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Số 2 • Tháng 1/2021

Tin tức

EVN được biểu dương tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của Uỷ ban 
Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
Vừa qua, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 
tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, phương 
hướng nhiệm vụ năm 2021 của Uỷ ban và các Tập đoàn, 
Tổng công ty do Uỷ ban làm đại diện chủ sở hữu nhà 
nước. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương 
Hoà Bình dự và chỉ đạo Hội nghị.
Tại Hội nghị, EVN đã được Phó Thủ tướng Thường trực 
Chính phủ Trương Hoà Bình ghi nhận, biểu dương với 
một số kết quả đã đạt được trong triển khai các dự án trọng điểm, cổ phần hoá doanh nghiệp… 
Cũng tại Hội nghị, EVN được nhận Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh 
nghiệp vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các dự án trọng 
điểm năm 2020, xem chi tiết.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: EVN cần đảm bảo vững chắc an ninh cung 
ứng điện

Điện mặt trời cho triệu mái nhà

Sáng 12/01/2021, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự và 
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 
của EVN. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận, 
đánh giá cao và biểu dương cán bộ, nhân viên và người 
lao động toàn Tập đoàn đã đoàn kết, nỗ lực lao động, khắc 
phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần 
quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiều mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 nói riêng và cả 

giai đoạn 2016 - 2020. 
Những yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ tới đã đặt ra cho ngành Điện nói 
chung, EVN nói riêng nhiệm vụ năm 2021 và những năm tới là hết sức nặng nề. Phó Thủ 
tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu trong thời gian tới, EVN bảo đảm vững chắc an ninh cung 
ứng điện; cung cấp đầy đủ điện năng ổn định, có chất lượng cao, với giá cả hợp lý cho phát 
triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của 
nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, xem chi tiết và tại đây.
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ký thỏa thuận hợp tác với hai Tổng công 
ty Điện lực miền
Lễ ký kết thỏa thuận tiến độ đầu tư xây dựng các dự án lưới điện giữa Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Trung và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, vừa 
được diễn ra tại Quảng Bình.

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-duoc-bieu-duong-tai-Hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-nam-2020-cua-Uy-ban-Quan-ly-von-Nha-nuoc-tai-doanh-nghiep-6-12-27264.aspx
https://evn.bigk.vn/
https://www.evn.com.vn/d6/news/Pho-Thu-tuong-Trinh-Dinh-Dung-EVN-can-dam-bao-vung-chac-an-ninh-cung-ung-dien-6-12-27267.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-to-chuc-Hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-nam-2020-trien-khai-nhiem-vu-nam-2021-6-12-27266.aspx
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Tham dự Hội nghị về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có 
ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV, ông Đặng Huy 
Cường - Thành viên HĐTV; ông Ngô Sơn Hải, ông Phạm 
Hồng Phương - Phó Tổng Giám đốc EVN. Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia có sự tham gia của Nguyễn Tuấn 
Tùng - Chủ tịch HĐTV, ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám 
đốc; Tổng công ty Điện lực miền Bắc có ông Thiều Kim 
Quỳnh - Chủ tịch HĐTV, bà Đỗ Nguyệt Ánh - Tổng Giám 
đốc; Tổng công ty Điện lực miền Trung có ông Trương Thiết Hùng - Chủ tịch HĐTV, ông Ngô 
Tấn Cư - Tổng Giám đốc; cùng sự có mặt của các ông bà là Thành viên HĐTV, các Phó Tổng 
Giám đốc, lãnh đạo các ban, các đơn vị thuộc ba Tổng công ty.
Tại Lễ ký, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đánh giá cao sáng kiến của 3 Tổng công 
ty trong việc thực hiện ký kết thỏa thuận, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ Tập đoàn giao. “Quy 
trình sản xuất điện luôn thống nhất từ sản xuất đến truyền tải và phân phối. Nếu chậm tiến độ ở 
khâu nào, đều ảnh hưởng đến mục tiêu cung cấp điện tới khách hàng. Vì vậy việc đồng bộ tiến 
độ các dự án đầu tư xây dựng lưới điện sẽ mang lại hiệu quả kinh tế, khẳng định được hiệu quả 
trong công tác đầu tư xây dựng của EVN nói chung và các Tổng công ty nói riêng”, Chủ tịch 
HĐTV EVN Dương Quang Thành cho biết, xem chi tiết.

Hội nghị về công tác phối hợp đầu tư và quản lý vận hành lưới điện truyền tải 
và phân phối

Vừa qua, tại Quảng Bình đã diễn ra Hội nghị về công tác 
phối hợp đầu tư và quản lý vận hành lưới điện truyền tải và 
phân phối giữa Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), 
Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và Tổng công 
ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT). Đây là hội nghị để 3 
Tổng công ty bàn thảo, rà soát nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư 
các dự án lưới điện với mục tiêu đảm bảo tính đồng bộ trong 
công tác đầu xây dựng giữa các Tổng công ty và khai thác tối 

đa các công trình lưới điện sau khi đưa vào vận hành. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của các đơn 
vị trong công tác phối hợp đầu tư.
Phát biểu tại Hội nghị Tổng Giám đốc EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh cho rằng, năm 2020 Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc có một số chỉ tiêu liên quan đến công tác quản lý vận hành lưới điện chưa đáp 
ứng được kế hoạch đề ra. Liên quan trực tiếp đến vấn đề này là do tình trạng vận hành đầy tải và 
quá tải, đặc biệt là công tác giảm về tổn thất điện năng. Để khắc phục vấn đề này thì giải pháp duy 
nhất là đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng đối với một số công trình trọng điểm đã được EVNNPC 
nêu trong báo cáo. Trong đó có nhiều xuất tuyến 110kV sau 220kV của EVNNPC vẫn chưa được 
EVNNPT đáp ứng đúng tiến độ.
Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh nhấn mạnh, mục tiêu trọng tâm trong năm 2021 sẽ là đẩy nhanh 
tiến độ đối với những dự án công trình cấp bách và trọng điểm để đảm bảo các chỉ tiêu và kế hoạch 
trong công tác quản lý vận hành lưới điện mà EVNNPC đã đặt ra. EVNNPC sẽ phối hợp chặt chẽ 
với EVNNPT để tất cả những dự án có liên quan sẽ được đẩy nhanh tiến độ trong quá trình triển 
khai. EVNNPC cam kết sẵn sàng vào cuộc với tinh thần quyết tâm cao nhất để những dự án TBA 
220kV Lạng Sơn; TBA 220kV nối cấp trong TBA 500kV Phố Nối; TBA 220kV Mường La; TBA 
220kV Tương Dương,… thực hiện đúng tiến độ, xem chi tiết.

http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20752/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20751/Default.aspx
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Tập trung cao nhất đưa dự án ĐZ 110kV Sơn Tây - Yến Mao - Phố Vàng hoàn 
thành vào Quý II/2021
Đó là khẳng định của Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh tại 
buổi làm việc với các bên liên quan đến dự án ĐZ 110kV 
Sơn Tây - Yến Mao - Phố Vàng, chiều ngày 11/1/2021. 
Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh cho rằng, đây là dự án 
quan trọng, trong đó đặc biệt là công tác vận hành liên 
quan đến 4 trạm biến 110kV đấu nối vào và dự án Phố 
Vàng mạch II không thể thi công, ảnh hưởng trực tiếp 
đến nhiệm vụ an toàn trong công tác vận hành, đặc biệt 
là đảm bảo cung cấp điện của Phú Thọ. Đây là công trình trọng điểm của Tổng công ty trong 
năm 2021, và yêu cầu phải đóng điện đưa vào vận hành trong Quý II/2021. Nhất định không 
có thời gian lùi, phân định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận liên quan đến dự án. 
Tổng Giám đốc đã giao nhiệm vụ cho ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc sẽ là người 
chịu trách nhiệm toàn dự án, đưa ra đề xuất và có báo cáo Tổng Giám đốc trong quá trình thực 
hiện, xem chi tiết.
EVNNPC tổ chức rà soát tình hình triển khai các dự án ODA

Sáng ngày 11/01/2020, Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
đã tổ chức họp để rà soát tình hình triển khai các dự án 
ODA. Ông Lê Quang Thái – Phó Tổng Giám đốc chủ trì 
cuộc họp. Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện các 
dự án ODA và ý kiến đánh giá, góp ý của các ban chuyên 
môn, ông Lê Quang Thái đã yêu cầu các Ban liên quan 
của tổng công ty phối hợp với các Ban Quản lý dự án rà 
soát lại toàn bộ tình hình triển khai dự án sử dụng ODA, 

bám sát tiến độ của từng dự án, báo cáo Ban Tổng hợp để Ban Tổng hợp báo cáo Hội đồng 
thành viên. Đối với dự án PSL3, ông Thái đề nghị Ban Đấu thầu rà soát, báo cáo Hội đồng 
thành viên tiến độ của các tiểu dự án. Đối với dự án KfW3.1, ông Thái đã đề nghị Ban Tổng 
hợp báo cáo Hội đồng thành viên chi tiết từng tiểu dự án để có phương án thực hiện theo đúng 
tiến độ, xem chi tiết.
Ban điều hành chuyển đổi số EVNNPC tổ chức họp định kỳ
Ban điều hành chuyển đổi số Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc đã họp định kỳ dưới dự chủ trì của ông Nguyễn Đức 
Thiện -  Phó Tổng Giám đốc, Phó trưởng Ban Thường 
trực Ban điều hành chuyển đổi số của Tổng công ty. Tham 
dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Tổng công ty, Giám đốc 
NPCIT, Phó Giám đốc BA3. 
Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của Ban VT&CNTT, 
ý kiến tham gia của các Ban chuyên môn, các thành viên 
tham dự cuộc họp, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện đã kết luận và giao nhiệm vụ cụ 
thể: Với các dự án lớn và trọng điểm như GIS và Data Warehouse..., BA3 cần thường xuyên 
báo cáo và đăng ký tiến độ chi tiết cửa từng dự án, bám sát các Ban chuyên môn để tham khảo 
ý kiến; tham khảo học tập kinh nghiệm triển khai của các Đơn vị bạn (nếu cần); yêu cầu các 
Ban và Đơn vị tạo điều kiện để hỗ trợ BA3 được tốt nhất trong việc phê duyệt thủ tục, khảo 
sát và triển khai các dự án. Đưa các dự án: “Trang bị hệ thống truyền dẫn liên tỉnh mới tại các 
tỉnh đồng bằng” và dự án “Hệ thống giám sát cáp quang mạng OT&IT của Tổng công ty” vào 
báo cáo chuyển đổi số. Các Ban/Đơn vị hàng tháng chủ động báo cáo tình thực hiện kế hoạch, 
tiến độ những nội dung chuyển đổi số mà Ban/Đơn vị mình chủ trì, xem chi tiết.

http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20773/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20777/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/20735/Default.aspx
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Kinh doanh và dịch vụ khách hàng

Phó Tổng Giám đốc Vũ Anh Phương làm việc tại Điện lực Lạc Sơn - Công ty Điện 
lực Hòa Bình

Vừa qua, tại Điện lực Lạc Sơn - Công ty Điện lực Hòa 
Bình, Đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc do ông Vũ Anh Phương – Phó Tổng Giám đốc làm 
trưởng đoàn và các thành viên thuộc các Ban của Tổng 
công ty đã làm việc với Điện lực Lạc Sơn – Công ty Điện 
lực Hòa Bình về kết quả thực hiện các chỉ tiêu vận hành, 
kinh doanh bán điện và phương hướng thực hiện nhiệm 
vụ năm 2021. 

Phát biểu tại buổi làm việc Phó Tổng Giám đốc ông Vũ Anh Phương đã đánh giá cao sự cố 
gắng của CBCNV Điện lực Lạc Sơn, mặt dù trong điều kiện khắc về địa bàn quản lý, nhân 
lực thiếu nhưng đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu do Tổng công ty và Công ty giao cho. Phó 
Tổng Giám đốc cũng giao nhiệm vụ cho tập thể lãnh đạo và công nhân Điện lực Lạc Sơn năm 
2021 phải đoàn kết hơn nữa, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu ngay từ những tháng đầu năm, 
đảm bảo an toàn cho toàn bộ cán bộ công nhân viên trong đơn vị. Đảm bảo cung cấp điện ổn 
định cho bà con trong dịp tết Nguyên đán sắp tới, xem chi tiết.

• Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái 
Nguyên (Công ty SEVT) đã gửi Thư cảm ơn tới Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam, vì sự phối hợp vận hành và đảm bảo an 
toàn cung cấp điện, đặc biệt là trong dịp nghỉ Lễ Tết Dương 
lịch vừa qua. Cụ thể, từ 31/12/2020 đến 03/01/2021, các 
đơn vị thuộc EVN đã tiến hành cắt điện và thực hiện các 
công việc cải tiến tại Trạm TBA 110kV Yên Bình 3; đồng 
thời phối hợp với đơn vị vận hành điện của Công ty SEVT 
thực hiện các công việc kiểm định thiết bị điện bên trong công ty. Hiện nay, sản lượng điện 
thương phẩm của Công ty SEVT chiếm khoảng 35% sản lượng điện thương phẩm của tỉnh Thái 
Nguyên, xem chi tiết.

• PC Bắc Giang đã khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan kiểm 
tra, rà soát triển khai chính sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền 
điện theo quy định ngay từ ngày 18/12/2020. Tính đến hết ngày 
31/12/2020, trên toàn tỉnh Bắc Giang có trên 500 nghìn khách hàng 
được hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện, trong đó có: 12 khách hàng 
kho bãi lưu thông; 138 khách hàng sinh hoạt bán buôn; 156 khách 
hàng lưu trú du lịch; có hai cơ sở cách ly tập trung miễn phí và trên 
490 nghìn hộ dân dùng điện sinh hoạt được giảm 10% giá điện của 
bốn bậc thang đầu, xem chi tiết.

Công tác Kỹ thuật - An toàn
• Trong những ngày qua, trên địa bàn một số khu vực do Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
quản lý, nhiệt độ xuống thấp dẫn đến tình trạng đóng băng tuyết trên một số đường dây và 
TBA gây gián đoạn việc cung cấp điện; để đảm bảo công tác vận hành, an toàn cho người và 
tài sản, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã 
có công điện số 57/CĐ-EVNNPC ngày 11/01/2021 chỉ đạo các đơn vị về việc ứng phó, khắc 
phục tình hình băng tuyết, xem chi tiết.

http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20762/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20762/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20764/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20772/Default.aspx
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• Những ngày vừa qua tại Sơn La có nơi xuống 1 độ, 
xuất hiện sương muối và băng giá. Hiện tượng băng 
tuyết phủ kín cành cây và mặt đất gây ảnh hưởng đến 
hệ thống công trình đến lưới điện Công ty Điện lực Sơn 
La đang quản lý. Băng giá đã đóng băng trên đường 
dây, sứ và trạm biến áp khiến cho 1.682 khách hàng của 
27 trạm biến áp thuộc các xã Xím Vàng, Làng Chếu, 
Hang Chú, Tà Xùa, Háng Đồng huyện Bắc Yên gián 

đoạn việc cung cấp điện. Đến chiều ngày 12/01/2021, ngay sau khi băng tan và điều kiện kỹ 
thuật cho phép, Điện lực Phù Yên đã đóng điện khôi phục sự cố do băng tuyết cấp điện trở lại 
cho toàn bộ 1.682 khách hàng thuộc 27 trạm biến áp của 5 xã vùng cao Xím Vàng, Làng Chếu, 
Hang Chú, Tà Xùa, Háng Đồng, huyện Bắc Yên. Như vậy sau chưa đầy 24 giờ khắc phục sự 
cố, 100% khách hàng địa bàn Phù Yên bị gián đoạn cung cấp điện do băng tuyết đã được cấp 
điện trở lại, xem chi tiết.
• Xác định việc phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tiết 
kiệm chi phí sản xuất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 
của hoạt động sản xuất kinh doanh, vì thế, thời gian qua, phong 
trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Ban lãnh 
đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh hết sức quan tâm và chỉ đạo 
xuyên suốt. Từ đó, động viên, khích lệ cán bộ, công nhân viên, 
người lao động trong Công ty không ngừng nỗ lực trong công 
tác này, mang lại hiệu quả thiết thực đối với hoạt động sản xuất 
kinh doanh của đơn vị, xem chi tiết.

• Hiện nay, trên địa  bàn 27 tỉnh miền Bắc thuộc địa bàn 
Tổng công ty quản lý, việc kinh doanh bán điện, lưới điện 
vẫn đang được vận hành an toàn, ổn  định, đáp ứng nhu 
cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Cá biệt, tại một 
số khu vực vùng núi cao thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc 
như  Sapa, Bát Xát (Lào Cai), Nguyên Bình (Cao Bằng), 
Mèo Vạc (Hà Giang), Mẫu Sơn - Lộc Bình (Lạng Sơn), 
Yên Từ (Quảng Ninh)..., nhiệt độ xuống dưới âm độ C 
nên xảy ra hiện tượng đóng băng, sương muối trên một số trạm biến áp và đường dây điện ở 
xã Thành công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng hay Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng 
Sơn. Thời điểm từ nay đến Tết Nguyên đán không xa, với nhiệm vụ phải đảm bảo cung  ứng 
điện an toàn, ổn định, chủ động mọi phương án khắc phục sự cố nếu có, Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc cho biết, sẽ nỗ lực và chủ động trong việc quản lý, cung ứng điện trên địa  bàn 27 
tỉnh miền Bắc, đảm bảo điện phục vụ các sự kiện, hoạt động và sinh hoạt của nhân dân miền 
Bắc. Với phương châm 4 tại chỗ, việc phòng chống thiên tai của EVNNPC sẽ được tổ chức 
an toàn, hiệu quả để đáp ứng yêu cầu cung cấp điện cho hơn 10 triệu khách hàng đón Tết Tân 
Sửu ấm áp, hạnh phúc, xem chi tiết và tại đây.

http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20780/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20770/Default.aspx
https://bnews.vn/dien-van-dang-duoc-dam-bao-tai-cac-vung-dong-bang-o-vung-nui-phia-bac/183512.html 
https://vov.vn/xa-hoi/nhung-nguoi-du-day-go-bang-tuyet-dam-bao-luoi-dien-hoat-dong-trong-gia-lanh-829584.vov
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• Thực hiện văn bản số 8660/EVN-TCNS ngày 31/12/2020 
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi mới, sáng 
tạo trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, 
Tổng công ty đã phát động phong trào thi đua tìm kiếm 
đổi mới, sáng tạo trong công tác Đào tạo phát triển nguồn 
nhân lực, cụ thể mỗi đơn vị phát động phong trào tìm 
kiếm đổi mới, sáng tạo trong công tác đào tạo và lựa chọn 
ý tưởng đổi mới sáng tạo tốt nhất để dự thi vòng chung 
kết. Ý tưởng dự thi là các chủ đề lớn định hướng xây dựng ý tưởng sáng tạo trong hoạt động 
đào tạo phát triển nguồn nhân lực như: Ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực đào tạo 
phát triển nguồn nhân lực, tập trung vào các nội dung chuyển đổi số; giải pháp, cơ chế đào 
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao từ các trường Đại học trong và ngoài nước, xem chi tiết.

Đầu tư xây dựng

• PC Lạng Sơn đã triển khai cải tạo và chuyển lưới 5,73km 
đường dây 10kV và 11 TBA 10/0,4kV thuộc lộ 973 trung gian 
Văn Quan lên vận hành cấp điện áp 35kV, trong đó đã chuyển 
trạm đo đếm và trạm tăng áp 0,4/(10)35kV Thủy điện Bản 
Quyền lên vận hành 35kV. Việc chuyển đổi đường dây và các 
trạm biến áp lên vận hành 35kV đã góp phần ổn định điện áp, 
giảm tổn thất điện năng và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện 
cho khách hàng. Đặc biệt góp phần giải tỏa công suất của các 
nhà máy thủy điện Bản Quyền và Thủy điện khánh Khê, ổn định 
lưới điện. 

Công tác đào tạo

• Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc đã tổ chức lớp 
đào tạo và cung cấp chứng chỉ đào tạo về đấu thầu cho 
160 học viên là CBCNV đơn vị thuộc Công ty. Nội dung 
lớp đào tạo và cung cấp chứng chỉ đào tạo về đấu thầu 
bao gồm: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu; Kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu; Quy trình lựa chọn nhà thầu; Lựa 
chọn nhà thầu qua mạng; Hợp đồng; Bảo đảm liêm chính 
trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu; và 

Phân tích, giải đáp các tình huống thực tế thường gặp phải của doanh nghiệp trong việc thực 
thi công tác đấu thầu, xem chi tiết.
• Công ty Điện lực Cao Bằng đã mở lớp tập huấn triển khai 
phần mềm quản lý Máy biến áp cho các phòng chuyên 
môn liên quan và các Điện lực trực thuộc với 27 học viên 
trong 02 ngày từ 05-06/01/2021. Việc khai thác hiệu quả 
phần mềm Quản lý MBA nhằm góp phần năng cao độ 
tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, thuận lợi 
trong công tác quản lý, điều chuyển MBA trong Công ty, 
đảm bảo hoàn thành tốt công tác SXKD tại đơn vị.

http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20739/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20766/Default.aspx
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• Công ty Điện lực Bắc Ninh đã vinh dự được UBND tỉnh 
trao tặng Cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc trong 
thực hiện các phong trào thi đua năm 2020 của tỉnh phát 
động tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai 
nhiệm vụ công tác năm 2021.

 

Tin Đoàn thể - Văn hóa xã hội

• Để đáp ứng nhu cầu quản lý tập trung và tự động hóa 
ngành điện, PC Hải Phòng đã chủ động triển khai xây 
dựng chương trình đào tạo các kỹ sư SCADA đảm bảo 
các yêu cầu cấp thiết về nhân lực. Chương trình đào tạo 
nội bộ đóng một vai trò quan trọng trong hành trình đào 
tạo nhân lực này, xem chi tiết.

• Công đoàn Công ty Điện lực Lai Châu đã đến thăm và 
trao tiền hỗ trợ cho thân nhân đoàn viên không may qua 
đời. Công đoàn Công ty Điện lực Lai Châu đã chia sẻ, 
động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau thương, giữ 
gìn sức khỏe để sớm ổn định cuộc sống và trao số tiền 
100 triệu đồng từ quỹ quyên góp hỗ trợ cán bộ CNVC 
lao động không may qua đời của Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc, trước đó Công ty cũng đã kịp thời hỗ trợ 10 

triệu đồng từ quỹ nhân đạo và 8 triệu đồng từ quỹ Phúc lợi của Công ty Điện lực Lai Châu.

• Nhằm góp phần giúp các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh 
giảm bớt khó khăn, vươn lên thoát nghèo, Công ty Điện 
lực Vĩnh Phúc đã tổ chức vận động cán bộ, công nhân 
viên, người lao động trong Công ty tham gia ủng hộ với 
tổng số tiền 50 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng nhà Đại 
đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 
huyện Tam Đảo.

• Huyện Sìn Hồ là một trong những địa bàn khó khăn bậc nhất của tỉnh Lai Châu, ở đây, công 
việc của những người thợ điện càng vất vả và gian khổ hơn. Khí hậu Sìn Hồ tương đối khắc 
nghiệt, mùa đông kéo dài, mây mù bao phủ nên việc quản lý, vận hành đường dây điện gặp 
rất nhiều khó khăn, hệ thống lưới điện hầu như đi qua các vùng rừng núi, địa hình chia cắt, 
giao thông cách trở khiến việc tìm kiếm điểm phát sinh sự cố và khắc phục sự cố vô cùng khó 
khăn, xem chi tiết.

http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20748/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20750/Default.aspx
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Tin tham khảo
1. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “5 năm nữa với đà tăng trưởng này, với khả năng phát triển 
nguồn của chúng ta, chúng ta không thiếu điện”

2. EVN cơ bản hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2017 
- 2020

3. PC Bắc Ninh chủ động phương án cấp điện trong dịp Tết Tân Sửu

4. PC Bắc Giang đảm bảo cấp điện phục vụ bơm nước vụ Đông Xuân 2020-2021

5. Số hóa các quy trình nghiệp vụ của Tổng công ty là việc cần thiết cho chuyển đổi số đang 
được Công ty CNTT tích cực chuẩn bị triển khai

6. Thợ điện chống chọi băng tuyết trên Mẫu Sơn

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/Thu-tuong-Nguyen-Xuan-Phuc-5-nam-nua-voi-da-tang-truong-nay-voi-kha-nang-phat-trien-nguon-cua-chung-ta-chung-ta-khong-thieu-dien-6-12-27238.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Thu-tuong-Nguyen-Xuan-Phuc-5-nam-nua-voi-da-tang-truong-nay-voi-kha-nang-phat-trien-nguon-cua-chung-ta-chung-ta-khong-thieu-dien-6-12-27238.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/-EVN-co-ban-hoan-thanh-toan-bo-nhiem-vu-sap-xep-tai-co-cau-doanh-nghiep-giai-doan-2017-2020-6-12-27224.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/-EVN-co-ban-hoan-thanh-toan-bo-nhiem-vu-sap-xep-tai-co-cau-doanh-nghiep-giai-doan-2017-2020-6-12-27224.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20767/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20755/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20741/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20741/Default.aspx
https://www.tienphong.vn/ban-doc/tho-dien-chong-choi-bang-tuyet-tren-mau-son-1776775.tpo
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