
 

Tin tức

Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thành đưa tất cả các dịch vụ điện mức độ 4 
kết nối Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Trong những ngày cuối tháng 12/2019 EVN đã hoàn 
thành việc đưa 9 dịch vụ điện cấp độ 4 còn lại kết 
nối Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG). Như 
vậy, đến nay toàn bộ 12/12 dịch vụ điện cấp độ 4 của 
EVN đã kết nối xong với Cổng DVCQG. Từ ngày 
24/12/2019 khách hàng chỉ cần truy cập địa chỉ trang 
web: www.dichvucong.gov.vn để có thể đăng ký 12 
dịch vụ điện năng: (1) Cấp điện mới từ lưới điện 
trung áp; (2) Cấp điện mới mới từ lưới điện hạ áp; 
(3) Thanh toán tiền điện, (4) Thay đổi công suất sử 
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dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha; (5) Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm; (6) Thay đổi 
mục đích sử dụng điện; (7) Thay đổi định mức sử dụng điện; (8) Thay đổi chủ thể Hợp đồng 
mua bán điện; (9) Thay đổi thông tin đã đăng ký; (10) Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện; 
(11) Gia hạn Hợp đồng mua bán điện; (12) Chấm dứt Hợp đồng mua bán điện.

Với các dịch vụ điện này, khi thực hiện giao dịch qua Cổng DVCQG, mọi hồ sơ, thủ tục của 
khách hàng sẽ được đơn giản hóa và thuận tiện. Một số giấy tờ như: Giấy đề nghị mua điện, 
giấy tờ tùy thân sẽ được thay thế bằng các thông tin người dùng đã được Cổng DVCQG xác 
thực và định danh. Nhờ đó sẽ giúp người dân và doanh nghiệp giảm thời gian thực hiện các 
giao dịch, đồng thời có thể giám sát quá trình thực hiện và đánh giá, phản ánh về chất lượng 
cung cấp các dịch vụ của ngành Điện.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 - Mục tiêu, 
nhiệm vụ kế hoạch năm 2020

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết ngày 30/12/2019, ông 
Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam đã biểu dương những kết quả mà Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc đã đạt được trong năm 2019, 
ông Trần Đình Nhân nhấn mạnh: “Những kết quả đó 
là những đóng góp rất quan trọng đối với sự phát triển 
kinh tế xã hội các tỉnh phía Bắc. Đặc biệt trong công 
tác dịch vụ khách hàng, Tổng công ty đã có chuyển biến rõ rệt, đem lại diện mạo mới và nhận 
được sự hài lòng của khách hàng sử dụng điện. Đây là một nỗ lực rất lớn của tập thể cán bộ 
nhân viên trong toàn Tổng công ty, góp phần quan trọng vào thành công chung của Tập đoàn 
trong năm 2019”.
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Xác định năm 2020 sẽ là một năm nhiều khó khăn, ông Trần Đình Nhân yêu cầu Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc phải đảm bảo vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định cho khách hàng, 
đặc biệt là các địa phương có phụ tải cao; Tiếp tục cải thiện các chỉ tiêu về công tác quản lý 
kỹ thuật, vận hành; Đẩy mạnh và ứng dụng nhanh hơn nữa CNTT, ứng dụng KHKT vào mọi 
mặt trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; Trong công tác dịch vụ khách hàng thực hiện 
theo phương thức giao dịch điện tử, công khai minh bạch; Đảm bảo thị phần phân phối điện 
và chăm sóc nguồn khách hàng mình đang có cũng như phát triển khách hàng mới; Quản lý 
dòng tiền hiệu quả, cũng như tiết kiệm chi phí trong đầu tư; Thực hiện tốt công tác thoái vốn; 
Kịp thời khắc phục đầy đủ các kiến nghị trong báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính, kiểm soát 
viên và ban kiểm tra EVN. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2020 và các chỉ tiêu 
kế 5 năm 2016-2020.

Một số kết quả năm 2019

• Điện thương phẩm: 70.033 Tr.kWh.
• Tổn thất điện năng: 4,99%.
• Điểm hài lòng khách hàng: 8,08 điểm.
• 14 chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng: Đều đạt so với quy định.

Một số mục tiêu chủ yếu năm 2020

• Điện thương phẩm: 77 tỷ kWh, tăng trưởng 9,95% so với năm 2019.
• Tổn thất điện năng: 4,85%; tỷ lệ tổn thất phấn đấu: 4,75%.
• Đưa các dịch điện cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia: Đạt 100%.
• Chỉ số tiếp cận điện năng: ≤ 5 ngày làm việc.
• Điểm đánh giá độ hài lòng khách hàng: Cao hơn 8,08 điểm.
• Các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng: Đạt kết quả cao hơn năm 2019.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc thăm và tri ân khách hàng tại tỉnh Nghệ An

Ngày 25/12/2019, ông Lê Văn Trang – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
đã đi thăm một số khách hàng lớn tại Nghệ An. Tại các buổi gặp mặt, ông Lê Văn Trang 
cho biết, việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định luôn là nhiệm vụ quan trọng đối với 
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Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Chính vì vậy, 
việc luôn sát cánh cùng doanh nghiệp, đưa ra các 
dịch vụ chăm sóc một cách tối ưu và hiệu quả 
cho doanh nghiệp, cũng là mục đích xây dựng 
một hình ảnh mới hơn về công tác phục vụ và 
không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm 
sóc khách hàng. Hiện nay, Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc đang từng ngày tự đổi mới mình trong 

Ngày 25/12/2019, Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
tham dự lễ gắn biển công trình thanh niên “Thắp sáng 
đường quê” cho bản Lao Khô. Ông Lê Quang Thái - 
Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cho biết: “Chương 
trình Thắp sáng đường quê, Trao niềm tin gửi yêu 
thương cùng rất nhiều hoạt động an sinh xã hội khác 
là những việc làm ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ 
niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt 
Nam (21/12/1954 - 21/12/2019) và tháng “Tri ân 

Gửi yêu thương với công trình thắp sáng đường quê tại bản biên giới Sơn La

khách hàng” năm 2019 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động”. Chương trình Thắp sáng 
đường quê tại bản Lao Khô là công trình tri ân bà con vùng sâu vùng xa, hướng tới những địa 
bàn vùng cao biên giới nhằm chia sẻ một phần khó khăn đối với đồng bào các dân tộc thiểu 
số; cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xóa 
đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ địa phương cơ bản đã có đủ điện - đường - 
trường - trạm, góp phần làm cho cuộc sống sinh hoạt của người dân văn minh hơn, thuận tiện 
hơn, an ninh trật tự trên địa bàn cũng được đảm bảo. Ông Thái mong rằng, với những hành 
động nhỏ, ý nghĩa thiết thực như thế này, hi vọng bà con tiếp tục đồng hành cùng ngành điện, 
tạo điều kiện hỗ trợ cùng ngành điện thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước 
trong đầu tư xây dựng các công trình điện, sử dụng điện tiết kiệm, an toàn.

Vừa qua, Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) cùng Công ty TNHH thiết bị đo 
điện EMIC tổ chức hội thảo về công tác phòng chống trộm cắp điện, giảm suất sự số thiết bị 
cho lưới điện trung tính cách ly, khu vực có sóng hài bậc cao, ứng dụng hệ thống đo đếm tiên 
tiến.

Ông Ninh Vân Phong - Phó giám đốc PC Thái Nguyên cho biết: “Hiện nay trên lưới điện PC 
Thái Nguyên quản lý, tại các vị trí đo đếm cấp trung áp (đa số hệ thống đo đếm tại ranh giới) 

Hội thảo về công tác phòng chống trộm cắp điện, giảm suất sự số thiết bị cho 
lưới điện trung tính cách ly, khu vực có sóng hài bậc cao, ứng dụng hệ thống 
đo đếm tiên tiến cho lưới điện

các hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ chăm sóc khách hàng, nhất là các doanh nghiệp 
lớn làm ăn có uy tín và hiệu quả, bởi chính họ sẽ là phương tiện truyền thông hiệu quả nhất 
cho hình ảnh của Tổng công ty. Đó chính là sự đổi thay từ cách nghĩ đến cách làm, mang đến 
sự hài lòng cho mọi khách hàng, từ khách hàng nhỏ đến khách hàng lớn tại 27 tỉnh và cũng là 
trách nhiệm của từng đơn vị thành viên trong Tổng công ty.
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Để chuẩn bị cho TTĐKX B5 đi vào kết nối vận hành chính thức, Công ty Điện lực Quảng 
Ninh đã đầu tư trang thiết bị với công nghệ hiện đại với đội ngũ Điều độ viên kiêm trưởng kíp 
TTĐKX, Kỹ sư SCADA đã được đào tạo kiểm tra cấp chứng nhận vận hành đáp ứng đúng 
yêu cầu. Đồng thời, phổ biến cho toàn bộ CBCNV thuộc TTĐKX B5 và các nhân viên tổ thao 
tác lưu động các trạm 110kV Cẩm Phả 2 (E5.22), Khe Chàm (E5.33), Đông Mai (E5.34) học 
tập quy trình vận hành thiết bị, quy trình xử lý sự cố và quy trình phối hợp vận hành TTĐKX 
trạm biến áp 110kV không người trực.

• Đóng điện thành công dự án MBA T3 TBA 110kV Nhị Chiểu, tỉnh Hải Dương.
• Đóng điện vận hành an toàn Dự án ĐZ và TBA 110kV KCN Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ.
• Đóng điện thành công TBA 110kV Hợp Thịnh và nhánh rẽ, tỉnh Bắc Giang.
• Hoàn thành công tác sửa chữa lớn nguồn DC các TBA 110kV và thay thế MBA 110kV T1 

- Giai Phạm, tỉnh Hưng Yên.
• Ban Quản lý dự án lưới điện EVNNPC: Khởi công dự án đường dây và TBA 110KV Như 

Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Trung tâm điều khiển xa Quảng Ninh (TTĐKX B5) 
được kết nối vận hành với 03 trạm biến áp vận hành 
không người trực gồm: Trạm 110kV Cẩm Phả 2 (E5.22), 
Khe Chàm (E5.33), Đông Mai (E5.34) và Trung tâm 
hệ thống điện miền Bắc. Hiện nay, TTĐKX đang điều 
khiển xa 86/118 máy cắt trên lưới trung áp, đây cũng sẽ 
là nền tảng để Công ty tiếp tục thực hiện các dự án tự 
động hóa lưới điện phân phối nhằm nâng cao độ tin cậy 
cung cấp điện, nâng cao chất lượng điện năng.

Đầu tư xây dựng dự án

Quản lý kỹ thuật, vận hành

Trung tâm điều khiển xa Quảng Ninh đưa vào vận hành, bước phát triển mới 
trong việc xây dựng lưới điện thông minh tại Quảng Ninh

đang sử dụng máy biến điện áp và máy biến dòng điện rời cho mỗi pha. Tại mỗi vị trí đo đếm 
phải dùng 3 TU và 3 TI để lấy tín hiệu dòng, áp. Hệ thống đo đếm như vậy có những hạn chế 
như: Khó khăn trong kiểm soát việc trộm cắp điện; Phải sử dụng hai loại thiết bị rời (TU và 
TI) để thực hiện chức năng đo dòng và áp cho mỗi vị trí cần lắp đặt hệ thống đo đếm; Thi công 
phức tạp do phải bố trí nhiều thiết bị riêng lẻ trong phạm vi không gian nhỏ; Thời gian cắt điện 
để thi công thường khá dài; Chi phí cao do phải đầu tư nhiều thiết bị, lưới trung tính cách ly 
vẫn còn xảy ra một số vụ sự cố đối với máy biến điện áp (TU, VT) khi bị chạm đất một pha. 
PC Thái Nguyên quan tâm đến hệ thống đo đếm điện năng tiên tiến có khả năng cảnh báo tức 
thời từ xa khi hệ thống đo đếm bị can thiệp như các thiết bị biến dòng, biến điện áp đo lường 
kiểu kết hợp và công tơ tích hợp công nghệ mới do công ty EMIC sản xuất. 
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Hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN

Tổng công ty Điện lực miền Bắc hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ V

Ngày 24/12/2019, ngay từ sáng sớm cán bộ công 
nhân viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc trên địa 
bàn Hà Nội đã xếp hàng dài tại trụ sở EVN – 11 Cửa 
Bắc để chờ hiến máu. Cũng trong tuần đặc biệt này, 
các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty tại 
27 tỉnh miền Bắc đồng loạt phát động chương trình 
“Tuần lễ hồng”, với số lượng đăng ký tham gia gần 
3.000 người.

Cũng trong ngày 24/12, tại một số Công ty Điện lực như: Sơn La, ngày hội đã thu hút trên 200 
cán bộ nhân, tại Nghệ An có 80 người tham gia, thu về 72 đơn vị máu, Thái Nguyên có 100 
người tham gia, thu về 85 đơn vị máu… Đặc biệt, Tuần lễ hồng của ngành Điện đã có sức lan 
tỏa rộng lớn khi thu hút nhiều người dân địa phương tham gia như cán bộ nhân viên công tác 
tại Ủy ban nhân dân các tỉnh và người dân lao động tự do… Bên cạnh nỗ lực đảm bảo cung cấp 
đủ điện cho phát triển kinh tế -xã hội và sinh hoạt của nhân dân 27 tỉnh miền Bắc, EVNNPC 
luôn ý thức rõ trách nhiệm trách nhiệm của mình đối với cộng đồng xã hội. Việc tham gia đầy 
đủ sự kiện Tuần lễ hồng qua các năm với số lượng lên tới hàng ngàn người đã cho thấy tinh 
thần thiện nguyện của CBCNV Tổng công ty Điện lực miền Bắc luôn được lan tỏa và nhân 
rộng theo thời gian.

• Đóng điện vận hành an toàn Dự án ĐZ và TBA 110kV Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
• Khởi công dự án nâng cao khả năng truyền tải ĐZ 110kV từ TBA 220kV Bắc Ninh - Nhiệt 

điện Phả Lại.
• Đóng điện thành công công trình Đường dây 110kV cấp điện cho TBA 110kV Yên Bái 2 

và TBA 110 kV Cửu Long Vinashin.

• “Nâng tầm hợp tác - Hướng tới tương lai - Phát triển bền vững” Xem chi tiết
• Công ty Điện lực Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Tri ân Khách hàng năm 2019 và trao giải cho 

khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt Xem chi tiết
• Công ty Điện lực Yên Bái thăm và tặng quà tri ân khách hàng tại huyện Trấn Yên Xem chi 

tiết
• Các hoạt động ý nghĩa trong tháng tri ân khách hàng của Công ty Điện lực Hà Nam Xem 

chi tiết
• Đoàn thanh niên Ban Quản lý dự án phát triển Điện lực với chương trình thiện nguyện 

“Cùng em đến trường” Xem chi tiết

Các hoạt động trong Tháng Tri ân khách hàng

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/14043/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/14003/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/14051/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/14051/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/14041/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/14041/Default.aspx
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Bản tin EVNNPC

Tin tham khảo

1. Đào tạo nâng cao thử nghiệm phóng điện cục bộ tại hãng Techimp – Italia Xem chi tiết
2. Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc tham gia thực hiện đề tài khoa học cấp 
Nhà nước Xem chi tiết
3. 158 đơn vị máu thu được của chương trình “Tuần lễ hồng EVN lần thứ V năm 2019” tại 
Công ty Điện lực Hưng Yên Xem chi tiết
4. Hà Tĩnh gỡ nút giải phóng mặt bằng các dự án lưới điện Xem chi tiết
5. Các hoạt động thiết thực đến với các điểm trường khó khăn tại huyện Hương Khê tỉnh Hà 
Tĩnh Xem chi tiết
6. Theo bước chân người thợ điện số 11: NPSC Hướng tới dịch vụ điện xuất sắc Xem chi tiết

công việc, từ trèo cao xử lý sự cố đường dây trung, hạ áp, đến lội ruộng, băng đồng dựng cột, 
kéo dây... phục vụ sửa chữa, xây lắp các công trình lưới điện, luân chuyển máy biến áp… Với 
lối sống giản dị, chan hòa, tận tình giúp đỡ đồng nghiệp về những nhiệm vụ liên quan đến 
công tác chuyên môn, nên anh luôn được đồng nghiệp nể trọng, tin yêu và cấp trên tin tưởng 
mỗi khi phân công nhiệm vụ.

Bên cạnh tinh thần trách nhiệm trong công việc, năm 2016 anh Chiến còn có sáng kiến lắp 
hòm hộp trên cột điện bằng các thanh xà trên vỉa hè khu vực Thành phố Hưng Yên, giúp gọn 
gàng, giảm diện tích và an toàn. Tại Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy do Công an tỉnh 
Hưng Yên tổ chức, phần thi dập lửa của anh đã diễn ra trong khoảng thời gian nhanh, hiệu quả 
và an toàn nhất trong khối các doanh nghiệp đã góp phần cho đội Công ty Điện lực Hưng Yên 
đoạt được giải Nhì toàn đoàn.

Anh Lương Đình Chiến - Người công nhân hết mình vì công việc

Đó là anh  Lương Đình Chiến - Đội phó Đội sản xuất 
kinh doanh tổng hợp 2, Điện lực Thành phố Hưng 
Yên người đã có 15 năm trong nghề nhưng luôn giữ 
được tinh thần làm việc nhiệt tình như ngày đầu mới 
bắt tay vào công việc. Bất kể nắng, nóng mùa hè hay 
mưa dầm, rét buốt của mùa đông, ban ngày hay ban 
đêm, lúc nào công việc cần, hay khi xảy ra sự cố trên 
địa bàn Thành phố, anh luôn sẵn sàng đảm nhận mọi 

Gương điển hình
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