều đơn vị trường học trên địa bàn huyện Mường Ảng.

• Vừa qua, Trung tâm điều khiển xa (TTĐK-B20) trực 
thuộc PC Lào Cai đã tiến hành chạy thử nghiệm ứng dụng 
DMS trên đường dây 35kV mạch vòng Lào Cai - Sa Pa - 
Bát Xát. Đây cũng sẽ là tiền đề để PC Lào Cai triển khai 
ứng dụng rộng rãi DMS trên toàn bộ lưới điện trung áp 
qua đó đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, tối ưu góp 
phần giảm các chỉ số SAIDI, SAIFI đối với lưới điện tỉnh 
Lào Cai.  Những năm gần đây, tình hình mưa bão trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai diễn biến bất thường, gây thiệt hại về người và tài sản; trong đó có hệ thống 
lưới điện. Để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, PC Lào Cai đã tăng cường các biện pháp, 
phương án củng cố lưới điện chủ động ứng phó trong mùa mưa bão đảm bảo cấp điện an toàn 
ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân, xem chi tiết.

https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27560/Default.aspx
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• Trận mưa to kèm giông lốc mạnh tối 13/09/2021 đã gây thiệt hại và ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên, làm gián đoạn đến việc cấp điện của khách 
hàng tại huyện Mường Ảng, xã Pá Khoang, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên, huyện Điện Biên 
Đông. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác xử lý khắc phục sự cố, giao thông đi lại khó 
khăn, địa hình đồi núi hiểm trở. Song với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” cùng với sự chia sẻ 
giúp đỡ của nhân dân địa phương, đến chiều ngày 14/09/2021 đơn vị đã khắc phục sự cố song 
và khôi phục cấp điện trở lại cho trên 14.000 khách hàng.

• Nhờ quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, tính đến hết tháng 
8/2021, PC Quảng Ninh đã tổ chức thi công hoàn thành và đưa vào sử 
dụng 96 trạm biến áp xây dựng mới với tổng dung lượng tăng thêm 
đạt 35.210 kVA; xây mới và cải tạo 40,33 km đường dây trung thế và 
177,22 km đường dây hạ thế; Nâng công suất 05 máy biến áp 110 kV 
từ 40 MVA lên 60 MVA; 01MBA từ 16MVA lên 40MVA nhằm nâng 
cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp tỉnh Quảng Ninh theo 
phương án đa chia đa nối (MDMC); cải tạo 02 xuất tuyến đường dây 
22 kV lộ 479 E5.23 và lộ 484 E5.21; lắp đặt  MBA T2 - 25MVA trạm 
biến áp 110kV Cái Lân, với mô hình trạm biến áp kỹ thuật số, xem 
chi tiết.

kính cấp điện, giảm tổn thất điện áp của lưới trung áp, đáp ứng nhu cầu phụ tải trong năm 
2021 và các năm tiếp theo cho khu vực các huyện phía Nam của tỉnh Nam Định, xem chi tiết. 
• Ban quản lý dự án lưới điện và PC Thái Bình đã phối hợp tổ chức nghiệm thu đóng điện công 
trình Trạm biến áp 110 kV thành phố 2 và nhánh rẽ tỉnh Thái Bình. Đây là công trình được gắn 
biển chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công ty Điện lực Thái Bình và đã hoàn thành 
vượt tiến độ đề ra. Công trình Trạm biến áp 110 kV Thành phố 2 và nhánh rẽ được đầu tư có 
tổng mức đầu tư 86,588 tỷ đồng, sau 4 tháng khẩn trương thi công, công trình đã hoàn thành 
giai đoạn 1 và được nghiệm thu đóng điện ngày 19/08/2021.

• Sáng 18/09/2021, Ban Quản lý Dự án Lưới điện và PC 
Nam Định đã kiểm tra và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây 
dựng công trình trọng điểm đường dây và TBA 110kV 
Trực Đại. Công trình Trạm biến áp 110kV Trực Đại là 
một trong những công trình quan trọng, cấp bách nhằm 
giảm tải cho các trạm biến áp 110kV E3.10 Nghĩa Hưng 
và trạm biến áp 110kV E3.16 Trực Ninh; nâng cao chất 
lượng điện năng, tăng cường liên kết lưới điện, giảm bán 

Đầu tư xây dựng

nhân dân trên địa bàn huyện Phú Bình. 
• PC Tuyên Quang đã phối hợp với Ban Quản lý dự án Lưới điện và các đơn vị liên quan 
tiến hành nghiệm thu, đóng điện giai đoạn 2 công trình trọng điểm đường dây 110kV Tuyên 
Quang - Sơn Dương. Dự án do Ban Quản lý dự án Lưới điện làm chủ đầu tư và được khởi công 
tháng 08 năm 2018, với quy mô xây dựng mới 23,14km đường dây 110kV mạch kép, loại dây 
AC-300mm2, tổng giá trị đầu tư công trình trên 110 tỷ đồng.

• PC Thái Nguyên cùng với các đơn vị liên quan đã tổ 
chức nghiệm thu, đóng điện dự án nâng công suất MBA 
T2 TBA 110kV Phú Bình từ 40 MVA lên công suất 63 
MVA (115/38,5/23kV). Như vậy đến thời điểm hiện tại 
TBA 110kV Phú Bình đã có 3 MBA 110kV với tổng công 
suất 189 MVA. Việc nâng công suất MBA T2 sẽ khắc phục 
quá tải TBA 110kV Phú Bình đảm bảo cung cấp điện an 
toàn, ổn định, tin cậy cho khu công nghiệp Điềm Thụy và 

https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27556/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27556/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27574/Default.aspx
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• Với phương châm không ngừng hoàn thiện, đổi mới để 
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng theo kịp 
xu thế chuyển đổi số, năm 2021 PC Cao Bằng đã nghiên 
cứu phát triến các ứng dụng như phần mềm như theo dõi 
quản lý cấp phát trang bị an toàn bảo hộ lao động, công 
tác điều vận phương tiện, quản lý chi phí tiêu hao nhiên 
liệu phục vụ sản xuất kinh doanh điện, chấm công và 
báo cáo tổng hợp chế độ phụ cấp hàng tháng trên Google 

Meet, các giải pháp này đều được hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng đánh giá cao. Trong 
tuần PC Cao Bằng cũng đã tổ chức Hội nghị đào tạo nhận thức chuyển đổi số cho CBCNV 
trong đơn vị, xem chi tiết.

Chuyển đổi số

tăng sản lượng do giảm thời gian mất điện, giảm tổn thất điện năng trên lưới điện; tăng tính 
công khai - minh bạch trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt mang lại nhiều dịch 
vụ, tiện tích và sự thuận tiện cho khách hàng, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 
hiện nay; đồng thời góp phần hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số chung của ngành điện. 
• Vừa qua, Ban điều hành chuyển đổi số Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc đã 
họp định kỳ tháng 09/2021 để rà soát tiến độ thực hiện các công việc, các phần mềm, hạ tầng 
VT&CNTT để đáp ứng công tác chuyển đổi số của Tổng công ty. Công ty CNTT trong thời 
gian tới sẽ chú trọng công tác nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo và công tác thực thi, triển khai 
các nhiệm vụ chuyển đổi số của NPCIT trong tất cả các lĩnh vực. Đề xuất ý tưởng, sáng kiến 
trong chuyển đổi số của NPCIT trong lĩnh vực số hóa quy trình CNTT, dịch vụ CNTT. Có kế 
hoạch chi tiết nhân sự từng phòng để tiếp nhận vận hành, làm chủ và phát triển các hệ thống 
mới theo kế hoạch của EVNNPC.

• Việc tích cực công tác chuyển đổi số tại Công ty Điện 
lực Hòa Bình đã tạo ra những bước đột phá trong mọi 
hoạt động sản xuất kinh doanh và đang mang lại hiệu quả 
thiết thực giúp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, 
uy tín của đơn vị, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị 
trên lưới điện, giảm nhân công lao động, tăng năng suất 
lao động, Giám sát được từ xa toàn bộ tình hình vận hành 
của lưới điện, nâng cao năng lực điều hành lưới điện, giúp 

Tổ chức và Đào tạo 
• Hiện nay, với hơn 4 nghìn km đường dây trung thế, 
Công ty Điện lực Sơn La đang quản lý vận hành 127 
Recloser và 53 LBS các loại. Trong đó có 101 Recloser 
và 36 LBS của hãng Schneider. Để vận hành tối ưu, tận 
dụng các tính năng của thiết bị, khắc phục các tồn tại 
trong thực tế phát sinh và nâng cao hiệu quả trong công 
tác vận hành, quản lý kỹ thuật, Công ty Điện lực Sơn La 
đã phối hợp cùng Công ty TNHH Schneider Electric Việt 

Nam tổ chức online training, hướng dẫn khai thác tối ưu các chức năng RE/LBS, hướng dẫn 
công tác bảo dưỡng bảo trì thiết bị, phát hiện sớm các khiếm khuyết của thiết bị.

https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27549/Default.aspx
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• Nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng 
làm việc phục vụ tốt công tác sản xuất kinh doanh và vận 
hành lưới điện. Trong 2 ngày 14 và 15/09/2021, Công ty 
Điện lực Lạng Sơn đã tổ chức đào tạo trực tuyến chuyên 
môn nghiệp vụ Kỹ thuật, an toàn, Kinh doanh… 
• Tại trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc đã khai giảng 
lớp 2 Đào tạo bổ sung nhân lực hotline 22kV: lớp thứ nhất 
bao gồm 25 học viên, được thành lập theo Quyết định số 

596/QĐ-EVNNPC ngày 16/03/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc tổ chức các 
lớp đào tạo bổ sung nhân lực hotline 22kV. Sau khóa đào tạo, các học viên sẽ vận dụng tốt các 
kiến thức về chuyên môn, các kỹ năng thực hành sửa chữa lưới điện 22kV đang mang điện, 
vận hành thiết bị nâng hạ để hoàn thành tốt, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong các nhiệm vụ 
được giao tại tổ hotline đơn vị điện lực mình công tác.

đào tạo diễn ra từ ngày 09/9/2021 đến hết ngày 14/9/2021 theo hình thức học trực tuyến.

• Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 
tính chuyên nghiệp cho đội ngũ CBCNV, Công ty TNHH 
MTV Thí nghiệm điện miền Bắc NPCETC đã phối hợp 
với Trung tâm đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng -Tổng Cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 
tổ chức đào tạo tập huấn các nội dung về nhận thức, đánh 
giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo 
tiêu chuẩn ISO 9001:2015; và ISO/IEC 17025: 2017. Khóa 

Tin đoàn thể - Gương điển hình

Phạm Quang Tuấn, hiện đang là công nhân kinh doanh Điện lực Yên Phong. Đồng thời, Công 
đoàn PC Bắc Ninh cũng trao hỗ trợ của Công đoàn Điện lực Việt Nam cho 05 công nhân là F1 
bị ảnh hưởng trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 vừa qua với số tiền là 1.500.000 
đồng/1 người....

• Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Ninh cùng ban chấp 
hành Công đoàn cơ sở vừa qua, đã trực tiếp đến nhà, nơi 
làm việc của các Đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn và bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để 
thăm hỏi, động viên và trao gửi những món quà, sự quan 
tâm của Công đoàn Điện lực Việt Nam cho các cán bộ 
công nhân viên (CBCNV) của đơn vị. Công đoàn PC Bắc 
Ninh đã trao số tiền 5.000.000 đồng cho gia đình ông 

• Nằm trong chương trình “Triệu bữa cơm - Tấm lòng 
EVN miền Bắc” do Đoàn thanh niên Tổng Công ty Điện 
lực miền Bắc phối hợp tổ chức nhằm chia sẻ yêu thương, 
động viên tinh thần cho những hoàn cảnh khó khăn vượt 
qua giai đoạn dịch bệnh. Ngày 18/09/2021, Thành đoàn - 
Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố và Đoàn Thanh niên 
Tổng công ty đã đến thăm hỏi, tặng quà lực lượng bảo vệ, 
nhân viên trực vận hành phải cách ly tập trung, đảm bảo 

thực hiện “nhiệm vụ kép” tại một số đơn vị trực thuộc Tổng công ty trên địa bàn Hà Nội: Cơ 
quan Tổng công ty, Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc và Công ty Công nghệ thông tin 
Điện lực miền Bắc, xem chi tiết.

https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27570/Default.aspx
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Tin tham khảo
1. Phổ biến quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

2. EVNNPC đề ra nhiều mục tiêu trong chuyển đổi số ĐTXD

3. PC Hải Dương cấp điện an toàn cho học sinh tựu trường

4. Công ty Điện lực Sơn La làm việc với huyện Sông Mã, Sốp Cộp

5. Phóng sự: Công ty Điện lực Bắc Giang nâng cao chất lượng cung cấp điện

6. Gian nan quản lý, vận hành lưới điện Hà Tĩnh trong mùa mưa bão

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

https://www.evn.com.vn/d6/news/Pho-bien-quy-dinh-cong-tac-an-toan-trong-Tap-doan-Dien-luc-Quoc-gia-Viet-Nam-6-12-29081.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27516/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27551/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27540/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27571/Default.aspx
https://npc.com.vn/View/tabid/56/id/27521/Default.aspx
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