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Số 9 • Tháng 3/2021

Tin tức
Tổng công ty Điện lực miền Bắc hưởng ứng Lễ trồng cây trên các “Con đường 
du lịch hoài niệm các di tích Quốc gia”
Ngày 19/03/2021, tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, 
tỉnh Tuyên Quang, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc phối hợp với Viện Kinh tế Văn 
hóa (Liên Hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam) và 
UBND huyện Sơn Dương tổ chức Lễ Trồng cây “Hàng 
cây Con đường Du lịch hoài niệm” tại Khu di tích Quốc 
gia đặc biệt Tân Trào.
Phát động tại buổi lễ, ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch 
Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết, Chương trình trồng cây trên 
Con đường du lịch hoài niệm các di tích quốc gia là hoạt động vô cùng có ý nghĩa, góp phần 
quan trọng tạo vẻ đẹp cảnh quan sinh thái, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, tại di tích 
lịch sử. Với mục đích truyền đạt thông điệp sâu sắc khẳng định tầm quan trọng của việc bảo 
vệ môi trường. Nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội nói chung và Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc nói riêng đối với công tác bảo tồn thiên nhiên và thiết thực hưởng ứng lời kêu 
gọi của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh  Vì một Việt Nam xanh.

Điện mặt trời cho triệu mái nhà

Gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí Lãnh đạo 
Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, ông Dương 
Quang Thành - Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
cho rằng, hoạt động này đã nhận được sự tạo điều kiện và 
đồng hành của các cấp trong tỉnh, đặc biệt là tại Khu di 
tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Giúp cho Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc hoàn thành và thực hiện tốt 
phong trào rất ý nghĩa này, góp phần làm đẹp thêm khu di 

tích lịch sử vô giá Bảo tàng cách mạng của cả nước, xem chi tiết.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Thái Bình về công tác bảo 
đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn
Chiều 18/03/2021 tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã 
diễn ra buổi làm việc giữa Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam và Tỉnh ủy Thái Bình. Đây là chương làm 
việc nhằm đánh giá công tác bảo đảm cung cấp điện của 
ngành điện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và 
công tác phối hợp các hoạt động giữa ngành Điện với 
các cấp, các ngành của tỉnh.
Ông Dương Quang Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các 
sở, ngành, địa phương trong thời gian qua đã hỗ trợ Tập đoàn Điện lực và các đơn vị thành 
viên hoàn thành nhiệm vụ, cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng các công 
trình điện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, trân trọng tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Thái 
Bình và khẳng định sẽ giao các đơn vị chức năng nghiên cứu giải quyết nhằm mục đích bảo 

https://evn.bigk.vn/
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/22465/Default.aspx


2

Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về tình hình cung 
ứng điện và công tác đầu tư xây dựng lưới điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An

“Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẵn sàng đáp ứng mọi 
yêu cầu về điện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
Nghệ An”. Đó là cam kết của ông Trần Đình Nhân - Tổng 
giám đốc EVN tại buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ 
An về tình hình cung ứng điện và công tác đầu tư xây 
dựng lưới điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An vào chiều ngày 
18/03/2021.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Đình Nhân - Tổng 

giám đốc EVN đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, các sở ban 
ngành tỉnh đã hỗ trợ, tạo điều kiện để ngành điện đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn 
trong thời gian qua. Thay mặt lãnh đạo EVN, ông Trần Đình Nhân cam kết: EVN sẵn sàng 
đáp ứng mọi yêu cầu về điện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Ông Trần Đình 
Nhân đã chỉ đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Nghệ An chủ động nắm 
bắt nhu cầu phát triển của tỉnh để đáp ứng cung cấp điện. Đối với các khách hàng trọng điểm 
là các nhà đầu tư, EVN cũng sẽ đảm bảo cung ứng đầy đủ điện trong hiện tại và tương lai dựa 
trên kế hoạch, nhu cầu thực tế và tiến độ hợp lý. Ông Trần Đình Nhân đã đề nghị UBND tỉnh 
chỉ đạo Sở Công thương và các Sở, Ban ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Nghệ An trong việc thực hiện các dự án công trình 
điện, xem chi tiết.

Đây là một trong những yêu cầu của Tổng Giám đốc Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - ông Trần Đình Nhân 
tại buổi làm việc với Công ty Điện lực Nghệ An, chiều 
18/03/2021 tại Nghệ An.
Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân 
đánh giá cao những nỗ lực của PC Nghệ An trong thời gian 
qua. Năm 2020, sản lượng điện thương phẩm của công ty 
đạt 3,765 tỷ kWh, tăng 10% so với năm 2019. Trong giai 

đảm cung cấp điện ổn định trên địa bàn tỉnh Thái Bình; phối hợp tốt cùng với tỉnh Thái Bình 
nghiên cứu đầu tư các trung tâm điện khí, điện gió khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 
xem chi tiết.

Công ty Điện lực Nghệ An cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào 
công tác chăm sóc khách hàng

đoạn 2016-2020, sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng bình quân 13,78%/năm.
Nghệ An là địa phương năng động, có tốc độ phát triển điện cao, số khách hàng lớn. Do đó, 
Tổng Giám đốc EVN yêu cầu Công ty Điện lực Nghệ An đẩy mạnh ứng dụng khoa học công 
nghệ vào quản lý vận hành, chăm sóc khách hàng. Công ty cần đổi mới sáng tạo trong công tác 
đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xem chi tiết.

Sáng 19/03/2021, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ 
chức Hội nghị tổng kết công tác ĐTXD - TCKT năm 
2020 và giai đoạn 2016-2020 - Phương hướng, nhiệm vụ 
năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Tổng Giám đốc Đỗ 
Nguyệt Ánh chủ trì, phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị 
được truyền hình trực tuyến đến điểm cầu các đơn vị trực 
thuộc.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt 

Hội nghị tổng kết công tác ĐTXD - TCKT năm 2020 và giai đoạn 2016-2020; 
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và giai đoạn 2021-2025
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Ánh đã đánh giá cao chất lượng các báo cáo, tham luận và thống nhất với các ý kiến về mục 
tiêu, giải pháp thực hiện đối với từng mảng công việc được trình bày tại Hội nghị.
Về ĐTXD, Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh cho rằng, mục tiêu xuyên suốt và quan trọng nhất 
của công tác này là hoàn thành kế hoạch khởi công/đóng điện đúng tiến độ kế hoạch, đảm bảo 
chất lượng, cung cấp điện an toàn, đầy đủ, ổn định, phục vụ tốt nhất cho công tác vận hành và 
kinh doanh của Tổng công ty;
Để làm tốt hơn nữa công tác này, Tổng Giám đốc yêu cầu áp dụng khoa học kỹ thuật và hoàn 
thành việc chuyển đổi số trong công tác ĐTXD trong năm 2021; nâng cao trách nhiệm và chất 
lượng của đơn vị tư vấn, áp dụng chế độ thưởng phạt và đánh giá mức độ hoàn thành công việc 
đối với người đứng đầu các đơn vị trong Tổng công ty; tổ chức đánh giá và thực hiện giao việc 
cho các đơn vị tùy theo năng lực và chất lượng công việc hoàn thành.
Về công tác TCKT, Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh khẳng định, nhiệm vụ hàng đầu của công 
tác này là hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính mà Tập đoàn giao, tiếp đến là 
duy trì các chỉ tiêu và tình hình tài chính lành mạnh và triệt để tuân thủ các quy định về kỷ 
luật tài chính. Cuối cùng Tổng giám đốc cũng yêu cầu nhanh chóng triển khai và hoàn thành 
chương trình chuyển đổi số trong công tác tài chính kế toán trong Quý III năm 2021, xem chi 
tiết.
EVNNPC xem xét Đề án “Thiết kế định hướng phát triển lưới điện trung, hạ áp 
giai đoạn 2021-2025 cho các Công ty Điện lực”
Vừa qua, dưới sự chủ trì của ông Vũ Thế Nam - Thành 
viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc đã diễn ra Hội nghị truyền hình để xem xét đề án 
“Thiết kế định hướng phát triển lưới điện trung, hạ áp giai 
đoạn 2021-2025 cho các Công ty Điện lực”. 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Vũ Thế Nam - 
Thành viên HĐTV đánh giá cao nỗ lực của các Ban trong 
Tổng công ty, các PC và NPSC, và trong việc xây dựng 
thiết kế định hướng phát triển lưới điện trung, hạ áp giai đoạn 2021-2025 cho các Công ty 
Điện lực. Tuy nhiên để hoàn thiện dự án, yêu cầu các bên thống nhất tên gọi đề án là “Định 
hướng thiết kế phát triển lưới điện trung hạ thế 2021-2025 tầm nhìn đến 2030” để từ đó có 
những điều chỉnh phù hợp. Đề án mới sau khi được điều chỉnh cần đáp ứng được các mục 
tiêu tổng quát là đảm bảo cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đời sống 
nhân dân trên địa bàn các tỉnh; Đảm bảo đầu tư có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; đồng 
thời đảo bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, quản lý, kỹ thuật mà EVN giao cho 
EVNNPC giai đoạn 2021-2025, xem chi tiết.
Kiểm điểm tiến độ dự án đường dây 110kV Sơn Tây - Yến Mao - Phố Vàng

Sáng 17/03/2021, tại Công ty Điện lực Phú Thọ, ông Lê 
Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện 
lực miền Bắc đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự 
án đường dây 110kV Sơn Tây - Yến Mao - Phố Vàng. 
Ông Lê Minh Tuấn yêu cầu PC Phú Thọ tổ chức thí 
nghiệm, xong trước 15/04, lắp bảo vệ so lệch đường 
dây, lắp chống sét van, bổ sung tiếp địa đoạn đường 
dây giao chéo với đường dây 220kV; phối hợp với BA1 
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làm việc với A1, thống nhất với Truyền tải điện 1, điều chỉnh các thông số, đánh số, đặt tên 
thiết bị, đường dây; giao cho Ban Quản lý đầu tư soạn thảo văn bản gửi cho NPT và EVN. 
Ông Tuấn yêu cầu BA1 khẩn trương bàn giao cho PC Phú Thọ hồ sơ đền bù giải phóng mặt 
bằng, các thủ tục cấp đất, PC Phú Thọ tiếp tục hoàn thiện để phục vụ cho công tác quản lý 
vận hành sau này.
Ông Tuấn cũng yêu cầu BA1 cùng PC Phú Thọ thành lập tổ công tác cùng phối hợp tổ chức 
thực hiện các phần khối lượng công việc của dự án. BA1 và PC Phú Thọ phải lập tiến độ chi 
tiết từng ngày, cuối tuần tổng hợp báo cáo lãnh đạo Tổng công ty tình hình thực hiện trong 
tuần, kế hoạch thực hiện tuần tới…, hàng ngày tổ chức nghiệm thu đến đâu phải được coi 
là đường dây đang mang điện tới đó, xem chi tiết.
EVNNPC tổ chức Hội nghị trực tuyến về việc xây dựng định mức trần đơn giá 
thu tiền điện qua các đối tác thu hộ
Vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức Hội 
nghị trực tuyến về việc xây dựng định mức trần đơn giá 
thu tiền điện qua các đối tác thu hộ dưới sự chủ trì của ông 
Lê Văn Trang - Phó Tổng Giám đốc. 
Hội nghị đã tập trung trao đổi, đề xuất các phương án xây 
dựng định mức trần đơn giá thu tiền điện qua các đối tác 
thu hộ.
Trên cơ sở ý kiến phát biểu các Ban chuyên môn và ý 
kiến của các đơn vị, ông Lê Văn Trang đề nghị các Ban chuyên môn của Tổng công ty tiếp tục 
nghiên cứu, trao đổi với các đơn vị, lựa chọn phương án phù hợp nhất để áp dụng trong thời 
gian tới trên tinh thần xây dựng lại mức giá trần thu tiền qua dịch vụ bán lẻ điện năng, không 
cần dựa trên số liệu năm 2020, xem chi tiết.

Dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn, 
ngày 16/03/2021, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc tổ chức Hội nghị xem xét phương án đầu tư các dự án 
lưới điện 110kV giai đoạn 2021-2023 tại 12 tỉnh miền Bắc 
gồm Bắc Giang, Hà Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Phú 
Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Tuyên Quang, Quảng Ninh, 
Điện Biên, Lạng Sơn và Thái Nguyên. Hội nghị được kết 
nối truyền hình trực tiếp tới ba ban quản lý dự án và 12 

Công ty Điện lực.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn đánh giá cao một số đơn vị đã xây 
dựng phương án đầu tư hợp lý, tối ưu hóa các nguồn lực, đồng thời đáp ứng được nhu cầu 
phát triển của địa phương trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, nhìn chung tốc độ đầu tư xây 
dựng các công trình điện vẫn chưa theo kịp nhu cầu phát triển phụ tải bởi thực tế vẫn còn nhiều 
đường dây quá tải và đầy tải.
Phó Tổng Giám đốc cho rằng đầu tư xây dựng cần phải đi trước đón đầu, thay vì “đuổi theo” 
phụ tải, đồng thời yêu cầu các đơn vị củng cố kiện toàn đội ngũ làm công tác đầu tư xây dựng, 
nâng cao hơn nữa trình độ, trách nhiệm và kỹ năng để có thể đảm bảo tiến độ và chất lượng các 
công trình điện nói chung và các công trình 110kV nói riêng trên địa bàn 27 tỉnh do EVNNPC 
quản lý, xem chi tiết.

EVNNPC xét duyệt phương án đầu tư cho 33 dự án 110kV tại 12 tỉnh miền Bắc 
giai đoạn 2021-2023

http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/22439/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/22422/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/22426/Default.aspx
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Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng
• Công ty Điện lực Bắc Ninh đã có buổi làm việc với Công 
ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến Cộng đồng Việt (VietUnion) 
để cùng xây dựng kế hoạch và triển khai ký hợp đồng hợp 
tác dịch vụ thu hộ tiền điện qua sản phẩm của VietUnion 
là Dịch vụ thanh toán Payoo. Cụ thể, khách hàng có thể 
thanh toán trực tuyến tiền điện một cách dễ dàng vào bất 
cứ thời gian nào kể cả thứ 7, Chủ nhật và ngoài giờ hành 
chính qua các ứng dụng Payoo như: trên điện thoại di 
động, bằng tài khoản Ví điện tử Payoo, tài khoản ngân hàng, thẻ quốc tế hoặc thanh toán qua 
hệ thống internet banking của hơn 30 ngân hàng có kết nối với Payoo, xem chi tiết. 

• Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã và đang chỉ đạo quyết liệt các đơn 
vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ thay thế công tơ cơ khí bằng công 
tơ điện tử, với mục tiêu sớm hoàn thành vượt kế hoạch Tổng công 
ty giao trong năm 2021. Theo kế hoạch toàn Công ty sẽ thay thế 
khoảng 170.000 công tơ điện tử và hệ thống đo xa trong năm 2021. 
Từ đầu năm đến nay, Công ty đã thay thế được 150.000 công tơ 
điện tử và hệ thống đo xa. Dự kiến, đến 31/12/2021 sẽ có 358.000 
công tơ điện tử và hệ thống đo xa đưa vào hoạt động, chiếm gần 
80% số công tơ toàn Công ty, xem chi tiết.

• Hiện nay Công ty Điện lực Bắc Giang đã và đang đẩy 
mạnh chuyển đổi hợp đồng trên bản giấy sang hợp đồng 
điện tử. Công ty đang cấp điện cho hơn 581.000 khách 
hàng, trong đó có hơn 471.000 HÐMBÐ sinh hoạt (bản 
giấy), chiếm khoảng 81% tổng số hợp đồng đang quản lý. 
Công ty phấn đấu đến tháng 11/2021 số hóa 100% hợp 
đồng mua bán điện sinh hoạt

Công tác Kỹ thuật – An toàn 

• Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục 
trong mùa nắng nóng 2021, Công ty Điện lực Quảng Ninh 
đã chủ động xây dựng kế hoạch, lên phương án nhằm đảm 
bảo cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ cho sản xuất 
và sinh hoạt của nhân dân. Ngay từ đầu năm 2021, PC 
Quảng Ninh đã thực hiện kiểm tra tổng thể toàn bộ lưới 
điện với quy mô trên 800 km đường dây 110 kV, 14.500 
km đường dây trung, hạ thế và 2.700 TBA phân phối. Tất 

cả các tồn tại, khiếm khuyết trên đường dây đều được Đơn vị xử lý kịp thời, qua đó đã đảm 
bảo cấp điện và hạn chế tối đa nguy cơ gây sự cố, xem chi tiết.
• Điện lực Từ Sơn kiểm tra phát hiện công trình nhà xưởng của hộ gia đình bà Trần Thị Thúy 
thường trú tại Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đang thi công, xây dựng 
đã vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tại vị trí khoảng cột 03 đến 04 đường dây 

http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/22446/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/22448/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/22438/Default.aspx


6

Đầu tư xây dựng

35 kV NR Tuấn Đạt thuộc đường dây 371 E27.1. Ngay 
sau đó, Điện lực Từ Sơn đã lập biên bản hiện trạng vi 
phạm, tuyên truyền, vận động và yêu cầu bà Trần Thị 
Thúy ngừng thi công công trình, đồng thời tổ chức tháo 
dỡ phần nhà xưởng nằm trong hành lang bảo vệ an toàn 
lưới điện cao áp, khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị 
thay đổi do hành vi xây dựng gây ra.

• Ban Quản lý Dự án Lưới điện đã được nghiệm thu đóng 
điện công trình đường dây và trạm biến áp 110kV Văn 
Yên, tỉnh Yên Bái. Công trình đường dây và trạm biến áp 
110kV Văn Yên, tỉnh Yên Bái được khởi công từ tháng 
10/2019, có tổng vốn đầu tư 115,737 tỷ đồng do Tổng 
Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho 
Ban Quản lý Dự án Lưới điện trực tiếp quản lý và điều 
hành dự án.

• Trong thời gian vừa qua, Tổ thi công Hotline  Công ty Điện lực 
Hoà Bình đã thực hiện 17 công việc trên lưới điện của Điện lực 
Thành Phố, Kim Bôi quản lý vận hành góp phần nâng cao độ ổn 
định tin cậy cung cấp điện cho khách hàng của 2 Điện lực Thành 
phố Hòa Bình, Điện lực Kim Bôi nói riêng và Công ty Điện lực Hòa 
Bình nói chung.Trong thời gian tới Công ty sẽ triển khai việc sửa 
chữa điện đang mang điện trên lưới 22kV tại điện bàn Huyện Mai 
Châu và Huyện Lương Sơn. Việc này sẽ góp phần nâng cao chất 
lượng cung cấp điện, không gây gián đoạn trong quá trình sản xuất, 
sinh hoạt, phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

• Ban Quản lý dự án lưới điện phối hợp với Công ty Điện lực 
Thanh Hóa và các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào 
vận hành an toàn Dự án Thay máy biến áp T1 TBA 110kV Thọ 
Xuân, tỉnh Thanh Hóa.Dự án có tổng mức đầu tư được duyệt là 
11,077 tỷ VNĐ và  thuộc công trình năng lượng cấp II nhóm C.
• Vừa qua, dự án đầu tư xây dựng 02 xuất tuyến trung thế 22kV 
sau TBA 110kV Đại Đồng - Hoàn Sơn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 
Ninh do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư với 
tổng mức đầu tư hơn 5,41 tỷ đồng, Công ty Điện lực Bắc Ninh 
làm đại diện chủ đầu tư, đã được đóng điện hoàn thành và đưa 
vào sử dụng, góp phần tạo mạch vòng liên kết giữa các đường 
dây 22kV cấp điện cho Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn 

huyện Tiên Du, đảm bảo cấp điện theo tiêu chí N-1, tạo 
phương thức cấp điện linh hoạt, đồng thời giảm tổn thất 
điện năng, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện và nâng cao độ 
tin cậy cung cấp điện.
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Tổ chức - Đào tạo
• Công ty CNTT Điện lực miền Bắc đã tồ chức đào tạo 
Chương trình đã hướng dẫn sử dụng ghi chỉ số bằng gậy 
chụp ảnh cho 11 Công ty Điện lực gồm với tổng số 33 
CBCNV. Thông qua buổi tập huấn, các CBCNV các đơn 
vị cũng đã nắm bắt được quy trình ứng dụng thiết bị công 
nghệ số vào công tác ghi chỉ số công tơ tại các đơn vị, 
đồng thời đây cũng là dịp để các cá nhân, các tổ dịch vụ 
trao đổi kinh nghiệm trong công việc.

• Nhằm đẩy mạnh công nghệ số trong công tác lao động 
tiền lương, vừa qua Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức 
lớp đào tạo chương trình chấm công và tổng hợp phụ cấp 
trực tuyến trên google sheets cho hơn 26 học viên là kế 
toán viên các đơn vị, người trực tiếp thực hiện chấm công 
và tổng hợp các chế độ phụ cấp hàng tháng tại các phòng 
đơn vị.Thông qua lớp tập huấn, các phòng, đơn vị đã nắm 
được cách vận hành chấm công trên Google sheets, trực 
tiếp nhập dữ liệu của phòng, đơn vị trong tháng 02/2021 và tổng hợp in được các biểu báo cáo 
theo yêu cầu.

• Với phương châm “An toàn để sản xuất, sản xuất phải 
an toàn”, Công ty Điện lực Nghệ An đã tổ chức chức bồi 
huấn, kiểm tra An toàn vệ sinh lao động và triển khai các 
hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên năm 2021 
cho 116 cán bộ an toàn chuyên trách, an toàn vệ sinh viên 
tại các đơn vị trực thuộc. 
• Vừa qua, Công ty Điện lực Thái Nguyêntổ chức lễ trao 
quyết định bổ nhiệm Giám đốc Điện lực Đại Từ, Giám 

đốc Điện lực Võ Nhai. Theo đó, tại Quyết định số 656, 
658/QĐ-PCTN ngày 16/03/2021 của Giám đốc PC Thái 
Nguyên Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Điện 
lực Đại Từ đối với ông Ma Đình Chung - Kỹ sư điện, Phó 
Giám đốc phụ trách Điện lực Đại Từ; bổ nhiệm giữ chức 
vụ Giám đốc Điện lực Võ Nhai đối với ông Nguyễn Tiến 
Hải - Kỹ sư điện, Phó Giám đốc phụ trách Điện lực Võ 
Nhai kể từ ngày 16/03/2021. Quyết định có hiệu lực 03 

Tin Đoàn thể - Gương điển hình tiên tiến

• Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách 
Hồ Chí Minh, những năm qua, đồng chí Hoàng Minh 
Hùng, Bí thư chi bộ, Giám đốc Điện lực Văn Quan (PC 
Lạng Sơn) đã luôn phát huy vài trò của người đứng đầu, 
lãnh đạo chỉ đạo chi bộ, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các 
chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và được ngành chức năng 
cấp trên ghi nhận, xem chi tiết.

http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/22429/Default.aspx
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• Vừa qua, Công đoàn cơ quan Tổng công ty đã tổ chức 
buổi lễ sinh nhật cho CBCNV  có ngày sinh nhật trong 
tháng 2 và tháng 3. Đặc biệt có sự tham dự của bà Đỗ 
Nguyệt Ánh - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng 
công ty; ông Hồ Mạnh Tuấn - Thành viên HĐTV; ông 
Trịnh Quang Minh - Chủ tịch Công đoàn; ông Lê Minh 
Tuấn - Phó Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Trọng Hải - Chủ 
tịch Công đoàn Cơ quan. Đây là hoạt động được tổ chức 
thường xuyên trong thời gian qua đã góp phần làm tăng thêm sự gắn bó, đoàn kết của các 
thành viên trong Cơ quan, xem chi tiết.

• Với tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, 
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã phối hợp với Ủy ban Mặt 
trận tổ quốc tỉnh, chính quyền xã Đại Đình cùng chung 
tay xây dựng ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông 
Hoàng Văn Hai – Tổ dân phố Lõng Sâu, xã Đại Đình, 
Huyện Tam Đảo. Sau hơn 2 tháng xây dựng, căn nhà ở 
của hộ gia đình ông Hai đã hoàn thành với tổng kinh phí 
xây dựng 80 triệu đồng, trong đó Công ty Điện lực Vĩnh 

Phúc hỗ trợ 50 triệu đồng, số còn lại huy động từ người thân và gia đình.
• Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2021) và 
chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực 
hiện chỉ đạo của Đoàn khối Doanh nghiệp Hà Nội, Đoàn 
thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã hỗ trợ một 
phần kinh phí khởi công xây dựng nhà nhân ái cho một 
gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
tại thôn Cán Khê - xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội và giành tặng 500 cuốn vở cho 
các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.

Tin tham khảo
1. PC Bắc Giang đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa nắng nóng 2021

2. PC Bắc Kạn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

3. EVNNPC cùng địa phương tháo gỡ khó khăn cho các dự án điện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

4. Số hóa – Đòn bẩy trong công tác sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng tại PC Thanh 
Hóa

5. Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc hướng dẫn Đăng ký cấp 
điện mới qua App Chăm sóc khách hàng

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

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/22425/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/22457/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/22460/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/22451/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/22462/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/22462/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/22402/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/22402/Default.aspx
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