
 

Tin tức

Tổng công ty Điện lực miền Nam thăm và trao đổi công tác tại Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc

Vừa qua đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực 
miền Nam do ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch HĐTV 
làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và trao đổi kinh 
nghiệm trong công tác nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh và đầu tư xây dựng tại Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có ông 
Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty 
Điện lực miền Bắc cùng các thành viên trong HĐTV, 
ban Tổng giám đốc và một số đơn vị trực thuộc.

Tại buổi làm việc, hai đơn vị đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm quản lý và một số lĩnh vực 
công việc quan trọng như: công tác kế hoạch; công tác tài chính kế toán; quản lý kỹ thuật; kinh 
doanh dịch vụ khách hàng; công tác đấu thầu, quản lý vật tư và ứng dụng CNTT trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh; kinh nghiệm mô hình cũng như các giải pháp tổ chức hoạt động của 
Công ty Dịch vụ Điện lực về sắp xếp, bố trí lại lực lượng lao động cho phù hợp và hiệu quả 
với tình hình SXKD của các Đơn vị...

Cũng trong chương trình, Đoàn công tác Tổng công ty Điện lực miền Nam đã thăm Phòng 
Truyền thống và Hầm trú ẩn nơi ghi lại những di tích lịch sử bằng hình ảnh của một thời oanh 
liệt 50 năm truyền thống của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, xem chi tiết tại đây.
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Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn làm việc với UBND tỉnh Tuyên Quang

Đây là chương trình làm việc giữa UBND tỉnh Tuyên 
Quang với Tổng công ty Điện lực miền Bắc về tình 
hình cung cấp điện và triển khai thực hiện các dự án 
đầu tư xây dựng, giải quyết những vướng mắc khó 
khăn trong quá trình thực hiện dự án. 

Tại buổi làm việc ông Lê Minh Tuấn và các thành viên 
trong đoàn công tác Tổng công ty đã nêu lên những 

khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đồng thời đề xuất một số giải pháp 
đề nghị lãnh đạo tỉnh cùng các cơ quan tháo gỡ. Để các công trình được sớm hoàn thành đóng 
điện, đáp ứng mục tiêu dự án, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đề nghị UBND tỉnh Tuyên 
Quang chỉ đạo các các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện phối hợp chặt chẽ với 
ngành Điện trong công tác giải phóng mặt bằng và tháo gỡ các vướng mắc, đặc biệt tại hai 
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dự án đang thi công là dự án đường dây và TBA 110kV Hàm Yên và dự án đường dây 110kV 
Tuyên Quang - Sơn Dương; đề nghị tỉnh chỉ đạo các các sở, ban ngành liên quan và UBND các 
huyện phối hợp trong công tác thỏa thuận tuyến cho các dự án đang chuẩn bị đầu tư và đăng 
ký kế hoạch sử dụng đất cho các dự án.

Phó Tổng Giám đốc Vũ Anh Phương làm việc tại Công ty Điện lực Nghệ An 

Ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công 
ty Điện lực miền Bắc đã có buổi làm việc với Công 
ty Điện lực Nghệ An và Công ty Điện lực Hà Tĩnh về 
công tác quản lý vận hành và giảm tổn thất điện năng 
trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, các Ban tổng công ty đã có những 
phân tích, đánh giá thực trạng về công tác quản lý vận 
hành và tổn thất điện năng của hai Công ty trong thời gian qua. 

Ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC đã biểu dương nỗ lực của hai Công ty 
trong suốt thời gian qua. Ông hy vọng các đơn vị sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt 
được để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2020 và các năm tiếp theo. Ông Phương 
nhấn mạnh: Công tác Quản lý vận hành, giảm tổn thất điện năng, công nghệ thông tin… là một 
hệ thống được liên kết chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau. Các đơn vị cần có các phương án nhận diện, 
quy định rõ trách nhiệm. Các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, rà soát, tăng cường công tác 
quản lý, lên kế hoạch tổng thể báo cáo Tổng công ty để xem xét, giải quyết kịp thời các vướng 
mắc, đảm bảo thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ông cũng đã lần lượt giải đáp các kiến 
nghị từ các đơn vị và chỉ đạo các Ban chuyên môn Tổng Công ty phối hợp chặt chẽ chỉ đạo 
sát sao giúp các đơn vị hoàn thành tốt  nhiệm vụ trong từng lĩnh vực và nhiệm vụ chung của 
Tổng công ty, đảm bảo cấp điện an toàn ổn định trên địa bàn.

EVNNPC: 6.400 người lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt được thăm hỏi, 
hỗ trợ

19 tỷ đồng là số tiền từ đầu năm đến nay các nguồn 
quỹ của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) 
và các cấp Công đoàn đã thăm hỏi, hỗ trợ 6.400 người 
lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện 
ổn định đời sống.

Trong đó, Tổng Công ty đã giành 10,7 tỷ đồng từ quỹ 
phúc lợi tập trung hỗ trợ 162 CNVC lao động nghỉ 

hưu trước tuổi với số tiền 4,3 tỷ đồng; hỗ trợ 269 người lao động bị thiếu việc làm do ảnh 
hưởng dịch covid-19 với số tiền 4,1 tỷ đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo, suy giảm 
khả năng lao động cho CNVC-LĐ và thân nhân của CNVC-LĐ...
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Việc thi công hotline được thực hiện bằng xe gàu 
chuyên dụng, nhóm công tác làm việc trực tiếp trên 
phần đường dây 22kV đang mang điện. Công nhân 
được trang bị phương tiện bảo hộ lao động chuyên 
dụng như: Găng tay, ủng cách điện, áo bảo hộ cách 
điện... tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, an toàn. 
Bọc cách điện được dùng để bọc đường dây, xà, sứ và 
các thiết bị dây thông tin, trụ cột và lần lượt thực hiện 
đấu nối 3 lèo vào đường dây đang mang điện, kết nối trực tiếp điện áp 22kV vào trạm biến áp 
chuyên dùng cho khách hàng.

Công ty Điện lực Bắc Kạn lần đầu thi công đấu nối hotline bằng phương pháp 
platform

PC Hưng Yên bảo đảm điện liên tục, an toàn trong đợt nắng nóng kéo dài

Liên tục trong những ngày nắng nóng, Trung tâm điều 
khiển xa PC Hưng Yên ghi nhận các kỷ lục mới về sản 
lượng điện tiêu thụ qua từng ngày, chủ yếu do việc sử 
dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát;. Sản 
lượng điện tiêu thụ trong tháng 5/2020 của toàn tỉnh 
Hưng Yên đạt 348,01 tr.kWh, tăng trưởng 4,84% so 
với cùng kỳ năm 2019, Công suất đỉnh đạt 786,4MW 
lúc 15h ngày 21/5 (tăng 136MW so với tháng 4, tương 

đương 21% và tăng 66MW so với công suất đỉnh tháng 5 năm 2019).

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định các đơn vị thuộc Công ty đã tăng cường lực lượng trực vận 
hành 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra các trạm biến áp, đường dây, bảo đảm cung cấp đầy đủ 
lượng điện phục vụ đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất của nhân dân.

Để ngăn chặn tình trạng trộm cắp điện, thời gian qua 
Điện lực Nghi Xuân đã có nhiều biện pháp quyết liệt 
trong công tác xử lý vi phạm sử dụng điện; tăng cường 
công tác kiểm tra ngày đêm; thực hiện thay thế công tơ 
có chức năng giám sát từ xa; phối hợp với chính quyền 
địa phương và các cơ quan chức năng tuyên truyền, 
vận động người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, 
hiệu quả đồng thời cảnh báo hậu quả của hành vi sai 
phạm này…

PC Hà Tĩnh: Điện lực Nghi Xuân tăng cường công tác kiểm tra vi phạm sử dụng 
điện

Quản lý kỹ thuật, kinh doanh
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Đầu tư xây dựng

Lễ ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ dự án đầu tư xây dựng các công trình điện 
năm 2020

Vừa qua tại trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT 
Việt Nam – chi nhánh Cao Bằng tổ chức ký kết hợp 
đồng tín dụng tài trợ dự án đầu tư xây dựng các công 
trình điện năm 2020 trên địa bàn tỉnh với Công ty Điện 
lực Cao Bằng với tổng giá trị hợp đồng vay vốn là 48 
tỷ 150 triệu đồng.

Theo nội dung hợp đồng tín dụng được ký kết Agribank 
Cao Bằng sẽ tài trợ vốn cho 12  dự án chống quá tải lưới điện trung hạ áp và công trình xây 
dựng điện lưới khác trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và 
Công ty Điện lực Cao Bằng làm chủ đầu tư. Thời hạn vay tối đa 144 tháng với lãi suất cho 
vay 9 %/năm.

Dự án NCS MBA T1 TBA 110kV Vũ Thư, tỉnh Thái 
Bình là một trong các dự án thực hiện chống quá tải 
năm 2020 của Tổng công ty điện lực Miền Bắc, thuộc 
dự án nhóm C sử dụng vốn tín dụng thương mại và 
khấu hao cơ bản do Tổng Công ty điện lực miền Bắc 
làm chủ đầu tư. 
Ông Vũ Anh Tài Giám đốc Ban QLDA lưới điện cho 
biết, công trình khi đưa vào vận hành sẽ nâng cao độ 
tin cậy cung cấp điện, chất lượng điện năng, giảm tổn thất điện năng, chống quá tải TBA 
110kV Thái Thụy, TBA 110kV Vũ Thư các trạm biến áp khác trong khu vực; Đáp ứng kế 
hoạch chuyển lưới điện trung áp từ cấp điện áp 10kV lên 22kV; Phù hợp với quy hoạch phát 
triển điện lực tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát 
triển hệ thống điện 110kV đã được Bộ Công Thương phê duyệt và điều chỉnh tiến độ thực hiện 
quy hoạch lưới điện 110kV của tỉnh Thái Bình.

Nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn dự án nâng công suất MBA T1 TBA 
110kV Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Đội cao thế Tuyên Quang tăng cường kiểm soát Nhà thầu thi công trên lưới 
110kV

Để công việc của Nhà thầu thi công thực hiện theo đúng 
kế hoạch, đúng thời gian đăng ký cắt điện với Công ty 
và đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động trong quá trình 
thi công trên lưới. Đội cao thế Tuyên Quang đã chủ 
động liên hệ với Nhà thầu thi công từ trước ngày thực 
hiện cắt điện để kiểm tra đơn vị thi công,... Cùng với 
nội dung phương án tổ chức thi công xây dựng phù 
hợp sát với thực tế, và sự kiểm soát chặt chẽ của đơn vị 
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Công tác đào tạo, tập huấn

quản lý vận hành, từ khâu chuẩn bị thi công cũng như trong quá trình thi công, nên Nhà thầu 
thi công đã hoàn thành khối lượng công việc vượt trước tiến độ đề ra.

Qua đó cho thấy, việc xây dựng phương án tổ chức thi công và kiểm tra, kiểm soát Nhà thầu 
thi công từ khâu chuẩn bị đến hiện trường làm việc là có vai trò rất quan trọng, nó quyết định 
đến tiến độ thi công công trình và an toàn lao động tại hiện trường.

Vừa qua, trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc đã tổ 
chức bồi huấn, thi nâng bậc, giữ bậc cho hơn 250 công 
nhân của 3 Công ty điện lực: PC Bắc Kạn, PC Hà 
Giang và PC Quảng Ninh, với các nhóm nghề: Quản 
lý vận hành đường dây và trạm biến áp, Quản lý vận 
hành đường dây 110kV, Trực trạm 110kV,  Trực vận 
hành và Kinh doanh điện năng. Việc tổ chức thi nâng 
bậc, giữ bậc được trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc 
phối hợp cùng các công ty điện lực thực hiện định kỳ hàng năm nhằm nâng cao trình độ tay 
nghề cho công nhân, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật 
Lao động.

Các kỳ thi đã diễn ra khách quan, phản ánh trung thực, đúng trình độ kiến thức và tay nghề 
của công nhân, đồng thời thiết thực động viên khuyến khích toàn thể CBCNV trong các Công 
ty điện lực nâng cao tay nghề, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của 
Công ty.

Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc tổ chức thi nâng bậc, giữ bậc cho công 
nhân 

PC Quảng Ninh thăm hỏi động viên người lao động trực tiếp trong mùa nắng 
nóng năm 2020

Để tăng cường công tác vận hành, nâng cao độ tin cậy 
cung cấp điện cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu sử 
dụng điện cho sản xuất cũng như sinh hoạt của nhân 
dân, trong thời tiết nắng nóng. Những người thợ điện 
Quảng Ninh đang phải căng mình với nắng nóng khi 
làm việc ngoài hiện trường để đảm bảo dòng điện an 
toàn, liên tục, ổn định phục vụ mọi hoạt động sản xuất, 
kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Để kịp thời động viên người lao động, Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Ninh đã đến thăm 
hỏi, động viên và tặng quà cho người lao động trực tiếp dưới thời tiết nắng nóng tại 11 điện lực 
và Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Quảng Ninh, với số tiền hơn 72 triệu đồng.

Hoạt động đoàn thể
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Công ty Điện lực Sơn La tổ chức Ngày tư vấn sức khỏe cho CNVCLĐ

Quan tâm tới sức khỏe của người lao động luôn được 
Ban giám đốc, Ban thường vụ công đoàn Công ty chú 
trọng, hàng năm Công ty đã tổ chức các đợt khám sức 
khỏe định kỳ cho toàn CNVC-LĐ. Qua đó, phân loại 
sức khỏe người lao động theo các cấp độ và bố trí sắp 
xếp công việc phù hợp. CNVC-LĐ tham gia sẽ được 
các y, bác sỹ có nhiều kinh nghiệm của Viện Y khoa Hà 
Nội trực tiếp tư vấn, khám, xét nghiệm, siêu âm, tầm 
soát và phát hiện sớm các chứng bệnh có thể gây nguy hiểm cho con người.

Ngày tư vấn sức khỏe giúp CNVCLĐ nâng cao nhận thức, chủ động chăm sóc sức khỏe bản 
thân hơn vì sức khỏe của người lao động là tài sản vốn quý của mỗi người và doanh nghiệp. 
Mỗi người sẽ kịp thời điều chỉnh hành vi và lối sống tích cực hơn, đồng thời thông qua chương 
trình sẽ tầm soát phát hiện sớm một số bệnh lý để điều trị, giảm bớt áp lực, gánh nặng kinh tế.

Tin tham khảo

1. EVN sẽ hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư điện mặt trời mái nhà

2. Hết tháng 5/2020, EVNNPC đã thực hiện miễn/giảm 1.176,10 tỷ đồng tiền điện do ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid cho khách hàng

3. Cấp điện an toàn, ổn định mùa nắng nóng

4. Vì dân phục vụ

5. Công ty Điện lực Nghệ An thắp lửa yêu thương từ những “Mái ấm Công đoàn”

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

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-se-ho-tro-toi-da-cho-cac-nha-dau-tu-dien-mat-troi-mai-nha-6-12-25813.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/17498/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/17498/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/17517/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/17507/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18533/Default.aspx
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