
 

Tin tức

Công bố các quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐTV EVN và Giám đốc Trung 
tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

Ngày 24/2/2020, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại 
doanh nghiệp (CMSC) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) phối hợp tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định 
bổ nhiệm 2 Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) 
EVN.

Cụ thể, theo các quyết định bổ nhiệm được CMSC ban 
hành ngày 24/02/2020 (có hiệu lực kể từ ngày ký), ông 
Cao Quang Quỳnh - Trưởng Ban Tổng hợp HĐTV EVN giữ chức vụ Thành viên HĐTV EVN; 
Ông Nguyễn Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) giữ 
chức vụ Thành viên HĐTV EVN. 

Ông Cao Quang Quỳnh, sinh năm 1979, quê xã Thái Giang, huyện Thái Thụy, Thái Bình. Ông 
Quỳnh từng là thư ký Phó Tổng Giám đốc EVN, Phó ban, Trưởng Ban Quan hệ Cộng đồng 
(nay là Ban Truyền thông), Trưởng ban Tổng hợp; Ông Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1972, 
quê quán huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ông Cường xuất phát điểm công tác từ A0 và từng 
đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Giám đốc A0.

Cùng ngày, EVN đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Ninh - Phó Giám đốc A0 
giữ chức Giám đốc A0. Ông Nguyễn Đức Ninh sinh năm 1976, quê quán huyện Từ Sơn, tỉnh 
Bắc Ninh. Trước khi được bổ nhiệm làm giám đốc A0, ông Nguyễn Đức Ninh đã có hơn 20 
năm công tác tại đơn vị này.
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Số 41• Tháng 2/2020

Ngày 25/2/2020, EVN chính thức công bố mẫu hóa đơn 
điện tử và thông báo tiền điện mới, theo đó mẫu mới này sẽ 
được áp dụng từ ngày 01/3/2020 với nhiều cải tiến nhằm 
đem tới sự thuận lợi hơn nữa cho khách hàng, cụ thể như: 
Có tính kế thừa để tạo sự gần gũi, đảm bảo đầy đủ thông 
tin theo quy định về hóa đơn của Bộ Tài chính. Mẫu mới 
đơn giản, dễ hiểu, bổ sung đầy đủ các kênh thông tin liên 
hệ, cung cấp dịch vụ điện; thể hiện minh bạch các thông 
tin, bổ sung biểu đồ sản lượng điện tiêu thụ của năm trước 
và năm hiện tại của khách hàng; áp dụng mã vạch QR 

EVN công bố mẫu hóa đơn điện tử và thông báo tiền điện mới



code theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào hợp đồng điện tử để tạo thuận 
tiện và thúc đẩy thanh toán tiền điện theo hình thức không sử dụng tiền mặt.

Nội dung chi tiết xem tại đây: http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15456/Default.aspx
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Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị nhận xét, đánh giá cán bộ 
năm 2019

Ngày 25/2/2020, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ 
chức Hội nghị nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2019. 
Tham gia Hội nghị có ông Thiều Kim Quỳnh - Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV chủ trì Hội nghị; Bà Đỗ 
Nguyệt Ánh – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, 
Tổng Giám đốc Tổng công ty; các Thành viên HĐTV; 
Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Tổng Giám đốc; Chủ 
tịch Công đoàn; Chương trình được truyền hình trực 

tuyến đến các đơn vị thành viên của Tổng công ty.

Hội nghị đã nhận xét, đánh giá 02 lãnh đạo thuộc Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty; Kế toán 
trưởng Tổng công ty; Giám đốc các Công ty Điện lực; Kiểm soát viên chuyên trách của Tổng 
công ty tại các Công ty TNHH MTV; Người đại diện quản lý phần vốn góp tại một số Công 
ty cổ phần. Cán bộ được yêu cầu đánh giá trình bày bản tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện 
chức trách nhiệm vụ được giao năm 2019 và tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ với các 
tiêu chí: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ.

Rà soát các công trình điện trọng điểm theo Quy hoạch năm 2020

Chiều 24/02/2020, Chủ tịch HĐTV Thiều Kim 
Quỳnh chủ trì cuộc họp rà soát các công trình điện 
trọng điểm theo Quy hoạch của Tổng công ty với sự 
tham gia của ông Vũ Thế Nam - Thành viên HĐTV, 
ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc cùng đại 
diện các Ban.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV Thiều Kim Quỳnh 
yêu cầu, đối với các dự án trọng điểm do EVN giám sát thực hiện, các Ban liên quan phải đảm 
bảo việc thực hiện đúng tiến độ theo yêu cầu của Tập đoàn cũng như đề ra những tiêu chí ưu 
tiên nhất định khi thực hiện dự án. Đối với các dự án trọng điểm của Tổng công ty, yêu cầu 
Ban Kế hoạch, Quản lý Đầu tư, Kỹ thuật rà soát tiến độ thực hiện, đánh giá hiện trạng và kiến 
nghị giải pháp.

Hiện nay, Tổng công ty có 4 dự án trọng điểm do EVN giám sát và điều hành tập trung là: Dự 
án cải tạo đường dây 110kV Quỳnh Lưu - Quỳ Hợp; Dự án đường dây 110kV từ TBA 220kV 
Thủy điện Lai Châu - Mường Lay; Dự án đường dây Trạm Cắt; Dự án đường dây 110kV mạch 
2 từ TBA 220kV Than Uyên - TBA 110kV Than Uyên; cùng nhiều dự án khác liên quan đến 
nguồn điện, giải tỏa công suất thủy điện, chống quá tải lưới điện...

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15456/Default.aspx
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EVNNPC tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quản lý kỹ thuật vận hành – An 
toàn vệ sinh lao động – Đầu tư xây dựng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 
năm 2020

lực, tổ trưởng các đội sản xuất. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến các đơn vị thành viên 
và gần 300 điểm cầu tại các đơn vị cấp 4.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch HĐTV Thiều Kim Quỳnh yêu cầu khối Quản lý KTVH 
cần củng cố nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường công tác quản trị, quyết liệt giảm 
tổn thất điện năng và suất sự cố; Các đơn vị cần định lượng và giao các chỉ tiêu kỹ thuật cần 
thực hiện tới từng Điện lực, gắn trách nhiệm tới từng đơn vị và cá nhân… Về công tác xây 
dựng cơ bản, cần chú ý đến công tác lập kế hoạch và Quy hoạch lưới điện, đặc biệt quan tâm 
tới việc nâng cấp phát triển lưới điện trung hạ áp. Phân cấp mạnh cho các đơn vị thành viên để 
chủ động về công tác sửa chữa lớn...

Chủ trì kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh đã cảm ơn ý kiến chỉ đạo của Chủ 
tịch HĐTV Thiều Kim Quỳnh, cho rằng đây là những ý kiến chỉ đạo quý báu, là kim chỉ nam 
để Tổng công ty và các đơn vị hành động trong năm 2020. Để thực hiện thắng lợi công tác 
QLKTVH – ATVSLĐ – ĐTXD năm 2020, Tổng Giám đốc yêu cầu toàn Tổng công ty nghiêm 
túc triển khai các nhiệm theo kết luận Hội nghị.

Nội dung chi tiết xem tại: http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15483/Default.aspx 

Ngày 27/2, dưới sự chủ trì của Tổng giám đốc Đỗ 
Nguyệt Ánh, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN-
NPC) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác 
Quản lý kỹ thuật vận hành – An toàn vệ sinh lao động 
– Đầu tư xây dựng năm 2019, phương hướng nhiệm 
vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có các Thành viên 
HĐTV, Ban Tổng giám đốc, trưởng các Ban chuyên 
môn; Giám đốc các Công ty Điện lực; Giám đốc Điện 

Công tác Kinh doanh, Văn hóa doanh nghiệp, Tài chính Kế toán, Công nghệ 
thông tin sẵn sàng, chủ động với những khó khăn trong năm 2020

Đó là yêu cầu của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại Hội 
nghị trực tuyến tổng kết năm 2019; Triển khai nhiệm 
vụ năm 2020 công tác Kinh doanh - Văn hóa doanh 
nghiệp - Tài chính Kế toán - Công nghệ thông tin.

Theo Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh, năm 2020 dự 
báo là năm đầy khó khăn thách thức với EVN nói 
chung và EVNNPC nói riêng. Để sẵn sàng chủ động 
ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, tập trung vào những giải pháp cụ thể sau:

Về công tác kinh doanh, giao kế hoạch gắn với những chỉ tiêu cụ thể đến từng đơn vị, trong đó 
công tác kinh doanh điện năng cần quan tâm đến chỉ tiêu thương phẩm, giá bán, tổn thất điện 
năng, kiểm tra giám sát mua bán điện; Siết chặt kỷ cương trong công tác kinh doanh và dịch 

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15483/Default.aspx
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vụ khách hàng, thực hiện kiểm tra chéo tại các đơn vị.

Về công tác tài chính kế toán, kiểm soát chặt chẽ sự biến động về chi phí, đảm bảo chi phí 
phát sinh không vượt mức Tổng công ty giao; Triệt để thu hồi công nợ, đảm bảo an toàn tài 
chính; Kiểm soát chặt chẽ tiến độ giải ngân, thanh quyết toán các công trình đầu tư xây dựng, 
sửa chữa lớn…

Về công tác văn hóa doanh nghiệp, Tổng công ty sẽ gắn Chương trình khung năng lực theo 
từng vị trí cán bộ của Tập đoàn để xây dựng khung văn hóa và tiêu chuẩn cho từng vị trí cán 
bộ trong Tổng công ty, nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ. Trong đó, văn hóa chấp hành kỷ luật 
là nền tảng xuyên suốt dựa trên sự đoàn kết, kế thừa và phát huy truyền thống 50 năm xây 
dựng và phát triển.

Về công nghệ thông tin, chuẩn hóa dữ liệu dùng chung, sử dụng thống nhất các phần mềm 
dùng chung theo từng lĩnh vực, đảm bảo nền tảng công nghệ thông tin cho mọi hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Tổng công ty với phương châm quản lý công tác thông tin như quản lý 
hệ thống điện...

Nội dung chi tiết xem tại đây: http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15442/Default.aspx

EVNNPC làm việc tại PC Quảng Ninh, Hà Nam, Thái Nguyên về công tác sửa 
chữa lớn lưới điện

Vừa qua, đoàn công tác của EVNNPC do ông Vũ Thế 
Nam – Thành viên HĐTV dẫn đầu làm việc với PC 
Quảng Ninh, Hà Nam và Thái Nguyên để kiểm tra việc 
tuân thủ công tác sửa chữa lớn (SCL) giai đoạn năm 
2018 - 2019.

Đoàn công tác tập trung kiểm tra việc tuân thủ quy 
định từ bước lập kế hoạch, giao danh mục, tư vấn khảo 

sát thiết kế, cung ứng vật tư; phương án thi công của các đơn vị thi công để đảm bảo an toàn, 
chất lượng, tiến độ thi công công trình sửa chữa TBA, đường dây, công trình kiến trúc, hạ tầng 
viễn thông... Các công trình SCL đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng được thường xuyên 
theo dõi và sửa chữa theo chu kỳ, theo quy định của nhà sản xuất... Từ đó sẽ tổng hợp đánh 
giá và chỉ đạo để công tác SCL của các đơn vị thành viên trong EVNNPC ngày càng tốt hơn. 

Kiểm tra tình hình thực hiện dự án Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Thanh Nghị

Kiểm tra tình hình thực hiện dự án Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Thanh Nghị, Phó Tổng 
Giám đốc Lê Minh Tuấn cho rằng, khâu lập và duyệt phương án đầu tư đối với các dự án 
ĐTXD trong Tổng công ty còn nhiều hạn chế nên không bao trùm được hết khối lượng vật tư, 
vật liệu và công việc cần thực hiện, trong khi triển khai thiếu sự phối hợp chặt chẽ, ăn ý giữa 
các bên liên quan.

Phó Tổng Giám đốc yêu cầu các Ban sớm hoàn thiện thủ tục triển khai khối lượng công việc 
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phát sinh theo phương án thi công mới đối với xuất 
tuyến 3 nhằm tránh tình trạng cắt điện kéo dài ảnh 
hưởng đến khách hàng; Giao PC Hà Nam, BA2 trao 
đổi với Điều độ A1 và nhà thầu thống nhất phương 
thức cấp điện hợp lý cho khách hàng, khẩn trương 
phê duyệt phương án tổ chức thi công và biện pháp 
kỹ thuật an toàn cho các nhà thầu, phối hợp chặt chẽ 
với chính quyền địa phương vận động người dân tạo 
điều kiện cho ngành điện triển khai công trình. 

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ EVNNPC nhiệm kỳ 2020-2022

Thực hiện văn bản số 76-KH/ĐUNPC ngày 22 tháng 
10 năm 2019 của Đảng ủy EVNNPCvề việc triển 
khai Đại hội Chi bộ trực thuộc, vừa qua, các Chi bộ 
Kế hoạch, Kỹ thuật, Tài chính kế toán, Kinh doanh, 
Vật tư, Truyền thông, Quản lý Đầu tư, Viễn thông 
CNTT, Kiểm tra và Thanh tra, Pháp chế… lần lượt 
tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, theo đúng thời gian, nội dung quy định của Đảng bộ 
cấp trên và kế hoạch của Đảng ủy, các Chi bộ đã thông qua báo cáo chính trị của Chi ủy khóa 
trước trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; Báo cáo kiểm điểm BCH Chi ủy thực hiện 
Nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội cũng đã sôi nổi thảo luận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Tổng 
công ty để bổ sung vào văn kiện chính trị Đại hội và Nghị quyết Đại hội để thực hiện trong 
nhiệm kỳ 2020-2022; Đồng thời bầu ra Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ và đại biểu dự Đại 
hội Đảng bộ EVNNPC lần thứ XXII.

Kinh doanh

PC Thái Nguyên triển khai thực hiện chỉ tiêu thương phẩm năm 2020 với khách 
hàng lớn

PC Thái Nguyên đang tập trung kiểm soát chặt chẽ sản 
lượng điện thương phẩm và tổn thất theo tháng, quý; 
Rà soát việc thực hiện bảo lãnh hợp đồng đối với các 
doanh nghiệp; Kiểm soát tính chính xác của các thông 
tin mất điện và cách xử lý thông tin từ Trung tâm chăm 
sóc khách hàng chuyển về; Xử lý nghiêm các vi phạm 
trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Thời gian qua, Công ty đã làm việc với các Công ty TNHH SamSung Electronics Việt Nam-
Thái Nguyên (SEVT), Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam (SEMV), Công 
ty TNHH Hansol Electronics Việt Nam (HEV) với các nội dung: Giao ban định kỳ phối hợp 
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trong công tác vận hành lưới điện, đảm bảo ổn định, tin cậy năm 2020; Rà soát sản lượng điện 
tiêu thụ mà các đơn vị đã đăng ký, thống nhất kế hoạch về công suất sử dụng, sản lượng điện 
tiêu thụ hàng tháng trong năm 2020…

Đây là những khách hàng có công suất và sản lượng điện lớn, thuộc nhóm khách hàng tiêu 
thụ điện trên 3 triệu kWh/năm, chiếm trên 35% sản lượng của PC Thái Nguyên. Thời gian tới, 
Công ty sẽ tiếp tục làm việc với các khách hàng lớn trong tỉnh để thực hiện Chương trình quản 
lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải năm 2020.

Công đoàn

Công đoàn EVN làm việc với Công đoàn EVNNPC về công tác tổ chức cán bộ và 
thực hiện chương trình công tác toàn khóa của BCH

Tại buổi làm việc với Công đoàn (CĐ) EVNNPC, ông 
Khuất Quang Mậu – Chủ tịch CĐ EVN đã ghi nhận 
những đóng góp của CĐ EVNNPC trong việc phối hợp 
với chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ được giao và 
chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động; Đồng 
thời yêu cầu CĐ Tổng công ty cần phát huy vai trò 
hơn nữa trong việc tuyên truyền giáo dục, tổ chức các 
phong trào thi đua, xây dựng công đoàn vững mạnh 

gắn liền với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh,  chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng 
công tác nữ công…

Cũng tại buổi làm việc, CĐ EVN và CĐ EVNNPC đã thống nhất các nội dung liên quan đến 
kế hoạch công tác năm 2020; Nhất trí phối hợp với chuyên môn thực hiện sửa đổi Thỏa ước 
lao động tập thể, các quy chế liên quan đến người lao động và nội quy lao động để tổ chức Hội 
nghị Người lao động lần thứ IV cấp Tổng công ty.

Công đoàn EVNNPC bầu bổ sung Ban chấp hành, Ban thường vụ và chức danh 
Chủ tịch Công đoàn khóa XII

Ngày 20/2, CĐ EVNNPC tổ chức Hội nghị Ban chấp 
hành khóa XII, thực hiện bầu bổ sung Ban chấp hành, 
Ban thường vụ, Chủ tịch CĐ Tổng công ty theo chương 
trình kiện toàn và bổ sung nhân sự nhiệm kỳ 2017- 
2022.

Kết quả bầu cử: Ông Trịnh Quang Minh – Phó Chủ tịch 
CĐ Tổng công ty được bầu chức danh Chủ tịch CĐ 
Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 thay ông Nguyễn Văn Tiệp – Chủ tịch CĐ Tổng công ty 
được nghỉ chế độ hưu trí từ ngày 01/3/2020; Ông Tường Thế Huy - Ủy viên BCH CĐ Tổng 
công ty được bầu bổ sung vào Ban thường vụ CĐ Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022; Bà Lưu 
Thanh Thủy - Kế toán Trưởng Tổng công ty được bầu bổ sung vào Ban chấp hành CĐ Tổng 
công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
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Tin tham khảo

• Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045  xem chi tiết

• Quy hoạch điện VII điều chỉnh: Nguồn điện do EVN đầu tư chỉ chiếm 33,2% xem chi tiết

• Công ty Điện lực Quảng Ninh: Tích cực giới thiệu, quảng bá dịch vụ điện trên cổng Dịch 

vụ công Quốc gia  xem chi tiết

• PC Hải Dương - Điện lực Thanh Miện nâng cao chất lượng phục vụ, tạo niềm tin nơi khách 

hàng xem chi tiết

• Lê Việt Hưng - Tấm gương tiêu biểu tại PC Vĩnh Phúc xem chi tiết
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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

Căn cứ kết quả bỏ phiếu, CĐ Tổng công ty báo cáo Ban Thường vụ CĐ EVN công nhận và ra 
quyết định chuẩn y. Sau khi có quyết định công nhận, CĐ Tổng công ty sẽ tổ chức bàn giao 
nhiệm vụ Chủ tịch CĐ theo quy định.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15414/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15448/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15430/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15449/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15460/Default.aspx
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