
 

Tin tức

Công tác quản lý kỹ thuật vận hành, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện là yêu 
cầu và nhiệm vụ cấp bách, hết sức quan trọng

Đó là khẳng định của Chủ tịch Hội đồng thành viên 
Thiều Kim Quỳnh trong buổi làm việc với Công ty 
Điện lực Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Ông Quỳnh yêu 
cầu, các đơn vị cần thẳng thắn nhìn nhận những 
tồn tại cũng như tìm ra những giải pháp nhằm tăng 
cường công tác quản lý kỹ thuật vận hành và đảm 
bảo độ tin cậy cung cấp điện.
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Theo đó, danh sách các đồng chí được quy hoạch bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ 
nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm: Đồng chí Trần Minh Dũng - Trưởng Ban Kế hoạch, đồng chí 

Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Nguyệt 
Ánh - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng 
Thành viên - Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc. Hội nghị nhằm kiện toàn bổ sung nhân sự 
Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, và rà 
soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, 
Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị kiện toàn bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-
2020, rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ 
Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng tình với những giải pháp trong công tác quản lý kỹ thuật vận hành đã được các Phó 
Tổng giám đốc đề cập tại buổi làm việc, ông Quỳnh nhấn mạnh: “Công tác nhân lực là nhiệm 
vụ quan trọng, cần ưu tiên tổ chức lại nhân lực cho công tác vận hành, đảm bảo tất cả số liệu 
báo cáo đưa ra phải là những số liệu chính xác. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kỹ 
thuật tại các Điện lực là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết”.

Tập trung vận hành tối ưu lưới điện, hạn chế mất điện, tổ chức phối hợp nhiều đơn vị thi công 
trên lưới điện khi ngừng cấp điện; ứng dụng hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin vào 
công tác quản lý kỹ thuật; kiểm tra thường xuyên các điểm tiếp xúc trên lưới điện; các chỉ số 
về độ tin cậy cung cấp điện; công tác quản lý hành lang, vận hành, kỹ thuật hướng đến việc 
giảm tổn thất điện năng… khi để xảy ra sự cố phải tìm ra nguyên nhân và quy trách nhiệm 
cụ thể. Năm 2020 tuyệt đối không chấp nhận sự cố thoáng qua và sự cố kéo dài do chủ quan.
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Vừa qua, tại Lào Cai đã diễn ra Hội chợ thương 
mại quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) lần thứ 19 năm 
2019. Đây là hoạt động thuộc Chương trình Xúc 
tiến Thương mại quốc gia do Bộ Công Thương và 
UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo thực hiện nhằm góp 
phần thúc đẩy quan hệ thương mại Việt - Trung 
tiếp tục tăng trưởng với sự tham gia của nhiều 

Ngày  21/11/2019, tại buổi làm việc với ông Nguyễn 
Mạnh Hiển - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương, bà Đỗ Nguyệt 
Ánh - Tổng Giám đốc cho biết, Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc luôn nỗ lực với trách nhiệm là đơn vị 
quản lý và cung cấp điện trên địa bàn 27 tỉnh phía 
Bắc, trong đó Hải Dương luôn là địa bàn trọng tâm 
trong công tác chỉ đạo của Tổng công ty.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc phục vụ tối đa nhu cầu điện đối với phát triển 
kinh tế xã hội tỉnh Hải Dương

Công ty Điện lực Lào Cai đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ Hội chợ thương 
mại quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) lần thứ 19 năm 2019

Hà Mỹ Hạnh - Trưởng ban Tổng hợp Tổng công ty, đồng chí  Vũ Anh Tài - Giám đốc ban 
Quản lý dự án lưới điện, đồng chí Nguyễn Đức Thiện – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

Giới thiệu bổ sung quy hoạch 4 đồng chí Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 
-2025 bao gồm: Đồng chí Trịnh Quang Minh - Phó trưởng ban Kinh doanh, đồng chí Nguyễn 
Đức Thiện - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, đồng chí Trần Minh Dũng - Trưởng Ban Kế 
hoạch, đồng chí Bùi Lê Cường - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty.

doanh nghiệp, tổ chức của các tỉnh thành trong cả nước và các quốc gia vùng lãnh thổ khác 
như Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Ghana…

Với tầm quan trọng của Hội chợ đến sự phát triển thương mại của tỉnh, Công ty Điện lực Lào 
Cai  đã chỉ đạo các phòng ban, các điện lực phối hợp, tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng 
thiết bị, rà soát, tổ chức tốt các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, phát hiện kịp thời xử 
lý các hư hỏng, đảm bảo cấp điện liên tục, ổn định trong những ngày diễn ra Hội chợ Thương 
mại. Tạm dừng toàn bộ các công việc cắt điện tại trạm 110 kV Lào Cai (E20.2), lưới điện trung 
áp khu vực. Phối hợp với địa phương, các cơ quan thông tin tổ chức tuyên truyền, ngăn ngừa 
và xử lý nghiêm các trường hợp phá hoại, gây sự cố.

Tại Hải Dương, hiện toàn bộ các trạm biến áp đang chạm ở ngưỡng đầy tải, với tốc độ tăng 
trưởng khoảng 10 đến 12% vào năm 2020, thì hiện tượng quá tải sẽ xảy ra. Đứng trước những 
nhiệm vụ hết sức cấp bách đó, để việc cung cấp điện được bảo đảm và ổn định, trong năm nay 
và đón đầu mùa hè năm tới, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã có kế hoạch đầu tư một cách 
rất khẩn trương như: nâng công suất một số trạm biến áp, nâng tiết diện một số đường dây, xây 
dựng một số trạm biến áp phục vụ độ tin cậy cung cấp điện.
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Để đảm bảo tuyệt đối An toàn trong lao động sản xuất, Công ty Điện lực Thái Bình đã đẩy 
mạnh trong công tác kiểm tra, kiểm soát các đơn vị trực thuộc khi đi làm nhiệm vụ phải chụp 
ảnh và gửi về phòng An toàn Công ty để giám sát trong quá trình thực hiện công việc trên lưới 
điện. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh ngay những đơn vị, cá nhân chưa tuân thủ nghiêm các biện 
pháp an toàn, ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra những tai nạn lao động đáng tiếc; Tại các 
điện lực trực thuộc cũng đã được trang bị phần mềm quản lý an toàn lao động ECP (Hệ thống 
kiểm soát an toàn lao động) nhằm kiểm tra, kiểm soát, giám sát hình ảnh các nhóm công tác 
thực hiện ngoài hiện trường ngăn chặn kịp thời các nguy cơ mất an toàn, phát hiện nhắc nhở 
kịp thời những sai sót trong khi làm việc để đảm bảo an toàn lao động.

PC Thái Bình đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát bằng hình ảnh trong khi thực hiện 
công việc trên lưới điện

-  Công ty thí nghiệm Điện miền Bắc đã Đóng 
điện xung kích thành công trạm 500kV GIS Nhà 
máy Nhiệt điện TanJung Jati B tại Cộng hòa 
Indonesia.

- Ban Quản lý dự án phát triển Điện lực đóng 
điện thành công dự án nâng công suất MBA T1 
trạm biến áp 110kV Đồng Niên

Năm 2019 và năm 2020 mức đầu tư vào tỉnh Hải Dương sẽ là hơn 3.000 tỷ đồng, chiếm khá 
lớn trong tổng số các dự án đầu tư của Tổng công ty. Bà Ánh khẳng định, với mức đầu tư như 
vậy cũng chính là cam kết đối với nhiệm vụ đảm bảo đầy đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh 
tế xã hội, đặc biệt là nhu cầu thu hút các dự án đầu tư của trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Bên 
cạnh đó, các doanh nghiệp có dự án đầu tư tại tỉnh Hải Dương sẽ luôn yên tâm, bởi đứng sau 
các dự án, Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ dành những ưu tiên hàng đầu phục vụ tối đa 
nhu cầu điện cho sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Đầu tư xây dựng dự án

An toàn lao động

Đây là nhiệm vụ đòi hỏi cán bộ kỹ thuật và 
công nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt quy 
trình an toàn,  dùng thiết bị kiểm tra mức 
độ cách điện an toàn của nước và ghi cụ 
thể vào phiếu công tác; nước đã khử ion 
phải chứa trong bồn sạch làm bằng nhựa 
hoặc inox; bồn chứa nước được bố trí cùng 

PC Sơn La: Tập huấn, đào tạo vận hành máy rửa cách điện hotline trên đường 
dây và trạm biến áp

Quản lý kỹ thuật vận hành
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Hội giảng là một 
hoạt động được tổ 
chức thường niên 
vào mỗi dịp kỷ niệm 
ngày Nhà giáo Việt 
Nam 20/11, với 
mục đích đẩy mạnh 
phong trào thi đua 
dạy tốt; giao lưu trao 

Vừa qua Ban Truyền thông phối hợp với Ban Tổ 
chức nhân sự tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ 
và nâng cao kỹ năng truyền thông cho các cán bộ 
làm công tác truyền thông tại các ban chuyên môn, 
các đơn vị cấp 3 và các đơn vị cấp 4. Đây là chương 
trình góp phần tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp, 
truyền tải thông tin đến cộng đồng nhanh nhất và 
chính xác, phản ánh nhiều nội dung trong tất cả các 
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc: Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 
năm 2019

Bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao kỹ năng truyền thông EVNNPC năm 2019

Các học viên sẽ phải học tám bài E-Learing và kiểm tra đạt yêu cầu mới được tham gia lớp học 
tập trung tại Tổng công ty. Các học viên được các giảng viên có kinh nghiệm, kỹ năng trao đổi 
các chiến lược về công tác truyền thông, công tác truyền thông nội bộ, tiếp xúc và cung cấp 
thông tin cho báo chí, xử lý khủng hoảng truyền thông, để phát ngôn không gây thảm họa; Kỹ 
năng biên tập và viết tin, bài ... 

Việc tập huấn năm nay có nhiều đổi mới và được các học viên hào hứng học tập.

với thiết bị động lực để tạo áp lực khi phun nước, giúp công nhân thực hiện công đoạn rửa 
sạch bụi bẩn bám vào sứ và các thiết bị trên lưới điện nhanh chóng… Tất cả công nhân thực 
hiện rửa sứ hotline đều được huấn luyện bài bản từ công tác tổ chức đến thực hành tại chỗ 
và kiểm tra thi sát hạch đạt, nên mọi thao tác rửa sứ hotline diễn ra thuận tiện nhanh chóng, 
hiệu quả và an toàn so với cách rửa sứ thủ công trước đây. Ngoài ra, khách hàng, nhất là 
doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất hài lòng hơn vì không phải bị ngừng hoạt động sản xuất 
mỗi khi ngành điện thực hiện vệ sinh sứ trên lưới điện... Từ đó, cho thấy ứng dụng công nghệ 
mới, nhất là công nghệ rửa sứ hotline không chỉ phát huy hiệu quả trong công tác quản lý, 
vận hành lưới điện mà còn góp phần phục vụ đắc lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 
ngành điện.

Đào tạo tập huấn
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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

Tin tham khảo

1. Tổng Công ty Điện lực miền Bắc chúc mừng và tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Xem 
chi tiết
2. Theo chân người mang ánh sáng về bản, làng vùng biên viễn Xem chi tiết
3. Hội thảo giới thiệu và ứng dụng các sản phẩm của Công ty General Electric và Công ty AIT 
trong trạm biến áp kỹ thuật số Xem chi tiết
4. Vệ sinh miễn phí trạm biến áp Nhà máy Gang thép Lào Cai Xem chi tiết

Tuổi trẻ Công ty điện lực Hà Tĩnh luôn coi trọng 
công tác chuyên môn và đi đầu trong các hoạt động 
tình nguyện. Trong thời gian qua, Đoàn thanh niên 
Công ty đã tham gia 17 đợt tình nguyện giúp đỡ 
nhân dân chỉnh trang vườn hộ, khu dân cư kiểu mẫu, 
xây dựng đường giao thông nông thôn; ra quân tình 
nguyện chỉnh trang lưới điện cho 258 gia đình chính 

Hoạt động cộng đồng

sách trên địa bàn tỉnh.  Thực hiện trao tặng 09 đường điện thắp sáng làng quê tổng trị giá 200 
triệu đồng, thay mới đường điện trong nhà miễn phí cho 200 hộ gia đình nghèo, hộ chính 
sách. Trao tặng 10 suất quà với số tiền 40 triệu đồng cho các hộ dân và chỉnh trang lưới điện 
cho dân tộc Chứt tại bản Rào Tre, đã hiến hơn 180 đơn vị máu tại bệnh viên đa khoa tỉnh. 
Vận động ĐVTN quyên góp hỗ trợ cho hai cháu Ngân (4 tuổi) và Nhi (18 tháng tuổi) do bố 
mẹ không may bị tai nạn qua đời.

Trong thời gian tới, Tuổi trẻ Công ty điện lực Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thanh 
niên xung kích đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp; đồng thời triển 
khai nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa văn hóa EVN trong cộng đồng”.

đổi kinh nghiệm về giảng dạy giữa các đơn vị; phát triển các phương pháp, thiết bị, đồ dùng 
dạy học có hiệu quả để phổ biến và áp dụng rộng rãi; đồng thời, đánh giá năng lực giảng dạy 
thực tế của đội ngũ nhà giáo, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ nhà giáo. Với sự tham gia của 13 nhà giáo, là những hạt nhân 
tinh túy nhất được tuyển chọn từ các đơn vị chuyên môn trong trường. Quy tụ 07 bài giảng lý 
thuyết, 03 bài giảng thực hành và 03 bài giảng tích hợp, các bài giảng không chỉ trong lĩnh vực 
đào tạo dài hạn mà còn cả ở lĩnh vực bồi huấn chuyên môn nghề, huấn luyện ATLĐ-VSLĐ.

https://www.google.com/url?q=http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13807/Default.aspx&sa=D&ust=1574432912866000
https://www.google.com/url?q=http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13807/Default.aspx&sa=D&ust=1574432912866000
http://www.npc.com.vn/View/tabid/56/id/13736/Default.aspx
https://www.google.com/url?q=http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13788/Default.aspx&sa=D&ust=1574432912866000
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13778/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13808/Default.aspx
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