
 

Tin tức

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc lần thứ 
XXII, nhiệm kỳ 2020-2025
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Số 54 • Tháng 6/2020

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức dưới sự lãnh đạo, 
chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy khối Doanh nghiệp 
Hà Nội và Tập đoàn Điện lực Việt Nam; bằng những giải 
pháp cụ thể cùng với sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển 
khai thực hiện của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng 
ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc, sự nỗ lực, 
đồng thuận của toàn thể cán bộ, đảng viên. Tổng công ty 
đã đạt được những kết quả quan trọng, đáp ứng nhu cầu 

điện của miền Bắc, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và sinh 
hoạt của nhân dân.

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc có nhiệm vụ: (1) Tổng kết 5 năm thực hiện 
nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng mục tiêu nhiệm 
vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại 
hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội lần thứ III; (3) 
Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; (4) Bầu đại biểu dự đại hội Đảng bộ Khối 
Doanh nghiệp Hà Nội lần thức III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ diễn ra vào các ngày 04-05/06/2020; 
Được chia làm hai phiên trù bị và chính thức; đến nay các công việc chuẩn bị cho Đại hội đã 
cơ bản được hoàn tất, các Tiểu ban đã sẵn sàng cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị 
quan trọng này.

“Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh 
đạo, nâng cao vai trò của tổ chức Đảng; tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp; tăng 
cường phương thức quản trị và ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao chất 
lượng phục vụ đáp ứng yêu cầu của thị trường; xây dựng đơn vị vững mạnh 
toàn diện; Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Cơ bản cung ứng đủ điện nhưng “lo ngại tình huống cực đoan”

Đó là khẳng định của đại diện Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại buổi 
tọa đàm có chủ đề ‘Nhu cầu điện năm 2020: Cung có đủ cầu?’ do báo Tuổi Trẻ chủ trì tổ chức 
chiều 29-5. Tại buổi tọa đàm, ông Trần Tuệ Quang - phó cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, 
Bộ Công thương - cho biết năm 2020, do dịch bệnh COVID-19, thực hiện giãn cách xã hội, 
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Tổng công ty thông qua quy trình chuyển đổi số hóa 

Phát biểu kết luận buổi làm việc Tổng Giám đốc Đỗ 
Nguyệt Ánh nhấn mạnh: Đây là một nội dung quan trọng, 
là nhiệm vụ sống còn của Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc trước những thay đổi không ngừng của cách mạng 
khoa học công nghệ đối với các doanh nghiệp lớn. Chính 
vì vậy, trong quá trình tiếp tục thực hiện công tác số hóa, 
các quy trình sẽ thực hiện theo nhóm quy trình và có đan 
xen lẫn nhau; trong công tác kế hoạch phải đảm bảo có 

một quy trình lõi từ kế hoạch lõi này nó sẽ là những nội dung liên quan đến toàn bộ các kế 
hoạch hoạt động của Tổng công ty, xem chi tiết

phụ tải hệ thống điện quốc gia giảm đáng kể. Tuy nhiên, 
điện sinh hoạt tăng cao vào những ngày nắng nóng 40 độ, 
thậm chí 42 độ C, gây áp lực cho ngành Điện trong việc 
cung cấp điện. Ông Quang cho hay cuối tháng 5, dự kiến 
toàn bộ hệ thống phụ tải điện quốc gia đạt 250,9 tỉ kWh, 
tăng 4,55% so với năm 2019.

Về khả năng cung ứng điện năm 2020, ông Võ Quang 
Lâm - Phó Tổng Gám đốc EVN - cho biết dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động 
sản xuất kinh doanh của nền kinh tế, nhưng nhu cầu điện sinh hoạt vẫn tăng rất cao.

Ông Lâm khẳng định điện mặt trời áp mái mới là con đường đi tiếp của nguồn năng lượng tái 
tạo ở Việt Nam. Dẫn số liệu nghiên cứu của các tổ chức quốc tế, ông Lâm cho biết các tổ chức 
quốc tế đều đánh giá Việt Nam có tiềm năng về điện mặt trời. “Chúng tôi rất kỳ vọng trong 
thời gian sắp tới, điện mặt trời áp mái sẽ phát triển, xem chi tiết

Công bố Quyết định về công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải 
Dương

Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức lễ công bố 
Quyết định về công tác cán bộ và bàn giao nhiệm vụ Chủ 
tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải 
Dương. 

Ông Hồ Mạnh Tuấn – Thành viên Hội đồng thành viên 
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nhấn mạnh về quá trình 
30 năm gắn bó, cống hiến cho ngành Điện của ông Trần 
Văn Cường. Ông Tuấn đánh giá cao những thành tựu và kết quả đã đạt được của các thế hệ cán 
bộ, người lao động PC Hải Dương trong hơn 50 năm qua trong đó có phần đóng góp không 
nhỏ của ông Trần Văn Cường; ông Cường đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm trong công việc 
cũng như trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

Giao nhiệm vụ đối với ông Phạm Trung Nghĩa, tân Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH 

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/17390/Default.aspx
https://tuoitre.vn/co-ban-cung-ung-du-dien-nhung-lo-ngai-tinh-huong-cuc-doan-20200529175133538.htm
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MTV Điện lực Hải Dương, ông Hồ Mạnh Tuấn - Thành viên Hội đồng thành viên tin tưởng, 
ông Nghĩa sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực và kinh nghiệm của bản thân; giữ vững tinh 
thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, quy tụ trí tuệ của đội ngũ cán bộ chuyên viên 
trong toàn Công ty; với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để tập trung hoàn thành kế hoạch sản 
xuất kinh doanh năm 2020; hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016-2020 và chuẩn bị tốt 
cho kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Tiếp tục chương trình công tác, các Thành viên Hội đồng thành viên EVNNPC: 
Ông Hồ Mạnh Tuấn, ông Bùi Lê Cường thực hiện chương trình làm việc tại một 
số Công ty Điện lực

Tuần qua, đoàn công tác do các Thành viên HĐTV: ông Hồ 
Mạnh Tuấn, ông Bùi Lê Cường làm tổ trưởng cùng các Phó 
Tổng Giám đốc: ông Lê Văn Trang, ông Nguyễn Đức Thiện 
làm tổ phó tiếp tục làm việc tại một số Công ty Điện lực 
Hà Nam, Hưng Yên, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Giang, 
Lạng Sơn để kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản 
xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 5 năm 2016 – 2020 tại 
các đơn vị. 

Ông Vũ Thế Nam – Thành viên Hội đồng thành viên dự Hội nghị người lao động 
tại Lai Châu

Phát biểu tại Hội nghị người lao động Công ty Điện lực 
Lai Châu năm 2020, ông Vũ Thế Nam – Thành viên Hội 
đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc, nhấn 
mạnh để về đích đảm bảo đạt được các chỉ tiêu trong năm 
2020; Công ty Điện lực Lai Châu cần có kế hoạch cụ thể, 
giải pháp phù hợp nhất là sau khi bị ảnh hưởng bởi đại 
dịch Covid-19; các chỉ tiêu kỹ thuật, đặc biệt là về vấn 
đề an toàn lao động phải được đặt lên hàng đầu và có sự 
giám sát chặt chẽ; nhận định và hành động cụ thể nhằm cải thiện tốt hơn các chỉ tiêu về độ ổn 
định cung cấp điện; giảm suất sự cố; tăng năng suất lao động.

EVNNPC tổ chức diễn tập Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn - Xử lý 
sự cố - An toàn năm 2020

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện đúng quy trình nên 
sau một ngày diễn tập, buổi diễn tập đã đạt được các yêu 
cầu đặt ra về khả năng triển khai và công tác chủ động 
ứng phó, khắc phục những thiệt hại do bão, nắng nóng 
cực đoan gây ra trong thời gian nhanh nhất, cũng như 
kiểm tra khả năng phối hợp của các đơn vị tham gia diễn 
tập, sự chuẩn bị về “04 tại chỗ” tại các đơn vị. Đồng thời, 
rèn luyện kỹ năng, chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp 
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trong việc thực hiện công việc trên lưới điện, thực hiện các thủ tục, biện pháp an toàn khi xử lý 
các sự cố do thiên tai gây ra. Mặt khác, thông qua buổi diễn tập, các đơn vị đã cho thấy được 
sự nâng cao rõ rệt về công tác phối hợp, huy động các nguồn lực nội bộ của Tổng công ty và 
giữa các Công ty Điện lực phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan truyền 
thông trong việc khắc phục hậu quả, xem chi tiết

Phó Tổng giám đốc Lê Quang Thái làm việc về công tác ĐTXD trên địa bàn tỉnh 
Nghệ An và Thanh Hóa

Làm việc với UBND tỉnh Nghệ An, Phó Tổng giám đốc 
Lê Quang Thái cho rằng để thực hiện được cam kết cung 
ứng điện cần có sự phối hợp chặt chẽ của tỉnh đặc biệt 
trong công tác phê duyệt quy hoạch lưới điện 110kV và 
trung hạ áp. Bên cạnh ghi nhận sự hỗ trợ, trách nhiệm rất 
tốt của tỉnh trong công tác ĐBGPMB trong thời gian vừa 
qua ông Thái mong được tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm, 
hỗ trợ ngành điện cũng như có các cơ chế đặc thù về thủ 
tục đất đai rút ngắn được thời gian nhằm chung sức đáp ứng điện nhanh chóng tạo điều kiện 
phát triển cơ sở hạ tầng cũng như kinh tế trên địa bàn tỉnh, xem chi tiết

Tại Thanh Hóa Phó Tổng giám đốc Lê Quang Thái đánh 
giá cao những tiến bộ đổi mới rõ nét trong môi trường 
làm việc, đội ngũ CBCNV tới lưới điện và ghi nhận cách 
làm việc quyết liệt, khoa học của đội ngũ lãnh đạo đóng 
vai trò quyết định trong chuyển biến CBCNV, đảm bảo 
các chỉ tiêu kinh doanh, quản lý vận hành. Với những 
chuyển biến tích cực hiện tại, ông Thái cũng hy vọng PC 
Thanh Hoá sẽ đạt được kế hoạch chỉ tiêu then chốt năm 

2020, xem chi tiết

Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn tham dự Hội nghị người lao động tại một số 
đơn vị

Trong tuần qua, Phó Tổng giám đốc Lê Minh Tuấn đã 
tham dự Hội nghị người lao động tại các đơn vị: Công ty 
Điện lực Quảng Ninh; Công ty TNHH MTV Thủy điện 
Sa Pa và Ban Quản lý dự án lưới điện miền Bắc. Tại 
Quảng Ninh ông Lê Minh Tuấn đã ghi nhận những thành 
tích của PC Quảng Ninh trong thời gian qua, đặc biệt là 
sáng kiến cấp điện tại TTHCC cấp xã, Phó Tổng giám 
đốc cũng đề nghị PC Quảng Ninh phát triển sáng kiến 
cho phù hợp với tình hình thực tế và nhân rộng sáng kiến trên địa bàn.

Động viên và mong muốn CBCNV Ban Quản lý dự án lưới điện và Công ty TNHH MTV 
Thủy điện Sa Pa tăng cường học tập, bồi dưỡng các kỹ năng còn yếu và thiếu trong quá trình 
công tác để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ban lãnh đạo Công ty có thể phối hợp với 

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/17391/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/17369/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/17383/Default.aspx
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các Công ty bạn tổ chức cuộc thi thợ vận hành giỏi trong 
các nhà máy thủy điện, phát động phong trào thi đua lao 
động sản xuất, văn hóa văn nghệ…vừa để quảng bá hình 
ảnh Công ty, vừa để cán bộ công nhân viên càng thêm 
gắn bó và yêu nghề…

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện dự Hội nghị người lao động Công ty 
Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc 

Ông Nguyễn Đức Thiện, Phó Tổng Giám đốc đã biểu 
dương đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin cũng như chất 
lượng dịch vụ của Công ty ngày càng được nâng lên và 
đặc biệt là thu nhập của Công ty đã tăng trưởng tốt hơn so 
với năm trước. Tuy nhiên, để hoàn thành tốt những định 
hướng, mục tiêu của năm 2020, ông Thiện yêu cầu đơn 
vị cẩn phải đẩy mạnh việc phát triển công nghệ, phát huy 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật hơn nữa để nâng cao hiệu quả 
quản lý, độ tin cậy hệ thống thông tin, giảm sự cố và thời gian xử lý sự cố. Đối với công tác 
đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ kỹ thuật cần được đào tạo chuyên sâu để có 
trình độ chuyên môn cao trong công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành đảm bảo an toàn, 
an ninh cho các hệ thống CNTT/VTDR và tự động hóa góp phần nâng cao doanh thu của Công 
ty và thu nhập của người lao động.

EVNNPC hưởng ứng tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020

Trong tháng Hành động về ATVSLĐ, Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc yêu cầu các đơn vị triển khai công tác tuyên 
truyền đa dạng theo nhiều hình thức khác nhau với mục 
tiêu đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát 
các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm 
việc; tiếp tục xây dựng văn hóa an toàn trong Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc; tổ chức thăm hỏi, động viên các 
gia đình, nạn nhân bị tai nạn lao động; tổ chức tọa đàm 

(truyền hình trực tuyến tới đơn vị cấp 4) nói chuyện chuyên đề về công tác ATVSLĐ-PCCN, 
tuyên truyền các kỹ năng sống an toàn, kỹ năng thoát hiểm; tăng cường công tác kiểm tra, 
kiểm soát công tác an toàn trên lưới điện thông qua phần mềm kiểm soát hình ảnh ECP; rà 
soát, hiệu chỉnh qui định quản lý ATVSLĐ; hướng dẫn triển khai thực hiện QTATĐ, QT Điều 
tra sự cố, BPAT cho từng công việc, qui định về quản lý rủi ro và qui trình ứng cứu khẩn cấp 
tại đơn vị; cập nhật các văn bản, bài viết về các hoạt động ATVSLĐ-PCCN trên website của 
EVNNPC.
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Tin Đại hội Đảng bộ các đơn vị thành viên

• Đại hội Đảng bộ Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc 
đã  đề ra mục tiêu, phương hướng phát triển cụ thể trong 
nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với tinh thần đoàn kết, dân 
chủ, đổi mới, phát triển Đại đã bầu ra Ban chấp hành 
Đảng bộ gồm 15 đồng chí trong nhiệm kỳ mới.

Văn bản thực thi

Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, cung ứng dịch vụ và phòng, 
chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay, ngày 27/5/2020 Tổng  Giám đốc Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc đã ký văn bản số 2608/EVNNPC-TCNS về việc thực hiện công tác 
phòng, chống dịch COVID - 19.

• Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, 
Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn đã bầu ra 
11 đồng chí trong BCH Đảng bộ, 3 đồng chí Ban Thường 
vụ, đồng chí Phạm Ngọc Minh – Giám đốc Công ty giữ 
chức Bí thư Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn nhiệm 
kỳ 2020-2025.

• Đảng bộ Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương: 
“Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo”, đó là mục tiêu mà Đại 
hội  đã đề ra, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất 
kinh doanh  năm 2020 và kế hoạch 2020-2025. Đại hội 
đã bầu được Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí 
và đoàn Đại biểu gồm 10 đồng chí tham dự Đại hội Đại 
biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương.

• Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Hưng 
Yên tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; 
phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, đoàn kết, thống 
nhất, năng động, sáng tạo đổi mới phương thức lãnh đạo 
thực hiện hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh điện 
năng. Lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị quản lý vận hành an toàn, 
ổn định hệ thống điện và cung cấp điện phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân.
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• Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Công ty Điện lực Nghệ 
An lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí, 
đồng chí Bành Hồng Hiển – Giám đốc Công ty Điện lực 
Nghệ An được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy

Diễn tập phòng chống thiên tai - Huấn luyện PCCC, CNCH

PC Hà Tĩnh tổ chức thành công diễn tập phòng chống thiên tai, xử lý sự cố và 
quản lý an toàn năm 2020

Đợt diễn tập này tiếp tục giúp cho CBCNV Công ty Điện 
lực Hà Tĩnh nâng cao khả năng tổ chức thực hiện công 
tác phòng chống thiên tai; rèn luyện kỹ năng chỉ huy, 
điều hành và tổ chức xử lý sự cố; ứng phó kịp thời với 
mọi tình huống, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, 
rút ngắn thời gian mất điện; tiết kiệm được thời gian, 
nhân lực thi công.

PC Ninh Bình đưa lực lượng sữa chữa hotline tham gia diễn tập PCTT&TKCN, xử 
lý sự cố lưới điện năm 2020

Quá trình diễn tập đảm bảo nội dung thiết thực, phù hợp 
với tình hình và điều kiện thực tế. Sau cuộc diễn tập, Ban 
Chỉ huy PCTT & TKCN công ty TNHH MTV Điện lực 
Ninh Bình tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án, sẵn 
sàng đối phó và xử lý tốt các tình huống nếu xảy ra sự cố 
do thiên tai trên địa bàn trong mùa mưa bão.

Công ty Điện lực Cao Bằng huấn luyện định kỳ nghiệp vụ phòng cháy, chữa 
cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020

Buổi huấn luyện đã giúp cho CBCNV Công ty hiểu rõ và 
chấp hành các quy định của pháp luật về công tác PCCC 
và CNCH, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức, trách 
nhiệm của bản thân cũng như nắm vững những kiến thức 
cơ bản về công tác PCCC và CNCH để thực hiện tốt công 
tác PCCC tại cơ sở, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống 
cháy, nổ, cách cứu người bị nạn và cứu tài sản khi xảy 
ra cháy nổ tại khu vực quản lý của đơn vị, cũng như sẵn 

sàng tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ xảy ra trên địa bàn tỉnh khi có huy động.
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Kinh doanh dịch vụ khách hàng

Dịch vụ điện trên Zalo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc mang đến nhiều 
tiện ích cho khách hàng sử dụng điện

Hiện nay, khách hàng của EVNNPC có thể quan tâm tra cứu và đăng ký nhận tin nhắn nhắn 
thông báo lịch ngừng giảm cung cấp điện, thông báo tiền điện, lịch ghi chỉ số... qua Zalo thay 
cho nhận tin nhắn ngắn SMS, đến nay đã có 2.146.000 khách hàng sử dụng điện trên địa bàn 
27 tỉnh miền Bắc quan tâm Zalo của EVNNPC và đăng ký nhận tin nhắn. Khi đăng ký nhận 
tin nhắn qua Zalo khách hàng sẽ nhận được thông tin đầy đủ, thân thiện dễ hiểu với 1000 ký 
tự tiếng Việt có dấu.

Để đăng ký dịch vụ, khách hàng sử dụng điện có thể truy cập vào trang Zalo của EVNNPC 
bằng cách tìm kiếm từ khóa: “Điện lực miền Bắc” hoặc “Quét mã QR” hoặc tìm kiếm trên 
Website qua đường link https://zalo.me/evnnpc, xem chi tiết

Công ty Điện lực Lạng Sơn tăng cường công tác tuyên truyền tiết kiệm điện 
mùa nắng nóng năm 2020

Để đảm bảo công tác cung ứng điện an toàn, liên tục 
cho khách hàng trước, trong mùa nắng nóng năm 2020, 
Công ty Điện lực Lạng Sơn đã thực hiện tuyên truyền 
trên Báo Lạng Sơn; Đài Phát thanh & Truyền hình Lạng 
Sơn; đăng tải các tin bài, hình ảnh tuyên truyền tiết kiệm 
điện của ngành, Tổng Công ty/Công ty trên website nội 
bộ; các trang mạng xã hội Zalo, facebook; mỗi CBCNV 
là một tuyên truyền viên vận động  người thân trong gia 
đình và bạn bè sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đặc biệt là các tháng cao điểm trong mùa nắng 
nóng, phát tờ rơi tuyên truyền thư ngỏ tới khách hàng tại các điểm giao dịch khách hàng, trung 
tâm thương mại, khu đông dân cư, trường học…gửi thư ngỏ về việc sử dụng điện tiết kiệm 
mùa nắng nóng để phát tới khách hàng; tại các phòng Giao dịch khách hàng của Công ty, các 
đơn vị Điện lực đặt 16 bình nước từ thiện và 5.000 cốc giấy để nhân dân sử dụng, trên mỗi 
bình nước có dán thông tin Logo Công ty/Điện lực và dòng thông tin: “NƯỚC UỐNG MIỄN 
PHÍ, KÍNH MỜI BÀ CON SỬ DỤNG”. 

PC Tuyên Quang thực hiện ký hợp đồng mua bán điện trên Cổng dịch vụ công 
quốc gia

Hiện nay Công ty Điện lực Tuyên Quang đã triển khai tất cả các tiện ích của các dịch vụ về 
điện và tạo điều kiện tối đa để tất cả khách hàng đăng ký cấp điện mới có thể thực hiện đăng 
ký trên cổng dịch vụ công quốc gia và ký hợp đồng mua bán điện bằng hình thức điện tử. Tại 
cổng dịch vụ công quốc gia, ngoài dịch vụ đăng ký cấp điện mới từ lưới điện hạ áp, ngành điện 
có các dịch vụ như: Cấp điện mới từ lưới điện trung áp (6KV- 35KV); Thay đổi vị trí thiết bị 
đo đếm;  Thay đổi công suất sử dụng điện, thay đổi loại công tơ 1 pha, 3 pha; Thay đổi mục 
đích sử dụng điện; Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện; Chấm dứt hợp đồng mua bán 
điện và dịch vụ thanh toán tiền điện online. Với các khách hàng có tài khoản tại ngân hàng có 
thể thanh toán tiền điện qua kênh này mọi lúc mọi nơi mà không bị giới hạn thời gian, không 
cần điến điểm thu tiền điện của Điện lực.

https://zalo.me/evnnpc
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/17360/Default.aspx
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Đầu tư xây dựng 

PC Thanh Hóa: Điện lực Hoằng Hóa chuyển đổi nâng cấp thành công và đưa 
vào vận hành lưới điện 22kV cho 03 lộ xuất tuyến

Điện lực Hoằng Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan 
đã thực hiện hoàn thành dự án nâng cấp lưới điện khu 
vực, vận hành từ cấp điện áp 10kV cho 03 lộ (971, 973, 
975) lên cấp điện áp 22kV (471, 473, 475) xuất tuyến từ 
trạm 110 kV Hoằng Hóa. Dự án được đầu tư trên địa bàn 
12 xã và 01 Thị Trấn của huyện Hoằng Hóa; 02 xã thuộc 
Thành Phố Thanh Hóa, nhằm cải tạo nâng cấp lưới điện 
trung áp từ 10kV lên 22kV, nâng cao chất lượng cung 

cấp điện, giảm tổn thất điện năng với quy mô gồm xây dựng mới hơn 1000m ĐZ trung áp; 
cải tạo 3800m ĐZ trung áp; cải tạo và thay mới tổng số MBA cấp 22/0,4kV cho 88 TBA với 
tổng dung lượng 21.367 kVA. Trong đó: Thay mới và luân chuyển MBA trong nội bộ PCTH 
55 TBA với tổng dung lượng 14.870; cải tạo sử dụng lại MBA chuyển nấc phân áp sang vận 
hành cấp 22kV cho 35 TBA với tổng dung lượng 6.497 kVA. Tổng mức đầu tư của dự án là 
gần 10 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án Lưới điện EVNNPC khởi công dự án ĐZ 110kV từ TBA 220kV 
Lưu Xá - TBA 110kV gang thép, tỉnh Thái Nguyên

Công trình ĐZ 110kV từ TBA 220kV Lưu Xá – TBA 110kV Gang Thép, tỉnh Thái Nguyên có 
tổng mức đầu tư 11,804 tỷ VNĐ. Dự án dự kiến nghiệm thu và đưa vào vận hành quý IV năm 
2020. Sau khi dự án đi vào vận hành sẽ đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho các phụ tải khu vực 
thành phố Thái Nguyên, Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên và khu vực lân cận; Phân 
bổ lại nguồn cấp 110kV cho thành phố Thái Nguyên, tạo liên kết mạch vòng cho lưới điện khu 
vực tỉnh Thái Nguyên; Chống đầy tải, quá tải cho đường dây mạch kép 110kV lộ 171, 172 
TBA 220kV Thái Nguyên cấp điện cho thành phố Thái Nguyên trong giai đoạn 2019-2020 và 
các giai đoạn sau.

Kỹ thuật – Quản lý vận hành

PC Thái Bình đã tập trung xử lý khiếm khuyết đường dây 110kV, đảm bảo vận 
hành an toàn trong mùa mưa bão

Thực hiện chỉ đạo của PC Thái Bình, Đội QLVH lưới 
điện cao thế Thái Bình đã triển khai tổng kiểm tra, xử lý 
khắc phục những tồn tại lưới điện 110kV trước mùa mưa 
bão năm 2020 đảm bảo đúng kế hoạch. Một số hạng mục 
đã thực hiện như bổ sung tăng cường 367 bát cách điện 
để tăng chiều dài dòng dò cho các vị trí trước đây theo 
thiết kế lắp chỗi 07 bát cho vị trí cột đỡ và 09 bát cho vị 
trí cột néo nằm trong môi trường bụi bẩn, ô nhiễm; Thay 
30 bát cách điện vỡ trên các đường dây; Bổ sung tiếp địa đường dây cho các vị trí bị han rỉ và 
có trị số điện trở cao; xử lý bề mặt tiếp xúc toàn bộ tiếp địa gốc đảm bảo tiếp xúc tốt; Thay thế 
một số bộ xà han mọt đường dây 172E3.3 – 171E11.7 (Long Bối – Kiến Xương), 172E11.7 – 
173E11.9 (Kiến Xương – Tiền Hải); Chặt tỉa cây ngoài HLATLĐCA có nguy cơ đổ vào đường 
dây khi có giông bão...
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PC Hưng Yên thực hiện chỉnh trang 5S trên lưới điện 0,4 kV

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, 
Công ty Điện lực Hưng Yên về việc “Thực hiện chương 
trình 5S từ văn phòng ra lưới điện”, Điện lực Phù Tiên đã 
huy động nhân lực, phương tiện, tập trung cao cho công 
tác chỉnh trang lưới điện 0,4 kV theo tiêu chuẩn 5S với 
chi phí tối thiểu nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, 
đặc biệt trong mùa mưa bão 2020 và các năm tiếp theo 
cũng như đảm bảo mỹ quan lưới điện.

Văn hóa doanh nghiệp

Người cán bộ An toàn tiêu biểu

Ở bất cứ cương vị công tác nào anh Hải vẫn luôn hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao, luôn đặt lợi ích tập thể, an toàn cho 
cán bộ công nhân viên đơn vị lên hàng đầu. Bên cạnh đó, bản 
thân anh cũng không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được 
giao. Thái độ học hỏi không ngừng, cùng sự trách nhiệm đó 
đã giúp anh luôn nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo cũng 
như các đồng nghiệp trong đơn vị, xem chi tiết

Phượng đỏ Hải Phòng thay lời tri ân người công nhân ngành Điện

Tháng năm thành phố rực rỡ sắc màu hoa phượng đỏ loài 
hoa với những cánh mỏng manh, màu “như lửa cháy khát 
khao” ấy đã trở thành loài hoa biểu trưng cho hồn đất, 
hồn người Hải Phòng. “Phượng hồng mãi đỏ” ngày hôm 
nay, nhằm góp thêm những tiếng nói tri ân tới tất cả thế 
hệ CBCNV ngành điện Hải Phòng. Trong sự phát triển 
của thành phố ngành điện Hải Phòng đã đóng góp một 
phần không nhỏ và trong đó những tấm gương cán bộ 

công nhân ngành điện tiêu biểu, vượt khó, đó là anh: Nguyễn Ngọc Tân Đội người đội trưởng 
đội Kinh doanh bán điện Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng thuộc 
Điện lực Ngô Quyền một đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Hải Phòng, xem chi tiết

Lương Văn Minh - Người công nhân hết lòng vì công việc

Trong quá trình công tác, anh Lương Văn Minh luôn cố gắng 
phát huy tối đa khả năng tự học, tự nghiên cứu của bản thân, 
nhờ vậy anh thích nghi rất nhanh và đạt được nhiều thành 
tích trong công việc. Mặc dù có trình độ cao, nhưng anh 
vẫn rất khiêm tốn, hòa nhã với anh em đồng nghiệp, thường 
xuyên giúp đỡ các đồng nghiệp, luôn chia sẻ bí quyết để đạt 
kết quả tốt trong công việc được giao nên anh được bạn bè 
đồng nghiệp yêu mến, lãnh đạo tin tưởng. Nhận thấy những 
cống hiến và thành tích lao động, rèn luyện tốt của anh, Ban lãnh đạo Điện lực Đà Bắc đã tin 
tưởng và giới thiệu anh đi học lớp cảm tình đảng để gia nhập hàng ngũ của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, xem chi tiết

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/17345/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/17341/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/17382/Default.aspx
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Công đoàn

Nhiều hoạt động trong tháng Công nhân được Công đoàn Tổng công ty và các 
đơn vị thực hiện đến người lao động

• Nhân dịp tháng công nhân năm 2020, Công đoàn Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc đã đến thăm hỏi và tặng quà 
cho các CBCNV tại Điện lực Lập Thạch - Công ty Điện 
lực Vĩnh Phúc. tại buổi gặp mặt, Ông Trần Nguyên Thắng 
- Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc đã ân cần thăm hỏi và động viên các cán bộ công 
nhân viên tại đơn vị và trao phần quà trị giá 20 triệu đồng 
cho tập thể cán bộ công nhân viên Điện lực Lập Thạch.

• Tại Thái Nguyên đại diện Ban Lãnh đạo, Công đoàn đã 
trực tiếp thăm hỏi CBCNV, người lao động tại một số đơn vị 
trực thuộc. Trao quà cho 35 CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, 
mắc bệnh hiểm nghèo, di chứng tai nạn lao động, tai nạn giao 
thông với tổng số tiền 51 triệu đồng. Khen thưởng 11 đội sản 
xuất của 9 Điện lực và 2 đội quản lý đã có thành tích trong 
công tác quản lý kỹ thuật vận hành, giải phóng triệt để an toàn 
hành lang lưới điện với số tiền 55 triệu đồng.

• Công đoàn Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc đã đến 
thăm hỏi động viên tại 03  Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực 
Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn.
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