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Điện mặt trời cho triệu mái nhà

Tin tức
EVN được Chính phủ biểu dương về triển khai tốt dịch vụ điện trực tuyến trên
Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là một trong số ít
doanh nghiệp được Chính phủ khen ngợi vì đã tích cực
trong công tác xây dựng Cổng Dịch vụ công Quốc gia
(DVCQG). Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm vận hành
Cổng Dịch vụ công Quốc gia được Văn phòng Chính phủ
vừa tổ chức tại Hà Nội.
Ngay tại thời điểm khai trương hoạt động Cổng Dịch
vụ công Quốc gia, EVN đã vinh dự được Chính phủ tin
tưởng, lựa chọn cho phép tích hợp dịch vụ điện cấp điện mới qua lưới điện trung, hạ áp. Sau
đó, chỉ 15 ngày sau khai trương Cổng DVCQG, ngày 24/12/2019, EVN đã hoàn thành tích
hợp 12/12 dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 lên Cổng.
Đến tháng 8/2020, ngay sau khi nền tảng thanh toán trực tuyến của Cổng DVCQG được hoàn
thành, EVN cũng là đơn vị đầu tiên chuyển đổi dịch vụ thanh toán tiền điện đã được tích hợp
trên Cổng, sang Nền tảng thanh toán của Cổng theo đúng mô hình thiết kế. Tập đoàn cũng đã
chỉ đạo các đơn vị thành viên, CBNV trong toàn Tập đoàn tạo tài khoản và sử dụng các dịch
vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng DVCQG.
Đến nay, sau 1 năm tích hợp, EVN đã cung cấp 100% các dịch điện trực tuyến mức độ 4 lên
Cổng DVCQG. Số lượng yêu cầu các dịch vụ điện qua Cổng QVCQG đến ngày 30/11/2020 là
gần nửa triệu yêu cầu, lượng hồ sơ đồng bộ lên Cổng là gần 1,5 triệu hồ sơ. Các dịch vụ điện
luôn nằm trong nhóm các dịch vụ nổi bật của Cổng, được nhiều người sử dụng nhất, chiếm tỷ
lệ 77,16% số yêu cầu của các Bộ, ngành, địa phương được người dân và doanh nghiệp thực
hiện trên Cổng DVCQG.
Dịp này, 1 tập thể và 2 cá nhân của EVN vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ
nhiệm VPCP vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Cổng DVCQG, xem chi tiết.
Lãnh đạo Tổng công ty tổ chức gặp mặt cuối năm 2020

Chiều 31/12/2020 tại Hà Nội, trong không khí khẩn trương hoàn
thành các nhiệm vụ những ngày cuối năm, Tổng công ty Điện lực
miền tổ chức gặp mặt lãnh đạo các đơn vị Cơ quan Tổng công ty
nhằm ghi nhận những kết quả và thành tích đã đạt được trong năm
qua, chia sẻ những khó khăn của năm 2020 với nhiều biến động, để
cùng quyết tâm hướng tới năm 2021 với những kết quả tích cực hơn.
Phát biểu tại buổi gặp mặt cuối năm 2020 chuẩn bị đón một năm mới
2021, ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng
công ty đã khẳng định, với những kết quả đã đạt của Tổng công ty
Điện lực miền Bắc của năm 2020 là sự ghi nhận trong công tác điều
hành của Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, các ông/bà lãnh
đạo đứng đầu các đơn vị và toàn thể CBCNV toàn Tổng công ty đã
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vượt qua khó khăn thách thức để đạt được những chỉ số rất đáng ghi nhận và thành công đó.
Với tinh thần của năm 2020 bước vào năm 2021 dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, ông Thiều Kim
Quỳnh mong muốn toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiếp tục phát huy những nhiệm
vụ và thành quả trong giai đoạn qua, quyết tâm đoàn kết, gắn bó, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm
vụ năm 2021 và kế hoạch 2021-2025. Đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị phải phát huy
vai trò của bản thân thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao, cùng Tổng công hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân
27 tỉnh phía Bắc, xem chi tiết.
Đoàn công tác Tổng công ty Điện lực miền Trung trao đổi kinh nghiệm tại Tổng
công ty Điện lực miền Bắc

Vừa qua, Đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền
Trung do ông Trình Trung Phương - Thành viên HĐTV
Tổng công ty Điện lực miền Trung đến làm việc và tìm
hiểu, trao đổi kinh nghiệm với Tổng công ty Điện lực
miền Bắc có cùng mô hình quản lý và công tác kiểm toán
giám sát giữa hai Tổng công ty.
Tại buổi làm việc, trên quan điểm cởi mở, thẳng thắn, kết
nối giữa hai Tổng công ty, ông Hồ Mạnh Tuấn - Thành
viên HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã chia sẻ với đoàn công tác của Tổng công ty
Điện lực miền Trung về quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty Điện lực miền
Bắc, những kết quả đạt được trong thời gian qua. Sau hơn một năm chuyển đổi mô hình có
Hội đồng thành viên, hoạt động theo mô hình tổ chức mới, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã
nhanh chóng sắp xếp cơ cấu tổ chức, kiện toàn bộ máy quản lý từ Tổng Công ty đến các đơn vị
thành viên theo tinh thần tinh giản, gọn nhẹ. Chương trình kiểm toán giám sát năm 2020 theo
Nghị quyết của HĐTV Tổng công ty đã được thực hiện kiểm toán kiểm soát xong trước ngày
31/11/2020 (đạt 100%). Về công tác quản lý, chú trọng đến bộ máy chuyên trách và điều hành
hệ thống kiểm toán giám sát đồng bộ; đặc biệt là vai trò nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ
và Giám sat tài chính cũng như các Kiểm soát viên chuyên trách tại các Công ty TNHH MTV
hoạt động đồng bộ có hiệu quả. Trong đó, ông Tuấn nhấn mạnh đến việc xây dựng lộ trình cụ
thể hệ thống điện, công tác triển khai KPI, chuyển đổi số...., phù hợp trong thực tiễn và đáp
ứng theo tình hình, sự phát triển của ngành điện Việt Nam nói chung, Tổng công ty Điện lực
miền Bắc nói riêng, xem chi tiết.
EVNNPC trao tặng quà tại Trường Tiểu học Hợp Thịnh số 2, huyện Hiệp Hòa tỉnh
Bắc Giang nhân Tháng tri ân khách hàng

Nhân tháng tri ân khách hàng, Đoàn công tác của EVNNPC
do ông Hồ Mạnh Tuấn – Thành viên Hội đồng thành viên
Tổng công ty đã đến thăm và trao tặng 20 bộ máy tính,
1.000 cuốn vở viết và 20 suất quà cho các em học sinh có
hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Hợp Thịnh số 2,
huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang với tổng trị giá gần 300
triệu đồng. Được biết, Trường Tiểu học Hợp Thịnh số 2,
huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang được thành lập từ năm
2005 với tổng số 358 học sinh và 21 thầy cô giáo, điều kiện học tập còn nhiều khó khăn, học
sinh chủ yếu thuộc vùng nông thôn, gia đình sản xuất nông nghiệp.
Ông Hồ Mạnh Tuấn – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty chia sẻ: Món quà tri ân
khách hàng của EVNNPC như một sự chia sẻ ấm áp với các khách hàng trong những ngày đông
giá. Với số quà là 20 máy tính và 1.000 quyển vở, 20 xuất quà cho các cháu có hoàn cảnh khó
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khăn, chúng tôi mong rằng tuy không nhiều nhưng cũng giải quyết được những vấn đề trước mắt
của nhà trường, có thể bố trí một phòng để các em học sinh thực hành về công nghệ thông tin.
Hy vọng những món quà nhỏ bé này sẽ giúp các em có được phương tiện để học tập tốt hơn, bổ
sung kiến thức cần thiết để sau này trở thành những công dân đáp ứng được yêu cầu phát triển
kinh tế xã hội của đất nước. Nghĩa cử cũng thể hiện trách nhiệm của EVNNPC với cộng đồng
xã hội đồng thời đóng góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp giáo dục nước nhà, xem chi tiết.
Đóng điện dự án trọng điểm đường dây 110kV lộ 173+174 trạm 220kV Trực Ninh,
đảm bảo cấp điện phục các huyện phía Nam tỉnh Nam Định

Để kịp thời giảm tải và chống quá tải, đảm bảo cấp điện
an toàn, ổn định cho nhân dân đón mừng năm mới 2021
và Tết cổ truyền Tân Sửu năm 2021. Những ngày cuối
cùng của năm 2020, Công ty Điện lực Nam Định đã phối
hợp với Ban QLDA lưới điện miền Bắc tổ chức nghiệm
thu đóng điện đưa dự án xuất tuyến của 2 lộ đường dây
110kV gồm 173+174 từ trạm 220kV Trực Ninh vào vận
hành cấp điện.
Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, ông Lê Quang Thái - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện
lực miền Bắc, cùng các Ban chuyên môn của Tổng Công ty, Ban quản lý dự án lưới điện đơn
vị thực hiện quản lý dự án, Công ty Điện lực Nam Định đơn vị quản lý vận hành lưới 110kV,
các đơn vị nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát đã có buổi họp Hội đồng nghiệm
thu tại trụ sở Công ty Điện lực Nam Định trước giờ triển khai các thủ tục đóng điện của dự án,
Hội đồng đã nghe các báo cáo công tác hoàn thiện dự án, trình tự, thủ tục nghiệm thu và đóng
điện đưa dự án vào vận hành, xem chi tiết và tại đây.

EVNNPC đóng điện thành công Dự án cải tạo đường dây 110kV Quỳnh Lưu Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã đóng điện thành
công dự án “Cải tạo đường dây 110kV Quỳnh Lưu - Quỳ
Hợp, tỉnh Nghệ An”. Đây là một trong những dự án trọng
điểm của EVNNPC trong 2020 và nằm trong chuỗi các
hoạt động thi đua chào mừng chào mừng kỷ niệm 66 năm
Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954
- 21/12/2020).
Công trình cải tạo đường dây 110kV Quỳnh Lưu - Quỳ
Hợp có tổng vốn đầu tư trên 206,972 tỷ đồng do EVNNPC làm chủ đầu tư và giao cho Ban
Quản lý dự án lưới điện (BA1) trực tiếp quản lý điều hành. Dự án với quy mô 60,418km ĐZ
110kV, đi qua các huyện Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp và thị Xã Thái Hòa tỉnh Nghệ An.
Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo điện cho khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An và
giải tỏa công suất một số nguồn thủy điện nhỏ trong khu vực.
Phát biểu tại buổi nghiệm thu đóng điện, Phó Tổng Giám đốc Lê Quang Thái cho biết, việc
đóng điện đường dây 110kV Quỳnh Lưu - Quỳ Hợp đúng tiến độ đáp ứng việc nâng cao độ
tin cậy cung cấp điện cho phụ tải khu vực huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp và khu vực lân cận;
nâng cao năng lực truyền tải công suất cho các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ thuộc khu vực
các huyện Quỳ Châu, Quế Phong của tỉnh Nghệ An, đồng thời phù hợp với quy hoạch phát
triển điện lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 đã được Bộ Công thương
phê duyệt, xem chi tiết.
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Kinh doanh và dịch vụ khách hàng
• Hiện nay, PC Bắc Ninh cấp điện cho hơn 437.000 khách
hàng. Trong đó có 359.094 HÐMBÐ sinh hoạt (bản giấy),
chiếm khoảng 82% tổng số hợp đồng đang quản lý. Công
việc lưu trữ hồ sơ mua bán điện bản giấy chiếm nhiều diện
tích, tốn thời gian tìm kiếm thủ công và dễ nhầm lẫn. Vì
vậy, việc số hóa HÐMBÐ không những giảm thiểu không
gian lưu trữ hồ sơ, giúp nhân viên điện lực dễ dàng tra
cứu thông tin mà còn tạo nguồn dữ liệu dễ dàng khai thác,
phân tích trên phần mềm Quản lý thông tin khách hàng CMIS. Ðây là bước tiến quan trọng,
đánh dấu hoàn thiện việc cung cấp 100% dịch vụ điện năng theo phương thức điện tử trong tất
cả các nghiệp vụ. Theo kế hoạch, đến hết tháng 12/2021 Công ty Ðiện lực Bắc Ninh sẽ hoàn
thành chuyển đổi số hóa HÐMBÐ, xem chi tiết.
• Đi đôi với các giải pháp cải tiến kỹ thuật và vận hành an toàn lưới điện, thời gian qua, PC Hà
Tĩnh luôn chú trọng, tăng cường và thực hiện tốt công tác kiểm tra sử dụng điện trên địa bàn
toàn tỉnh, kiên quyết xử lý triệt để tình trạng vị phạm sử dụng điện nhằm ổn định hoạt động
sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo đó trong năm 2020, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã phát
hiện và xử lý 92 vụ khách hàng vi phạm sử dụng điện, tổng sản lượng điện truy thu, bồi thường
là 188.449 kWh tương đương 603 triệu đồng.

Công tác Kỹ thuật - An toàn
• Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Thái Nguyên - Công ty Dịch vụ Điện
lực miền Bắc đã thực hiện hoàn thành gói thầu số 4 “Thí nghiệm
hiệu chỉnh” thuộc dự án “Lắp đặt dàn tụ bù 110kV và hoàn thiện sơ
đồ TBA 110kV Yên Bình 3”. Với tính chất quan trọng của nhiệm vụ
được giao, trong đó khối lượng thực hiện hạng mục trên là rất lớn,
thời gian yêu cầu hoàn thành lại ngắn. Tuy nhiên được sự quan tâm,
chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công ty và lãnh đạo Xí nghiệp, công tác
chuẩn bị kỹ càng mọi mặt từ thiết bị và nhân lực đơn vị đã hoàn thành
tốt công việc được giao.
• PC Nam Định chính thức ra mắt và giao nhiệm vụ cho Tổ Hotline
trực thuộc Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế. Cơ cấu tổ chức
và nhân lực của Tổ Holine mới thành lập gồm: 1 tổ trưởng, 1 tổ phó
kiêm an toàn vệ sinh viên, 6 công nhân, 2 lái xe, địa điểm
làm việc tại 469 đường Giải Phóng - TP Nam Định.
• Hưởng ứng tích cực chủ trương đưa 5S từ văn phòng ra
lưới điện, Điện lực thị xã Bỉm Sơn đã lập kế hoạch thực
hiện 5S đối với đường dây và Trạm biến áp (TBA) đã
chọn kiểu mẫu. Điện lực thị xã Bỉm Sơn đã chọn lập kế
hoạch làm điểm đối với các TBA được xây dựng từ lâu,
hộp công tơ đã cũ, kém chất lượng dẫn đến nguy cơ mất
an toàn cho công nhân vận hành trên lưới. phối hợp với
các đơn vị viễn thông bó gọn cáp, thanh thải các sợi cáp
không dùng. Hiệu quả đã được thể hiện rõ ràng ở việc xóa
bỏ các vị trí có nguy cơ gây tai nạn lao động, làm sạch đẹp
mỹ quan đô thị và thuận tiện trong công tác kiểm tra, quản
lý vận hành cũng như các thông tin rõ ràng khi khách
hàng báo mất điện.
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Đầu tư xây dựng
• Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực đã hoàn thành
công tác đóng điện 03 dự án Đường dây và Trạm biến
áp 110kV Cẩm Điền, dự án Nâng công suất MBA T1, T2
TBA 110kV Vĩnh Bảo và dự án Lắp đặt MBA T2 TBA
110kV Phả Lại. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các
hoạt động thi đua nước rút cuối năm để hoàn thành các
chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, góp phần cung ứng điện hiệu
quả, an toàn và đáng tin cậy, phục vụ phát triển kinh doanh
của EVNNPC trong những tháng cao điểm và cận Tết.
• Vừa qua, PC Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị
liên quan tiến hành nghiệm thu đóng điện dự án thay
MBA T1 Trạm biến áp 110kV Châu Khê 2 công suất
(63.000kVA- 115/38,5kV) nhằm nâng cao độ tin cậy
cung cấp điện cho khu vực Thị xã Từ Sơn và một số
vùng lân cận tỉnh Bắc Ninh.
• PC Hà Tĩnh đã phối hợp với Ban quản lý dự án lưới
điện, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan tiến hành
nghiệm thu, đóng điện thành công dự án: Lắp đặt MBA
T2 TBA 110kV Hương Sơn. Từ lúc đi vào vận hành đến
nay, trạm 110kV Hương Sơn có tác dụng lớn trong việc
chống quá tải cho lưới điện khu vực, san tải cho các TBA
110kV Linh Cảm, Can Lộc và cải thiện chất lượng điện
năng huyện Hương Sơn cùng một số vùng lân cận tỉnh
Hà Tĩnh.
• Ban Quản lý Dự án lưới điện và PC Thái Nguyên đã tổ
chức nghiệm thu, đóng điện và đưa vào vận hành công
trình trạm biến áp (TBA) 110kV Sông Công 2 và nhánh
rẽ với tổng mức đầu tư trên 72 tỷ đồng. Việc đóng điện
và đưa vào vận hành dự án, thể hiện sự nỗ lực của ngành
Điện trong việc đáp ứng kịp thời nhu cầu về điện cho sự
phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, đặc
biệt là cấp điện cho các khách hàng lớn tại các khu công
nghiệp của.

Công tác Tổ chức - Đào tạo
• Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc đã cơ bản hoàn
thành tốt nhiệm vụ đào tạo năm 2020. Đối với công tác
đào tạo dài hạn, năm 2020, Nhà trường đã xây dựng và
triển khai tích cực các giải pháp tuyển sinh, nhờ đó mà
kết quả tuyển sinh đạt 93,95% so với kế hoạch. Đối với
đào tạo ngắn hạn, năm 2020, do thiên tai, dịch bệnh, công
tác đào tạo cho CBCNV do NPC triệu tập (thực hiện tại
trường) chỉ đạt 47,1% so với kế hoạch năm (3.717 lượt
người đào tạo thực tế, trong khi kế hoạch là 7.900 lượt). Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi
dưỡng cho CBCNV thông qua các hợp đồng đào tạo với các đơn vị lại vượt kế hoạch 124,9%
(với tổng số 16.983 lượt người được đào tạo), xem chi tiết.
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• Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức lễ công bố quyết
định sáp nhập 3 điện lực trực thuộc là Điện lực Trùng
Khánh, Điện lực Quảng Uyên và Điện lực Hà Quảng.
Đợt sáp nhập này tại Công ty Điện lực Cao Bằng sáp
nhập 6 điện lực tương ứng với 6 huyện cũ thành 3 điện
lực tương ứng với 3 huyện mới đó là: Huyện Trùng
Khánh trên cơ sở sáp nhập huyện Trùng Khánh và huyện
Trà Lĩnh. Huyện Quảng Hòa trên cơ sở sáp nhập huyện
Quảng Uyên và huyện Phục Hòa. Huyện Hà Quảng trên cơ sở sáp nhập huyện Hà Quảng và
huyện Thông Nông. Mô hình quản lý mới của 3 Điện lực sẽ được vận hành bắt đầu từ ngày
01/01/2021.

Tri ân khách hàng
• Đoàn cơ sở PC Lai Châu đã tổ chức sửa chữa điện miễn
phí cho 30 hộ nghèo, gia đình chính sách tại 2 xã Pa Mu
và Tà Hừa huyện Than Uyên. Tại các gia đình, các đoàn
viên thanh niên đã thực hiện sửa chữa, thay thế mới đường
dây, bóng đèn, bảng điện, phích cắm điện. Sửa chữa điện
miễn phí cho các hộ nghèo, gia đình chính sách là một
trong những hoạt động trong “Tháng tri ân khách hàng”
được PC Lai Châu đồng loạt triển khai như: Chương trình
“Trao niềm tin, gửi yêu thương”, “Tri ân sửa chữa điện cho hộ nghèo”, “Tuần lễ hồng EVN”,
Vệ sinh công nghiệp TBA miễn phí cho khách hàng …Qua đó góp phần chia sẻ, giúp đỡ các
hộ nghèo, gia đình chính sách nâng cao chất lượng sinh hoạt và đảm bảo an tòan trong quá
trình sử dụng điện trong gia đình.

Tin tham khảo
1. Đảm bảo cung cấp điện - Yếu tố quan trọng để Công ty Điện lực Tuyên Quang hoàn thành
kế hoạch 5 năm 2016-2020
2. Công ty Điện lực Hưng Yên tích cực trong công tác chuyển đổi số
3. PC Yên Bái nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020, tạo đà thực hiện nhiệm vụ
sản xuất kinh doanh 5 năm (giai đoạn 2021-2025)
4. Ghi nhận từ công tác phát triển hạ tầng lưới điện tại Bắc Kạn
5. Đội QLVH LĐ cao thế Tuyên Quang hoàn thành xuất sắc kế hoạch 5 năm, về công tác
ATVSLĐ
6. Hội đồng trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và đề ra
phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Bản tin EVNNPC

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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