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Điện mặt trời cho triệu mái nhà

Tin tức
Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu các đơn vị thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp
trong công tác đầu tư xây dựng

Vừa qua, phiên toàn thể của Hội nghị đầu tư xây dựng
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã diễn ra dưới sự
chủ trì của Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành
và Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV EVN
Dương Quang Thành cho biết: Theo dự thảo Quy hoạch
điện VIII, nhu cầu điện tiếp tục tăng trưởng ở mức cao
trong các năm tới, đòi hỏi việc đầu tư các dự án điện cần
phải được đảm bảo tiến độ. EVN được Chính phủ giao đóng vai trò chính trong việc đảm bảo
cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Do đó, các
dự án EVN được giao đầu tư cần được đảm bảo nghiêm ngặt tiến độ hoàn thành.
Thứ nhất, cải tiến công tác chuẩn bị đầu tư. Thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học về phát
triển nguồn phát, phụ tải và phân bổ theo khu vực, để chủ động đề xuất sớm các dự án đầu
tư đồng bộ phù hợp, đồng thời có kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước có chính sách điều
chỉnh kịp thời. Bám sát quy định, quy trình sửa đổi của Nhà nước, nâng cao năng lực tư vấn.
Thứ hai, nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, phấn đấu 100% các gói thầu (theo quy định
tại Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019) áp dụng đấu thầu qua mạng trên hệ thống
đấu thầu điện tử Quốc gia.
Thứ ba, nâng cao năng lực quản trị trong công tác thực hiện đầu tư. EVN và các đơn vị hiện
nay đều đã có các Ban QLDA chuyên nghiệp và hiện Tập đoàn đã phê duyệt Đề án nâng cao
năng lực các Ban QLDA, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các
nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Đề án để nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư; hoàn thiện
nhiệm vụ chức năng các phòng, Ban điều hành dự án và vai trò của chủ nhiệm dự án, xem chi
tiết.
EVN hoàn thành công tác chuẩn bị cho triển khai đề án chuyển đổi số

Ngày 20/04/2021, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi
số và ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt
động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Quốc
gia Việt Nam (Ban Chỉ đạo) họp phiên đầu tiên. Phiên
họp được kết nối trực tuyến tới các tổng công ty trong
Tập đoàn.
Theo ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN,
Trưởng Ban Chỉ đạo, các Ban chuyên môn EVN, các đơn
vị trong Tập đoàn đã nỗ lực triển khai Nghị quyết số 68/NQ-HĐTV bằng những chương trình
hành động cụ thể, tiến độ các công việc ban đầu đạt yêu cầu đề ra. Chủ tịch HĐTV EVN nhấn
mạnh, để triển khai chuyển đổi số, cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực. Không đào tạo đại
trà, mà cần xây dựng các tiêu chí đào tạo riêng cho từng đối tượng. Các đơn vị cần chủ động
và sáng tạo trong huy động nguồn lực triển khai chuyển đổi số tại đơn vị.
Cũng tại phiên họp, Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân một lần nữa nhấn mạnh, EVN
chuyển đổi số theo tinh thần thực chất, thực sự hiệu quả, không “làm màu”. Về đối tượng
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tham gia chuyển đổi số, EVN triển khai trên quy mô toàn Tập đoàn. Mỗi CBCNV, mỗi đơn vị
đều sẽ tham gia chuyển đổi số. Tổng Giám đốc EVN đề nghị các đơn vị trong Tập đoàn tiếp
tục nghiên cứu, đăng ký bổ sung nhiệm vụ chuyển đổi số trong thời gian tới; tránh tình trạng
“nơi nhiều, nơi ít”.
Lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu cần có tư vấn về kiến trúc chuyển đổi số, xem xét đưa kinh nghiệm
quốc tế vào áp dụng hiệu quả. Đối với các đơn vị, khi lựa chọn tư vấn và thực hiện các nhiệm
vụ, dự án chuyển đổi số, cần phải lưu ý về việc đồng nhất, phù hợp hệ sinh thái số chung toàn
EVN, xem chi tiết.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị các bước kiện toàn nhân sự
chức danh Thành viên Hội đồng thành viên

Ngày 22/04/2021 tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực
miền Bắc đã tổ chức Hội nghị các bước kiện toàn nhân
sự chức danh Thành viên Hội đồng thành viên. Đây là
nội dung được căn cứ công văn số 1992/EVN-TCNS
ngày 20/4/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về
việc phê duyệt chủ trương nhân sự chức danh Thành
viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền
Bắc.
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên ông Thiều Kim Quỳnh cho biết, từ
01/07/2021 ông Hồ Mạnh Tuấn - Thành viên Hội đồng viên chuyên trách sẽ nghỉ chế độ, và
theo quy định Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ thực hiện bổ sung chức danh thành viên Hội
đồng thành viên theo đúng hướng dẫn và quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về thực
hiện quy trình công tác cán bộ.
Hội nghị các bước kiện toàn nhân sự chức danh Thành viên Hội đồng thành viên, thực hiện
đảm bảo nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn. Theo đó, cán bộ đạt số phiếu cao nhất trên 50%
số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn giới thiệu, bổ nhiệm; trường hợp tập thể lãnh đạo giới
thiệu 02 người có số phiếu ngang nhau (đạt tỷ lệ 50%) thì lựa chọn nhân sự do người đứng
đầu đơn vị hoăc người được giao phụ trách để giới thiệu trình, đồng thời báo cáo đầy đủ các
ý kiến khác nhau (nếu có) để Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét, quyết định, xem chi tiết.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị nhận xét, đánh giá xếp loại
cán bộ năm 2020

Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị nhận
xét, đánh giá và đề nghị xếp loại cán bộ năm 2020. Dự
Hội nghị có đồng chí Thiều Kim Quỳnh - Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch HĐTV, đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh - Tổng Giám
đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy, các Thành viên Hội đồng
thành viên.
Hội nghị đã được diễn ra hai nội dung chính: Nội dung thứ
nhất, Người được đánh giá là Thành viên Hội đồng thành
viên (trừ Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng,
Trưởng ban Tổng hợp, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ và Giám sát tài chính, Trợ lý Chủ tịch
HĐTV. Thẩm quyền đánh giá đối với các chức danh cán bộ trên là Hội đồng thành viên Tổng
công ty; Nội dung thứ hai, thẩm quyền đánh giá là Tổng Giám đốc. Người được đánh giá là
Trưởng các ban và Chánh Văn phòng Tổng công ty.
Hội nghị nhận xét, đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo năm 2020 của Tổng công ty Điện lực
miền Bắc đã diễn ra với tinh thần nghiêm túc, nội dung kiểm điểm được tập trung làm rõ những
ưu điểm và hạn chế của mỗi cán bộ; xác định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực phụ trách và đề
ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, xem chi tiết.
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Tổng công ty Điện lục miền Bắc tổ chức đào tạo nhận thức chuyển đổi số cho
các cán bộ quản lý, điều hành

Sáng 23/04/2021, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ
chức chương trình Đào tạo nhận thức chuyển đổi số cho
các cán bộ quản lý, điều hành của Tổng công ty.
Phát biểu khai mạc lớp đào tạo nhận thức chuyển đổi số,
Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh đã dành khá lớn thời gian
chỉ ra những nhiệm vụ và mục tiêu chuyển đổi số của
Tổng công ty trong thời gian tới. Theo đó, mục đích của
chuyển đổi số đối với Tổng công ty Điện lực miền Bắc
sẽ tập hợp một giải pháp các công nghệ khác nhau, với những công nghệ mới nhất, áp dụng
tổng thể cho toàn Tổng công ty để mang lại sự thỏa mãn lớn nhất cho khách hàng, nâng cao
năng suất việc làm, đem lại lợi ích lớn cho người quản lý để giám sát và quản trị được Tổng
công ty.
Tổng Giám đốc cho biết, hiện nay trong công tác quản lý vận hành, đầu tư xây dựng, kinh
doanh điện năng, quản lý tài chính, quản trị doanh nghiệp,… mà Tổng công ty đang thực
hiện còn rất nhiều vướng mắc bởi chưa có một quy trình quản lý thống nhất. Cùng với đó với
việc rất nhiều phần mềm đang thực hiện tại Tổng công ty chưa có kết nối và chia sẻ với tất cả
những nhiệm vụ chung của Tổng công ty dẫn đến các con số không chính xác, thiếu tính minh
bạch và rõ ràng.
Mục tiêu sau khi tiến hành chuyển đổi số Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ phấn đấu trở
thành một đơn vị có hệ thống của tất cả các quy định quy trình một cách chuẩn chỉ theo đúng
với các quy định hiện hành. Tối đa hóa việc tự động hóa trong việc thực hiện các công việc
càng nhiều càng tốt. Với kế hoạch nhiệm vụ đặt ra là Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ thực hiện
hoàn thành chuyển đổi số vào năm 2022, xem chi tiết.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc trao đổi hợp tác và phát triển với Trường đại
học Kỹ thuật - Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên

Chiều 23/04/2021 tại trụ sở Tổng công ty Điện lực miền
Bắc đã có buổi làm việc với Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên. Tham dự buổi làm
việc có ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch HĐTV, ông Vũ
Thế Nam - Thành viên Hội đồng thành viên; lãnh đạo
Ban Tổng hợp và Ban Truyền thông. Trường đại học Kỹ
thuật - Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên có thầy Ngô
Duy Khoa - Chủ tịch Hội đồng Nhà trường; thầy Nguyễn
Duy Cương - Hiệu trưởng Nhà trường cùng các thầy trong Hội đồng và Ban Giám hiệu Nhà
trường.
Phát biểu tại buổi làm việc ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên đã gửi lời
cảm ơn và tri ân sâu sắc đến công lao đóng góp của các thế hệ thầy cô Nhà trường trong việc
đào tạo nhiều thế hệ kỹ sư cho ngành Điện nói chung và Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói
riêng. Ông Thiều Kim Quỳnh hy vọng trong thời gian tới Tổng công ty Điện lực miền Bắc và
Trường đại học Kỹ thuật - Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên sẽ tiếp tục trao đổi thông tin
khoa học, ứng dụng các kết quả khoa học, đặc biệt trong cuộc cách mạng của chuyển đổi số
trong hệ thống hóa lưới điện. Từ đó có những thay đổi trong công tác đào tạo, trang bị đủ hành
trang đối với những kỹ sư điện của Nhà trường thích ứng với những thay đổi của ngành Điện
hiện nay.
Thầy Nguyễn Duy Cương - Hiệu trưởng Nhà trường chân thành cảm ơn sự tiếp đón của ông
Thiều Kim Quỳnh đã dành cho Nhà trường. Thầy Cương cho biết, hiện nay ngành Điện nói
chung và Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói riêng đang có rất nhiều thay đổi, với mong muốn
được thể hiện tốt hơn vai trò của Nhà trường trong việc hợp tác với doanh nghiệp để đào tạo các
thế hệ học viên đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của ngành Điện Việt Nam, xem chi tiết.
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Hội nghị Người lao động Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Bắc - Phấn đấu
hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

Sáng 20/04/2021, Hội nghị Người lao động Cơ quan Tổng
công ty Điện lực miền Bắc đã được tổ chức với 158 đại
biểu tham dự. Ông Lê Văn Trang - Phó Tổng Giám đốc,
Thủ trưởng Cơ quan và ông Nguyễn Trọng Hải - Chủ tịch
Công đoàn Cơ quan chủ trì Hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ
tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty cho biết. Năm
2020 là năm kết thúc kế hoạch 5 năm 2016-2020, toàn
Tổng công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm
vụ SXKD giai đoạn 5 năm 2016 – 2020. Đây cũng là tiền đề và cũng là thách thức rất lớn của
Tổng công ty cho giai đoạn 2021-2026. Năm 2021 sẽ là khởi đầu rất quan trọng cho giai đoạn
này, chính vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho mỗi CBCNV Cơ quan Tổng công ty phải những cán bộ
có trách nhiệm và là hạt nhân đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tham mưu, giúp việc
cho Ban lãnh đạo Tổng công ty trong công tác quản lý, chỉ đạo, lãnh đạo và điều hành các hoạt
động SXKD của Tổng công ty.
Trên tinh thần đó, ông Thiều Kim Quỳnh đề nghị, căn cứ vào kế hoạch SXKD hàng năm của
Tổng công ty và chương trình, kế hoạch hoạt động của Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn Cơ
quan Tổng công ty phối hợp với chuyên môn phát động đến toàn thể cán bộ, CNVC lao động
tại Cơ quan Tổng công ty các phong trào thi đua do Tổng công ty tổ chức. Phân công trách
nhiệm cụ thể để theo dõi, đôn đốc kiểm tra thực hiện.
Bên cạnh đó, thường xuyên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nguồn nhân lực
trong thời đại của chuyển đổi số. Đảm bảo thu nhập cho người lao động, tăng cường và đổi mới
công tác chăm lo đến đời sống tinh thần vật chất cho cán bộ CNVC và người lao động trong Cơ
quan Tổng công ty. Không để mức thu nhập không phù hợp đối với người lao động mới tuyển
dụng có trình độ chuyên môn giỏi. Ông Quỳnh nhấn mạnh, với mục tiêu: Phấn đấu hoàn thành
toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, xem chi tiết.
Ban QLDA Phát triển Điện lực tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021

Chiều 20/04/2021, Ban QLDA Phát triển Điện lực tổ chức
Hội nghị Người lao động năm 2021. Tham dự Hội nghị
có ông Lê Quang Thái - Phó Tổng Giám đốc Tổng công
ty Điện lực miền Bắc, ông Trần Nguyên Thắng - Phó Chủ
tịch công đoàn, đại diện các ban chuyên môn của Tổng
công ty cùng hơn 100 đại biểu đại diện cho 212 CBCNV
Ban QLDA Phát triển Điện lực.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Quang Thái - Phó Tổng
Giám đốc cho biết: “Về công tác đầu tư xây dựng, năm qua, EVNNPC được đánh giá cao thông
qua các chỉ số: vượt số lượng công trình đóng điện và khởi công EVN giao, tỷ lệ giải ngân
99%. EVNNPC cũng là đơn vị có sản lượng thương phẩm lớn nhất, số lượng khách hàng lớn,
công tác đầu tư xây dựng đòi hỏi cấp bách trên 27 tỉnh/ thành phố phía Bắc. Trong thời gian
tới đối với cán bộ quản lý đơn vị, yêu cầu đặt ra là trách nhiệm, tận tâm, chủ động, quyết liệt,
đổi mới, sáng tạo, gương mẫu và luôn coi tập thể là trên hết. Đối với người lao động của đơn
vị thì yêu cầu đặt ra là trách nhiệm với công việc, tinh thần, kỷ luật, tự giác, tích cực, sáng tạo
và chuyên nghiệp, đoàn kết, tuân thủ và tập thể là trên hết; Tinh thần đoàn kết trong 1 tập thể
quyết định sự thành công của Doanh nghiệp. Ông Thái đề nghị các cán bộ công nhân viên của
phải tích cực học tập tốt thực thi văn hóa doanh nghiệp, vì văn hóa doanh nghiệp là nền tảng
của mọi vấn đề...”, xem chi tiết.
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Phó Tổng Giám đốc Vũ Anh Phương kiểm tra công tác tổn thất điện năng tại
Công ty Điện lực Bắc Giang

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc,
vừa qua Đoàn kiểm tra của Tổng công ty Điện lực miền
Bắc gồm Ban Kỹ thuật, Ban Kinh doanh, Ban Quản lý
đầu tư đã kiểm tra công tác tổn thất điện năng năm 2020
và quý 1 năm 2021 tại Công ty Điện lực Bắc Giang và
4 điện lực gồm Thành phố Bắc Giang, Lạng Giang, Lục
Nam và Lục Ngạn.
Sau khi nghe dự thảo kết luận của Đoàn kiểm tra; báo cáo,
giải trình của Công ty Điện lực Bắc Giang, các ý kiếm tham luận của các thành viên trong
đoàn, ông Vũ Anh Phương đã phát biểu ghi nhận những nỗ lực của Ban Giám đốc, CBCNV
Công ty Điện lực trong triển khai công tác tổn thất điện năng năm 2020 và 3 tháng đầu năm
2021, kết quả đạt và vượt kế hoạch của Tổng công ty giao; yêu cầu Công ty Điện lực Bắc
Giang xây dựng kế hoạch, đưa ra phương án xử lý các tồn tại mà Đoàn kiểm tra Tổng công ty
đã chỉ ra, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, chấn
chỉnh công tác ghi chỉ số công tơ, đưa ra các biện pháp giám sát đối với các tổ dịch vụ điện ghi
chỉ số các TBA công cộng. Để giải quyết những khó khăn vướng mắc, ông Vũ Anh Phương
giao Ban Kỹ thuật phối hợp với các Ban liên quan xem xét tham mưu đề xuất giải quyết kịp
thời các vướng mắc theo kiến nghị của Công ty Điện lực Bắc Giang.

EVNNPC họp rà soát tiến độ và công tác chuẩn bị sản xuất của dự án cấp điện
cho Huyện đảo Bạch Long Vĩ

Chiều ngày 24/04/2021, ông Lê Quang Thái - Phó Tổng
Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã chủ trì tổ
chức họp rà soát tiến độ và công tác chuẩn bị sản xuất của
dự án cấp điện cho Huyện đảo Bạch Long Vĩ. Tham dự có
một số ban cơ quan Tổng công ty, Ban QLDA Phát triển
Điện lực, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng và
nhà thầu liên quan.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng Giám đốc Lê
Quang Thái cho biết: “ Các Ban Tổng công ty, Ban QLDA Phát triển Điện lực, PC Hải Phòng
và nhà thầu liên quan cần tập trung mọi giải pháp phấn đấu hoàn thành khối lượng công việc,
hạng mục trước ngày 30/05/2021, đảm bảo phát điện máy phát Diesel và điện mặt trời, riêng
đối với hạng mục xây dựng mới 01 turbine gió với công suất 1MW cần tập trung vật tư thiết bị
tại chân móng trước ngày 15/06/2021 và phấn đấu phát điện trước ngày 30/06/2021. Giao Ban
QLDA Phát triển Điện lực phối hợp với PC Hải Phòng kí thỏa thuận bổ sung hạng mục Scada
để gấp rút xây dựng kênh truyền cho HT Scada từ Bạch Long Vỹ về TTĐKX Hải Phòng. Song
song, cần rà soát lại danh mục các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động điều hành, sản
xuất kinh doanh điện trên đảo như trang bị xe điện.
Đối với việc đào tạo nhân lực vận hành các công nghệ mới khi dự án đưa vào hoạt động, ông
Thái cũng chỉ đạo Bộ phận đào tạo thuộc Ban tổ chức và nhân sự Tổng công ty khẩn trương
phối hợp với PC Hải Phòng lựa chọn Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc tiến hành đào tạo
đội ngũ công nhân vận hành lưới Diesel, xem chi tiết.
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EVNNPC tổ chức Hội nghị trực tuyến về việc rà soát công tác thu thập dữ liệu
đo xa

Chiều ngày 23/04/2021, Tổng công ty Điện lực miền Bắc
đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về việc rà soát công tác thu
thập dữ liệu đo xa dưới sự chủ trì của ông Lê Văn Trang
- Phó Tổng Giám đốc. Tại điểm cầu Tổng công ty có đại
diện lãnh đạo Ban Kinh doanh và Công ty công nghệ
thông tin Điện lực miền Bắc, các nhà cung cấp (Công
ty Cổ phần Thiết bị công nghiệp Hữu Hồng, Công ty cổ
phần thiết bị điện Gelex, Công ty PSmart). Tại điểm cầu
các Công ty Điện lực có đại diện lãnh đạo các Công ty Điện lực. Sau khi nghe ý kiến phát biểu
các đơn vị, ông Lê Văn Trang đã đề nghị Ban Kinh doanh, Công ty Công nghệ thông tin, các
Công ty điện lực và các nhà cung cấp phối hợp chặt chẽ để sớm hoàn thiện việc nâng cấp các
hệ thống đo xa đúng thời hạn.
Đối với việc triển khai 21.000 điểm đo tại các Công ty Điện lực, ông Lê Văn Trang đã giao cho
Ban Kinh doanh chủ trì tham mưu cho lãnh đạo các phương án triển khai thực hiện và có báo
cáo kết quả gửi về Tổng công ty trước ngày 25/05/2021. Đối với Công ty công nghệ thông tin
Điện lực miền Bắc, ông Lê Văn Trang đã đề nghị Công ty hoàn thiện phần mềm dự báo phụ
tải tới khách hàng đang thử nghiệm ở Nam Định để áp dụng trong toàn Tổng công ty. Kết thúc
buổi làm việc, Tổng công ty đã trao đổi về các tồn tại vướng mắc trong việc nghiệm thu, lắp
đặt, hoàn thiện hồ sơ điện mặt trời áp mái, xem chi tiết.

Kinh doanh - Truyền thông
• Điện lực Mai Sơn đã triển khai chương trình số hóa hợp
đồng mua bán điện (HĐMBĐ) đối với tất cả khách hàng
sử dụng điện sinh hoạt trên địa bàn 2 huyện Mai Sơn,
Yên Châu. Đến nay, hơn 8.000 HĐMBĐ đã được số hóa,
theo kế hoạch Điện lực Mai Sơn sẽ phấn đấu thực hiện
chuyển đổi xong hơn 33.000 HĐMBĐ trước 31/12/2021,
giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính và góp phần nâng
cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện theo hướng hiện

đại, minh bạch, công khai.
• Ngay từ đầu năm 2021 với sự chỉ đạo của Công ty
TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, Điện lực Kiến Thụy
đã đẩy nhanh tiến độ triển khai số hóa hợp đồng mua bán
điện (HĐMBĐ) trên địa bàn toàn huyện Kiến Thụy nhằm
góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất
lượng các dịch vụ điện, đơn giản hóa thủ tục hành chính
và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Kể từ khi chính
thức triển khai chương trình số hóa HĐMBĐ, Điện lực
Kiến Thụy đã tập trung triển khai thực hiện số hóa hợp đồng để đảm bảo hoàn thành mục tiêu
số hóa 100% hợp đồng mua bán điện trong năm 2021. Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai
thực hiện từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 năm nay, Điện lực đã thực hiện thanh lý ký lại được
trên 1.410 hợp đồng, đạt 10,07 % tổng số hợp đồng cần số hóa.
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• Công ty Điện lực Hà Nam đã chỉ đạo các đơn vị trực
thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân chủ
động điều tiết phụ tải và có giải pháp sử dụng điện tiết
kiệm, hiệu quả. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tuân thủ
nghiêm túc các quy định về tổ chức kiểm tra, phúc tra ghi
chỉ số đối với khách hàng có sản lượng tăng, giảm bất
thường từ 30% trở lên; kiểm soát chặt chẽ công tác ghi chỉ
số, phát hành hoá đơn tiền điện, không để xảy ra các sai
sót đáng tiếc do lỗi chủ quan; tiếp nhận và giải quyết dứt điểm các kiến nghị của khách hàng
về hoá đơn tiền điện tăng cao trong vòng 24 giờ; tăng cường hướng dẫn khách hàng chủ động
tra cứu, sử dụng công cụ ước tính điện năng sử dụng.
• Tính đến ngày 31/03/2021 PC Thanh Hóa có 737.400 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trên
tổng số 797.501 khách hàng. Trong đó số khách hàng có mức tiêu thụ điện trong Quý I/2021
tăng cao hơn 1,3 lần so với cùng kỳ năm 2020 là 11.780 khách hàng. Ngoài việc chủ động các
phương án chống quá tải, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, ổn định, PC Thanh Hóa đã tăng
cường công tác kiểm tra, phúc tra chỉ số công tơ và phát hành hóa đơn tiền điện, giải quyết
kịp thời các kiến nghị của khách hàng, đồng thời tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết
kiệm điện, sử dụng điện an toàn trong dân.
• Năm 2020, Công ty Điện lực Quảng Ninh đạt 66,11%
tổng số khách hàng không dùng tiền mặt và tỷ lệ thanh
toán tiền điện không dùng tiền mặt là trên 90%, hoàn
thành chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh Quảng Ninh và Tổng
công ty Điện lực miền Bắc giao. Để có kết quả đó, là do
PC Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để
phát triển mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt,
xem chi tiết.

An toàn - Kỹ thuật
• Nhằm chuẩn bị cung cấp điện ổn định trong suốt mùa
nắng nóng và mùa mưa bão năm 2021 mà trước mắt là
cung cấp điện ổn định, liên tục cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh
(30/04), ngày Quốc tế lao động (01/05) và bầu cử HĐND
các cấp, Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên)
đã và đang chủ động triển khai nhiều phương án nhằm
củng cố lưới điện và đảm bảo vận hành an toàn, nâng cao
độ tin cậy cung cấp điện cho các hoạt động chính trị, xã
hội, SXKD và đời sống sinh hoạt cho gần 386.000 khách hàng trên địa bàn tỉnh, xem chi tiết
và tại đây.
• Từ đầu năm 2021, Công ty Điện lực Điện Biên đã nỗ
lực đầu tư cải tạo, nâng cấp và hoàn thiện lưới điện, đồng
thời áp dụng nhiều công nghệ mới, hiện đại vào quản lý
vận hành, đặc biệt ưu tiên các xã thuộc khu vực biên giới
nhằm thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo
đảm quốc phòng, an ninh. Năm 2021, Công ty Điện lực
Điện Biên được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao
nhiệm vụ đầu tư xây dựng 10 danh mục công trình, với
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tổng mức đầu tư trên 81 tỷ đồng. Theo đó, các công trình thực hiện xây dựng mới 21km đường
dây trung thế, 18km đường dây hạ thế, lắp đặt 51 TBA với tổng công suất 5,86 MVA trên địa
bàn Thành phố Điện Biên Phủ và các huyện trong tỉnh, xem chi tiết.
• Để thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm
kiếm cứu nạn trong toàn năm 2021, góp phần nâng cao
năng lực xử lý các tình huống khi có thiên tai xảy ra, hạn
chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, đảm
bảo nhanh chóng khôi phục nguồn điện, Công ty Điện lực
Hà Nam tổ chức diễn tập phương án PCTT&TKCN - Xử
lý sự cố - An toàn năm 2021 trên địa bàn quản lý tại Điện
lực Thanh Liêm và Đội QLVH 110kV. Ban chỉ huy diễn
tập đã đưa ra 5 tình huống giả định cho đợt diễn tập này là cơn bão số 1 đổ bộ trực tiếp vào
địa phương, sức gió vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, giật trên cấp 12, gây thiệt hại cho
lưới điện khu vực trong đó có lưới điện của Điện lực Thanh Liêm và Đội QLVH 110kV quản
lý, bao gồm cả tình huống giả định gây sự cố trên lưới điện và trên hệ thống thông tin truyền
dẫn SCADDA.

Đầu tư xây dựng
• Vừa qua, tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Ban Quản
lý Dự án Phát triển Điện lực đã đóng điện thành công, chính thức
đưa vào vận hành công trình “Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV
Thủy Nguyên”. Việc đóng điện thành công dự án “Xuất tuyến
110kV sau TBA 220kV Thủy Nguyên” và đi vào vận hành sẽ giúp
khai thác hiệu quả sau đầu tư dự án xây dựng trạm biến áp 220kV
Thủy Nguyên; Tăng cường nguồn điện cấp cho lưới điện, đảm bảo
cấp điện ổn định, tin cậy cho các phụ tải Hải Phòng.
• Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực đã phối hợp với các đơn vị
liên quan đóng điện thành công dự án “Đường dây và trạm 110kV
Cẩm Điền”. Dự án có tổng mức đầu tư được duyệt 89,6 tỷ đồng,
được xây dựng trên địa bàn xã Lương Điền và KCN VSIP Hải
Dương thuộc huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Việc đóng điện hoàn thành đúng tiến độ dự
án sẽ góp phần giảm tải cho các TBA hiện có trong khu vực, bổ sung nguồn TBA 110kV cấp
điện, đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng phụ tải, cải thiện chất lượng điện năng cho khu vực
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
• Ban Quản lý dự án lưới điện đã tổ chức lễ khởi công
công trình Trạm biến áp 110kV Thành Phố 2 và nhánh rẽ,
tỉnh Thái Bình. Dự án thuộc Công trình năng lượng, cấp
II nhóm C và có tổng mức đầu tư được duyệt là 86,588 tỷ
đồng. Dự kiến công trình nghiệm thu và đưa vào vận hành
trong quý 4 năm 2021. Việc khởi công và hoàn thành đúng
tiến độ dự án đảm bảo việc cấp điện an toàn ổn định và tin
cậy cho thành phố Thái Bình, huyện Đông Hưng, huyện
Kiến Xương; Giảm bán kính cấp điện lưới trung áp, nâng cao chất lượng điện năng, giảm tổn
thất và nâng cao hiệu quả kinh doanh bán điện.
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Công tác Đào tạo
• Nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng
lực trong việc tổ chức và thực hiện công tác truyền thông,
trong 02 ngày 16 và 17/04/2021, Công ty Điện lực Hà
Tĩnh đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng viết tin bài, phát
ngôn tiếp xúc báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông
cho cho gần 100 học viên tham gia là đội ngũ cán bộ Lãnh
đạo, quản lý và CBCNV phụ trách truyền thông tại Công
ty.Thông qua khóa tập huấn, các học viên không chỉ được
nâng cao kỹ năng viết tin, bài, chụp ảnh… mà còn được hướng dẫn quy định về cung cấp
thông tin báo chí, nguyên tắc phát ngôn, xử lý các tình huống truyền thông thường gặp trong
thực tế. Nhiều dẫn chứng cụ thể được giảng viên chia sẻ để các học viên tham khảo, xử lý từ
đó thảo luận, trao đổi và rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện công
tác truyền thông của đơn vị mình, xem chi tiết.

Tin Đoàn thể
• Ngày 24/04/2021, Công đoàn và Đoàn thanh niên Cơ
quan Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã
phối hợp tổ chức thành công Giải Tennis CBCNV Cơ
quan Tổng công ty tại Sân Tennis An Dương và Lễ ra mắt
Câu lạc bộ Bóng đá Cơ quan Tổng công ty tại sân bóng
Đông Đô. Đây là một trong những hoạt động của Công
đoàn và Đoàn thanh niên Cơ quan Tổng công ty hướng tới
chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước (30/4), Ngày Quốc tế lao động (01/5), Tháng công nhân năm 2021, đặc biệt hướng tới
kỷ niệm 50 năm thành lập Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc, xem chi tiết.
• Thiết thực kỷ niệm 46 năm giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2021) và 135 năm
ngày Quốc tế Lao động. Ngày 24/04/2021, tại nhà thi đấu
thể thao thành phố Vinh, Nghệ An, hội thao CNVC-LĐ
các Công ty Điện lực khu vực phía Nam thuộc Tổng công
ty Điện lực miền Bắc lần thứ VII năm 2021 đã được tổ
chức. Tham dự có hơn 100 vận động viên đến từ bốn đơn
vị gồm PC Ninh Bình, PC Thanh Hóa, PC Nghệ An, PC
Hà Tĩnh. Hội thao cũng là cơ hội để cán bộ CNVC- LĐ các đơn vị gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu
nét văn hóa đặc sắc của từng địa phương, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho
mọi người, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị. Qua đó, góp phần nâng
cao năng suất, hiệu quả lao động và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp
theo, xem chi tiết.
• Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2021, ngày 1819/04/2021, đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt
Nam đã phối hợp tổ chức thăm hỏi, động viên, cán bộ,
nhân viên Ban kinh doanh bán điện huyện đảo Bạch Long
Vĩ (thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng).
Công đoàn Điện lực Việt Nam gửi tặng cán bộ, nhân viên,
đoàn viên công đoàn tặng 1 chiếc xe máy, bộ bếp từ và
nồi cơm điện; Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền
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Bắc trao số tiền hỗ trợ đơn vị 30 triệu đồng; Công đoàn và Công ty TNHH MTV Điện lực Hải
Phòng cũng đã trao 14 suất quà cho người lao động.Cũng trong dịp này đoàn công tác đã cũng
lãnh đạo huyện ủy, HĐND và UBND Bạch Long Vĩ thực hiện Lễ phát động Hưởng ứng phong
trào “Tết trồng cây” năm 2021 với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”.
• Công đoàn Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC)
phối hợp với Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Sơn La đã đến
thăm hỏi, động viên và trao số tiền hơn 151 triệu đồng
cho gia đình ông Lê Văn Tân - công nhân Đội Thí nghiệm
điện và Sửa chữa thuộc Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Sơn
La - không may qua đời vào đầu tháng 04/2021.Ngoài
ra,Giám đốc NPSC đã ra quyết định trích từ Quỹ Nhân
ái của Công ty với số tiền là 30 triệu đồng để hỗ trợ cho
gia đình.
• Ngày 24/04, Công ty Điện lực Lạng Sơn tổ chức Lễ phát
động hưởng ứng phong trào “ Vì một Việt Nam xanh”
tại trạm biến áp 110kV Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng. Tại
lễ phát động, lãnh đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn yêu
cầu tất cả các đơn vị thuộc Công ty chủ động xây dựng
và thực hiện kế hoạch trồng cây xanh tại tất cả các đơn
vị. Năm 2021 công ty đề ra chỉ tiêu trồng mới và chăm
sóc 350 cây xanh và giai đoạn 2021-2025 sẽ trồng mới và
chăm sóc gần 1.600 cây xanh. Ngay trong buổi lễ phát động, các đại biểu đã cùng nhau tham
gia trồng 50 cây xanh tại khu vực trạm biến áp 110kV Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng.

Tin tham khảo
1. Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị
05-CT/TW của Bộ Chính trị
2. Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác KD-DVKH năm 2021
3. Tổng công ty Điện lực miền Bắc kiểm tra thực hiện chuẩn hóa thông tin khách hàng tại
Công ty Điện lực Bắc Giang
4. Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng trao quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Công ty
TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025
5. PC Ninh Bình chủ động cấp điện mùa nắng nóng năm 2021
6. Công ty Điện lực Thái Nguyên hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp số

Bản tin EVNNPC

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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