
 

Tin tức

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị ủng hộ 03 tỷ đồng cho công tác 
phòng chống dịch covid-19

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc nhấn mạnh, hơn 2 tháng qua, toàn Đảng, 
toàn quân, toàn dân đã đồng tâm, đồng sức tham gia 
chiến dịch phòng, chống dịch bệnh ở quy mô chưa 
từng có tiền lệ. Kể từ khi phát hiện ca nhiễm thứ 17, 
Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn 2 của phòng, 
chống dịch COVID-19.

Đại diện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị có mặt tại buổi phát động, ông Võ 
Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc EVN đã trao ủng hộ tổng cộng số tiền là 03 tỷ đồng của Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam và các Tổng Công ty thuộc Tập đoàn với tinh thần chung tay cùng cả 
nước phòng, chống dịch COVID-19.
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Số 44 • Tháng 3/2020

Ngành Điện chung tay hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2020

Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2020, 
góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới, Bộ 
Công Thương đề nghị EVN chỉ đạo các Tổng công 
ty, Công ty Điện lực các tỉnh thành phố hưởng ứng 
Chiến dịch Giờ Trái đất 2020, phổ biến, tuyên truyền 
các nội dung về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường, 
tuyên truyền trực tuyến trên website, fanpage, tuyên 
truyền thông qua các ấn phẩm tại các địa điểm giao 

dịch khách hàng, trụ sở của các đơn vị điện lực trong tháng 3 năm 2020. Vận động các tổ chức, 
cơ quan và khách hàng thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra 
Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất diễn ra từ 20h30 đến 21h30 Thứ 7, ngày 28/3/2020.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm việc với Bí 
thư Tỉnh ủy Lai Châu, Hải Dương và Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

Trong 2 ngày 16 và 17/3/2020, ông Thiều Kim Quỳnh 
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng 
công Điện lực miền Bắc; ông Vũ Anh Phương - Ủy 
viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra 
Đảng ủy, Phó tổng Giám đốc Tổng công ty và Lãnh 
đạo một số Ban chuyên môn đã làm việc tại tỉnh Lai 
Châu và tỉnh Hải Dương. 
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Đây là chương trình làm việc quan trọng về một số nội dung liên quan đến các dự án trọng 
điểm, nhiệm vụ đáp ứng đủ nguồn lực, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sự phát triển 
KTXH của hai tỉnh Hải Dương, Lai Châu và công tác tổ chức nhân sự tại 2 Công ty Điện lực 
Lai Châu và Hải Dương , xem chi tiết 

Công ty Điện lực Hải Dương cần đáp ứng đủ nguồn lực, đảm bảo cung cấp điện 
ổn định vì sự phát triển của tỉnh Hải Dương

Đó là chỉ đạo của ông Thiều Kim Quỳnh - Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty trong 
buổi làm việc với Công ty Điện lực Hải Dương. Ông 
Quỳnh yêu cầu Công ty Điện lực Hải Dương cần theo 
dõi sát tình hình phụ tải để xây dựng phương thức vận 
hành lưới điện 110 kV hợp lý nhằm nâng cao độ tin cậy 
cung cấp điện; củng cố nguồn, lưới điện, ngăn ngừa và 
giảm sự cố; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình 

đầu tư đã được phê duyệt trong năm 2020; thực hiện tốt công tác quản lý nhu cầu điện (DSM) 
và điều chỉnh phụ tải (DR). 

Đối với công tác nhân sự tại Công ty Điện lực Hải Dương, ông Quỳnh cho biết, Tỉnh ủy Hải 
Dương đã thống nhất để ông Trần Văn Cường Giám đốc Công ty sẽ nghỉ trước thời hạn, cũng 
như tạo điều kiện để phát triển nhân sự tại địa phương, thể hiện tính kế thừa và đoàn kết. Đây 
là nhiệm vụ rất quan trọng để chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Công ty 
Điện lực Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025, xem chi tiết

Ông Lê Quang Thái – Phó Tổng giám đốc EVNNPC kiêm nhiệm chức vụ Chủ 
tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Khách sạn - Du lịch và Dịch vụ thương 
mại Điện lực (NPCHTT)

Tại buổi lễ công bố quyết định, Tổng Giám đốc Đỗ 
Nguyệt Ánh nhấn mạnh Ban lãnh đạo Tổng công ty 
kỳ vọng trong cương vị mới Phó Tổng giám đốc Lê 
Quang Thái sẽ lãnh đạo NPCHTT có một bước phát 
triển mới tốt đẹp hơn, xứng đáng với truyền thống mà 
thế hệ đi trước đã gây dựng. Phát huy tốt năng lực, 
phẩm chất, trí tuệ  cùng tập thể NPCHTT hoàn thành 
xuất sắc các nhiệm vụ được EVNNPC giao.

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên

Sáng ngày 19/3/2020, Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
(EVNNPC) tổ chức lễ công bố quyết định điều động và 
bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên.

Theo đó, Bà Đỗ Hoài Anh đã có thời gian công tác tại 
Khách sạn  Điện lực là 32 năm, có 9 năm làm Giám 
đốc và 6 năm làm Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty. Sẽ 

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15673/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15674/Default.aspx
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Thông qua chương trình DR, các Doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh Thanh Hóa nâng cao ý thức sử dụng điện 
hiệu quả, tiết kiệm và đưa ứng dụng khoa học công 
nghệ mới nhằm đảm bảo được số lượng, chất lượng sản 
phẩm, tiết giảm về thời gian, nhân công và chi phí tiền 
điện hàng tháng.

Cùng với đó ngành điện sẽ tạo điều kiện tối đa cho 
doanh nghiệp tham gia chương trình bằng việc hỗ trợ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; đưa 
vào danh sách khách hàng ưu tiên cấp điện; rút ngắn thời gian xử lý sự cố lưới điện; hỗ trợ các 
yêu cầu phát sinh trong quá trình sử dụng điện; tư vấn miễn phí về sử dụng điện an toàn, tiết 
kiệm và hiệu quả. Đồng thời, miễn phí vệ sinh định kỳ trạm biến áp khách hàng; hỗ trợ, tư vấn 
kiểm toán năng lượng; chăm sóc khách hàng và các hỗ trợ khác.

Điều chỉnh phụ tải

giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên, theo Quyết định Số: 48/QĐ-HĐTV 
ngày 12 tháng 3 năm 2020 của HĐTV EVNNPC, kể từ ngày 19 tháng 03 năm 2020.

Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc PC Hưng Yên đã được Tổng Công ty Điện 
lực miền Bắc đã thực hiện đúng theo chủ trương Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Thủ tướng 
Chính phủ về quy định về một số điều và biện pháp thi hành luật phòng chống tham nhũng, 
cũng là đơn vị đầu tiên của EVN thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ theo Nghị định 
này của Chính phủ.

EVNNPC họp triển khai các dự án lưới điện 110kV giai đoạn 2020-2021

Tại cuộc họp Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn nhấn 
mạnh, để đảm bảo thời gian thi công và tiến độ các 
dự án nâng công suất, yêu cầu các bên liên quan hoàn 
thiện, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu vào đầu tháng 4/2020.

Văn bản thực thi

Ngày 19/03/2020 Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã ký Quyết định số 599/
QĐ-EVNNPC Ban hành Quy định chế độ làm việc, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của 
Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Theo đó điều 
chỉnh lại một số nhiệm vụ của các Phó Tổng Giám đốc, ông Lê Văn Trang Phó Tổng Giám 
đốc kiêm thủ trưởng cơ quan Tổng công ty.

Công ty Điện lực Thanh Hóa đẩy mạnh chương trình Điều chỉnh phụ tải (DR) 
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PC Bắc Ninh: Khách hàng chủ động tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải 
điện

Chương trình DR phi thương mại hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện tham gia của khách hàng. 
Vì vậy, để triển khai chương trình một cách hiệu quả, PC Bắc Ninh xây dựng kế hoạch cụ thể, 
nghiên cứu và xác định được nhóm phụ tải khách hàng tiềm năng tham gia trong các khung 
giờ cao điểm, chuẩn bị các phần mềm, công cụ hỗ trợ thực hiện chương trình DR.

Các Điện lực trực thuộc tổ chức truyền thông về lợi ích mang lại của chương trình điều hòa 
phụ tải thông qua các phương tiện thông tin đại chúng đến toàn bộ khách hàng sử dụng điện, 
nhất là những khách hàng có sản lượng lớn hơn 1 triệu kWh/năm trong năm 2019. Thông báo 
đến các khách hàng đã được lựa chọn tham gia chương trình DR để có kế hoạch bố trí sản xuất, 
kinh doanh và thực hiện tiết giảm phụ tải theo yêu cầu. Lắp đặt hệ thống đo xa tại 100% TBA 
chuyên dùng và đầu nguồn các TBA công cộng. Phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục, 
xử lý kịp thời các điểm đo mất kết nối để bảo đảm dữ liệu thu thập đầy đủ. Đặc biệt đối với 
533 điểm đo của khách hàng đang tham gia chương trình DR năm 2020, thường xuyên kiểm 
tra tình trạng kết nối đo xa, bảo đảm không để xảy ra mất kết nối.

Quản lý kỹ thuật

Công ty Điện lực Hòa Bình thực hiện vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng thiết bị 
trên lưới điện

Công ty đã huy động 40 nhóm công tác với 180 công 
nhân làm việc trên lưới điện trong 01 ngày Tại Điện 
lực Kim Bôi và Điện lực Đà Bắc, tại Kim Bôi vệ sinh 
công nghiệp 42 vị trí cột, thay chống sét van 02 bộ, 
thay cách điện 01 vị trí, sửa chữa nhỏ (Thay FCO, vệ 
sinh cách điện xử lý tiếp xúc thay ghíp cáp xuất tuyến, 
thay TI đo đếm, thay công tơ tổng, cân pha…) 23 TBA, 
thí nghiệm định kỳ 29 TBA phân phối, 01 TBA trung 
gian, 04 máy cắt, lắp mới 01 trạm cắt và bảo dưỡng 02 dao cách ly. Điện lực Đà Bắc đã thực 
hiện vệ sinh công nghiệp tại 44 vị trí cột, hoán đổi công suất 04 TBA, sửa chữa nhỏ 04 TBA, 
thay 02 MBA không đạt tiêu chuẩn vận hành, thí nghiệm định kỳ 07 TBA, lắp mới 05 bộ máy 
cắt reclose, bảo dưỡng và thay 03 bộ dao cách ly, dựng cột nâng cao trình 02 vị trí, vệ sinh 
công nghiệp 44 vị trí cột.

Điện lực Kim Bảng bổ sung thêm 10 trạm biến áp chống quá tải trên địa bàn 
huyện Kim Bảng

Để chuẩn bị cho việc cấp điện ổn định trong mùa nắng nóng sắp tới Điện lực Kim Bảng (PC 
Hà Nam) đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định, liên 
tục phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân trên địa bàn huyện Kim Bảng. Trong đó, có việc 
thực hiện xây dựng thêm mới 10 trạm biến áp (TBA) chống quá tải (CQT)cho 06 xã gồm: xã 
Thanh Sơn, Hoàng Tây (2 trạm), Khả Phong (3 trạm), Thụy Lôi, Lê Hồ (2 trạm), Đồng Hóa. 
Dự kiến sẽ đóng điện đưa vào vận hành 10 TBA CQT trước ngày 30/3/2020.
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Đầu tư xây dựng

An toàn lao động

EVNNPC thực hiện rà soát đề xuất dự án danh mục AFD và KFW4, xem chi tiết

Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực đóng điện thành công dự án Lắp đặt MBA T2 TBA 
110kV Yên Phong

PC Vĩnh Phúc phối hợp đẩy nhanh tiến độ đóng điện TBA 110kV Khai Quang trong tháng 
3/2020, xem chi tiết

PC Yên Bái Điện lực Trấn Yên kiểm tra Quy trình an toàn điện, Quản lý Kỹ thuật 
vận hành, an toàn vệ sinh lao động

Điện lực Trấn Yên đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Đội sản xuất thực hiện nhiều giải pháp 
đặc biệt là lập và thực hiện nghiêm túc phương thức vận hành; chú trọng công tác kiểm tra, 
bảo dưỡng, thí nghiệm, vệ sinh công nghiệp (VSCN) đường dây và tram biến áp…. kết hợp 
với lịch cắt điện khoa học, hợp lý, đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục cho khách hàng,.. 
Đồng thời tổ chức huấn luyện, kiểm tra Quy trình An toàn điện, kiến thức an toàn lao động và 
vệ sinh lao động (ATLĐ-VSLĐ), đồng thời kết hợp với các nội dung: Huấn luyện, kiểm tra 
kiến thức về quản lý kỹ thuật; Huấn luyện, kiểm tra kiến thức về công tác vận hành với các 
nội dung huấn luyện ngắn gọn, sát với thực tế.

Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế Tuyên Quang triển khai công tác phòng 
chống động vật, côn trùng xâm nhập thiết bị gây sự cố thiết bị

Để vận hành thiết bị trạm 110kV bảo đảm an toàn 
không có sự cố chủ quan, hạn chế sự cố khách quan. 
Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế Tuyên Quang 
triển khai công tác phòng chống động vật, côn trùng 
xâm nhập làm hư hại gây sự cố thiết bị với các công 
việc cụ thể như: Các cửa ra, vào phòng trục, buồng 
phân phối thiết bị phải luôn luôn đóng kín, các đầu 
mương cáp ngoài trời thông với mương cáp trong nhà 

phải được xây chèn bằng vữa mác thấp, không để khe hở chuột, rắn chui vào phòng trực, 
buồng trung áp gặm nhấm cáp nhị thứ gây sự cố thiết bị. Các tủ đấu dây điều khiển tại chỗ 
thiết bị, các tủ đấu dây ngoài trời thực hiện chèn kín gioăng cửa, bịt hết các lỗ luồn cáp bị hở 
bằng keo bọt nhằm phòng chống côn trùng, chuột, bọ xâm nhập gây chạm chập mạch nhị thứ 
dẫn đến sự cố.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15684/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15670/Default.aspx
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Công tác đào tạo

Đào tạo thi công, sửa chữa lưới điện 22kV đang vận hành bằng phương pháp 
platform tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc 

Tổng công ty Điện lực miền Bắc với đặc thù chiều dài 
đường dây xa và số trạm biến áp thuộc địa hình rừng 
núi chiếm tỷ lệ lớn nên việc sử dụng xe nâng hotline 
gặp nhiều trở ngại. Vì vậy giải pháp dùng giàn cách 
điện platform sẽ khắc phục cơ bản khó khăn này, thay 
vì đứng trên xe gàu, ở các vùng rừng núi, đồng ruộng, 
đường giao thông nhỏ hẹp… mà xe nâng gàu cách điện 
không vào được hiện trường, công nhân hotline sẽ 
đứng trên bệ đỡ (platform) để thực hiện sửa chữa lưới điện. Với ưu điểm của công nghệ này, 
trong thời gian tới Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ triển khai đào tạo mở rộng cho tất cả 
các đội hotline trên địa bàn 27 tỉnh thành trực thuộc Tổng công ty. Qua đó để sớm ứng dụng, 
triển khai sửa chữa lưới điện đang mang điện bằng công nghệ platform trên thực tế, góp phần 
giảm tối đa thời gian mất điện, số lần mất điện khách hàng khi thi công sửa chữa, thay thế, đấu 
nối, vệ sinh bảo dưỡng, xử lý sự cố…

Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện 

Điện lực Tứ Kỳ tích cực chủ động trong việc xử lý vi phạm hành lang lưới điện 
cao áp

Dưới chỉ đạo của Công ty Điện lực Hải Dương, Điện 
lực Tứ Kỳ có sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, 
ngành địa phương, với mục tiêu không để xảy ra các sự 
cố đáng tiếc, hạn chế các điểm phát sinh, trong vi phạm 
hành lang lưới điện cao áp.

Điện lực Bắc Sơn và Điện lực Tràng Định ra quân phát quang hành lang an toàn 
lưới điện cao áp

Điện lực Bắc Sơn và Điện lực Tràng Định đa phát quang hành lang, cây cối và các công trình 
có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến lưới điện trước khi vào mùa mưa bão. Thống kê các khu 
vực, xuất tuyến có nhiều cây cối cao nằm ở ngoài hành lang lưới điện có nguy cơ ngã, đổ gây 
ra sự cố lưới điện trên địa bàn.
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Tin tham khảo

1. Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương EVN triển khai tốt dịch vụ điện trực 
tuyến
2. UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo thực hiện công tác tiết kiệm điện và chương trình DR năm 
2020
3. Khách hàng sử dụng điện cần làm gì khi quá hạn thanh toán tiền điện? 
4. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình phê duyệt thứ tự ưu tiên cấp điện năm 2020 trên địa bàn
5. Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện tháng Thanh niên năm 2020
6. Hạnh phúc người thợ điện

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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