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Điện mặt trời cho triệu mái nhà

Tin tức
Điện khí hoá nông thôn là một thành tựu nổi bật của Việt Nam

Hội nghị Tổng kết chương trình mục tiêu cấp điện nông
thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020 do Bộ
Công Thương tổ chức vừa diễn ra tại Hà Nội.
99,26% số hộ dân nông thôn đã có điện, tính đến hết năm
2020. Trong 5 năm tới, Việt Nam sẽ nỗ lực cấp điện cho
hầu hết hộ dân nông thôn. Trong kết quả này, có sự đóng
góp không nhỏ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các
đơn vị thành viên.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An khẳng định, chương trình mục tiêu cấp điện
nông thôn, miền núi, và hải đảo của Việt Nam không chỉ góp phần xoá đói giảm nghèo mà còn
đóng góp vào phát triển bền vững cho các khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo.
Tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc EVN Võ Quang Lâm trình bày tham luận về công tác
tiếp nhận, phát triển lưới điện và cung cấp điện cho các huyện đảo, xã đảo. Cụ thể, thực hiện
Chương trình mục tiêu Cấp điện nông thôn miền núi, hải đảo giai đoạn 2016 - 2020 (QĐ số
1740/QĐ-TTg), hết năm 2020, EVN đã thực hiện được 07 dự án, cấp điện cho hơn 17.900 hộ
dân, xem chi tiết.
Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC: Tổng công ty quyết tâm triển khai thành
công và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và kế hoạch 5 năm
giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 14/01/2021, tại Hà Nội và cầu truyền hình đến 27 tỉnh
thành miền Bắc, Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch năm
2020 và 5 năm 2016-2020; mục tiêu nhiệm vụ năm 2021
và định hướng kế hoạch 5 năm 2021-2025 của EVNNPC đã
diễn ra thành công. Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công
ty Thiều Kim Quỳnh đã có bài phát biểu chỉ đạo đối với tập
thể 2,7 vạn CBCNV nhằm quyết tâm, nỗ lực để triển khai
thành công và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm
2021 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.
“Năm 2020, chúng ta đã triển khai nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ về
phòng chống dịch bệnh Covid-19, không những đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho 27
nghìn cán bộ công nhân viên, mà còn đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ an sinh xã hội của
Chính phủ, đó là cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ cho gần 10 nghìn cơ sở y tế tham gia
chống dịch, các khu cách ly tập trung và thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện 2 đợt cho
hơn 10,5 triệu khách hàng sử dụng điện với số tiền trên 4 nghìn tỷ đồng.
Trong 5 năm qua, chúng ta đã liên tục đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã
hội và đời sống nhân dân trên 27 tỉnh miền Bắc với mức tăng trưởng điện thương phẩm bình quân
10,83%/năm, là mức tăng trưởng cao nhất trong các Tổng công ty phân phối, đặc biệt năm 2020
mặc dù chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19 nhưng Tổng công ty đã cung ứng 74 tỷ 863 triệu
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kWh điện năng thương phẩm, tăng 6,76% so với năm 2019, cao hơn gần gấp đôi mức tăng trưởng
bình quân toàn Tập đoàn (3,42%), góp phần quan trọng trong nỗ lực chung của cả nước đạt mức
tăng trưởng GDP 2,91%, là một trong số ít Quốc gia trên thế giới có mức tăng trưởng dương
GDP trong năm.
Chúng ta đã hoàn thành xuất sắc các chủ đề năm trong giai đoạn từ 2016-2020 mà HĐTV EVN đã
nêu ra 5 chủ đề ứng với kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm của từng năm đó là: Năm 2016 với chủ đề
nâng cao năng lực quản trị; Năm 2017: Đẩy mạnh khoa học công nghệ; Năm 2018: Nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực; Năm 2019: Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện;
Năm 2020: Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016-2020.
Năm 2021 là năm hết sức quan trọng khi cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
lần thứ 13, là năm khởi đầu của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, chúng ta thực hiện nhiều
nhiệm vụ nặng nề trong điều kiện hết sức khó khăn, diễn biến khó lường do dịch bệnh Covid-19
chưa được kiểm soát. Mục tiêu lớn nhất của Tổng công ty cho năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025
là phải đáp ứng mọi nhu cầu điện với chất lượng kỹ thuật, dịch vụ tốt, cạnh tranh nhất, tiết kiệm
chi phí, đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và năng suất lao động dựa trên nền tảng
số, phấn đấu Tổng công ty trở thành doanh nghiệp số ngang tầm khu vực vào năm 2025, tiếp tục
cải thiện và nâng cao mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động”, xem chi tiết toàn
văn bài phát biểu.
Tổng công ty Điện lực miền Bắc nỗ lực phấn đấu vượt mọi qua khó khăn, hoàn
thành và vượt các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020

Vừa qua, EVNNPC đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện kế
hoạch năm 2020 và 5 năm 2016-2020; mục tiêu nhiệm vụ
năm 2021 và định hướng kế hoạch 5 năm 2021-2025.
Thay mặt Ban lãnh đạo, Ban Điều hành, bà Đỗ Nguyệt Ánh
- Tổng Giám đốc Tổng công ty đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo
của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Chủ
tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
cũng như ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của toàn thể
CBCNV Tổng công ty đã vượt qua năm 2020 một năm đầy khó khăn, thách thức bởi dịch bệnh,
thời tiết cực đoan, suy giảm kinh tế…, để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD năm 2020 và
nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020.
Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc EVNNPC cho biết: Năm
2021 sẽ quyết tâm tập trung hoàn thành và đạt các chỉ tiêu của EVN giao; triển khai ngay việc giao
kế hoạch năm 2021 cho các đơn vị nhằm chủ động trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh;
tập trung triển khai chuyển đổi số đẩy nhanh quá trình điện tử hóa hệ thống đo đếm, chu trình tự
động hóa lưới điện, tăng cường nghiên cứu sáng tạo ứng dụng những thành tựu của cách mạng
công nghiệp 4.0 vào SXKD; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật của Tập đoàn và Tổng
công ty trong việc tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác ĐTXD, quản lý vận hành, kinh
doanh, kiểm soát xuất vốn đầu tư, đơn giá đầu tư thiết bị, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định ĐTXD về
nghiệm thu và quản lý vận hành. Cùng với đó, duy trì và phát huy các hình thức khen thưởng
kịp thời để động viên tập thể và các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện chấm điểm và
hoàn thành nhiệm chi trả lương theo hiệu quả công việc.
Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Trịnh Quang Minh đã phát động phong
trào thi đua năm 2021, xem chi tiết và tại đây.
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Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm EVNNPC đạt mức “BB” với triển vọng ổn định

Ngày 14/01/2021, tại Hà Nội, Fitch Ratings (một trong
những tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín trên thế giới)
và Ngân hàng Thế giới (WB) công bố mức xếp hạng tín
nhiệm cho Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) là
nhà phát hành nợ dài hạn bằng ngoại tệ (IDR) ở mức ‘BB’
với triển vọng ổn định.
Fitch đánh giá Hồ sơ tín dụng độc lập của EVNNPC ngang
bằng với hồ sơ tín dụng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
(EVN) và hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam (BB/Ổn định).
Xếp hạng của EVNNPC được đánh giá trên cơ sở hồ sơ tín dụng hợp nhất của EVN - đơn vị
sở hữu 100% vốn của EVNNPC, phù hợp với tiêu chí đánh giá mối quan hệ giữa công ty mẹ
và công ty con của Fitch, xem chi tiết và tại đây.
Đảm bảo điện cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đồng bằng ven biển Nam
Định

Ngày 18/01/2021, PC Nam Định đã tổ chức Hội nghị
tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm
2020 và 5 năm 2016-2020, triển khai mục tiêu, nhiệm
vụ, kế hoạch năm 2021 và định hướng kế hoạch 5 năm
2021-2025. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Đỗ Nguyệt
Ánh - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc
EVNNPC, ông Vũ Thế Nam - Thành viên Hội đồng
thành viên, lãnh đạo các Ban chuyên môn Tổng công ty
và toàn thể CBCNV PC Nam Định.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Đỗ Nguyệt Ánh - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng
Giám đốc EVNNPC thay mặt Ban lãnh đạo Tổng công ty biểu dương những nỗ lực của toàn
thể CBCNV PC Nam Định, đã hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu được giao trong năm 2020.
Một năm với nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên chỉ tiêu điện thương phẩm của Công ty
vẫn ở mức tăng trưởng tốt, tương đương với mức bình quân của Tổng công ty, đồng thời các
chỉ tiêu kinh doanh dịch vụ khách hàng duy trì thành tích tốt như chỉ tiêu thu nộp, thanh toán
không dùng tiền mặt, thực hiện dịch vụ qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia...Chỉ tiêu quản lý
kĩ thuật đều đạt và vượt kế hoạch, đặc biệt là suất sự cố lưới điện 110kV năm 2020 giảm
nhiều so với năm 2018, 2019 (so với năm 2019 giảm 6 vụ (giảm 65%), so với năm 2018 giảm
11 vụ (giảm 85%), PC Nam Định trở thành một trong số các Công ty có số vụ sự cố 110kV
ít nhất trong toàn Tổng công ty. Các dự án được giao hoàn thành đúng tiến độ, Công ty thực
hiện công tác quản lý vận hành một cách linh hoạt (chống quá tải, san tải đường dây..) xem
chi tiết.
Công ty Điện lực Phú Thọ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động sản
xuất kinh doanh năm 2021

Sáng 18/01/2021, Công ty Điện lực Phú Thọ đã tổ chức
Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2020 và 5 năm
2016-2020, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và
định hướng kế hoạch 5 năm 2021-2025. Dự và chỉ đạo
Hội nghị về phía Tổng Công ty Điện lực miền Bắc có ông
Bùi Lê Cường - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng
Công ty, cùng đại diện một số Ban chuyên môn. Về phía
lãnh đạo tỉnh Phú Thọ có ông Nguyễn Thanh Hải - Phó
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Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo một số Sở, Ban
ngành của tỉnh. Về phía Công ty Điện lực Phú Thọ có ông Nguyễn Quang Lâm - Bí thư Đảng
ủy - Giám đốc Công ty, Ban lãnh đạo Công ty cùng lãnh đạo các phòng cức năng và Giám
đốc các Điện lực trực thuộc.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Lê Cường - Thành viên Hội đồng thành viên đã thông tin về
việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch triển khai năm 2021
Tổng công ty tới các đại biểu tham dự; đồng thời cũng ghi nhận những kết quả sản xuất kinh
doanh mà Công ty Điện lực Phú Thọ đã thực hiện trong năm, đó là đảm bảo cấp điện ổn định
cho sự phát triển kinh tế xã hội cũng như sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Để thực
hiện tốt kế hoạch năm 2021 được Tổng công ty giao, ông Cường cũng đề nghị Công ty Điện
lực Phú Thọ thực hiện: Tập trung tìm mọi giải pháp để giảm tổn thất điện năng, nhất là đối
với các Điện lực có chỉ tiêu tổn thất trên 10%; giảm thiểu sự cố lưới điện và xử lý các sự cố
một cách nhanh nhất, xem chi tiết.
Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu
kế hoạch năm 2021

Chiều ngày 15/01/2020, tại Hải Phòng, Công ty TNHH
MTV Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng) tổ chức Hội
nghị tổng kết công tác SXKD năm 2020 mục tiêu kế hoạch
năm 2021. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Thiều
Kim Quỳnh - Chủ tịch HĐTV cho biết, năm 2021 và giai
đoạn 2021-2025 sẽ là một giai đoạn phát triển mạnh mẽ
của TP Hải Phòng. Đảm bảo cung cấp điện là nhiệm vụ
quan trọng, đặc biệt là đón đầu các nhà đầu tư tại các
Khu công nghiệp thì việc chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng điện ổn định an toàn, là nhiệm vụ mà
PC Hải Phòng cần có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các sở ban ngành và
UBND thành phố; trong công tác ĐTXD, cần tổ chức rà soát bố trí kế hoạch vốn, cân đối vốn
và sử dụng các nguồn vốn hợp lý để thực hiện ĐTXD lưới điện. Bên cạnh đó cần kịp thời
cập nhật công nghệ mới phù hợp, đáp ứng với những xu hướng công nghệ của cuộc CMCN
4.0 và chiến lược phát triển SXKD của Tập đoàn đến năm 2025. Tập trung tuyển dụng những
lao động có chất lượng lao động cao đáp ứng với yêu cầu thực tế và trong tương lai, xem chi
tiết.
PC Bắc Ninh giữ vững vị trí đầu tầu tăng trưởng

Sáng 15/01/2021, Công ty Điện lực Bắc Ninh tổ chức
Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020
và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị
có ông Hồ Mạnh Tuấn - Thành viên HĐTV Tổng công
ty Điện lực miền Bắc, ông Lê Văn Trang - Phó Tổng
Giám đốc, đại diện các Ban chuyên môn và Trung tâm
Chăm sóc khách hàng. Về phía PC Bắc Ninh có ông Đỗ
Quốc Long - Giám đốc PC Bắc Ninh, lãnh đạo các phòng
chuyên môn cùng đại diện các đơn vị và cán bộ công nhân viên trong Công ty.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Lê Văn Trang đã biểu dương toàn thể cán
bộ công nhân viên người lao động PC Bắc Ninh đã đoàn kết đồng lòng nỗ lực vượt qua khó
khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đóng góp vào thành tích chung của Tổng
công ty trong năm 2020.
Tuy nhiên, Phó Tổng Giám đốc Lê Văn Trang cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm còn tồn tại
mà Công ty cần sớm khắc phục trong năm tới, như tỷ lệ tổn thất điện năng vẫn chưa đạt chỉ
4

tiêu mà Tổng công ty giao, thậm chí còn cao hơn cùng kỳ thực hiện năm trước và cao hơn
các đơn vị có cùng quy mô và điều kiện kinh doanh, quản lý vận hành. Bên cạnh đó, Công ty
cũng chưa bám sát các chỉ tiêu trong biểu chấm điểm thi đua hiệu quả.
Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Phó Tổng Giám đốc Lê Văn Trang yêu cầu PC Bắc
Ninh cần quyết liệt giảm tổn thất điện năng; tăng cường thay thế công tơ điện tử ở mức độ
tối đa; tích cực chủ động truyền thông để khách hàng và người dân hiểu, chia sẻ với ngành
Điện; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và số hóa mọi mặt hoạt động
sản xuất kinh doanh; đặc biệt, cần quan tâm sát sao công tác ghi chỉ số công tơ và phát hành
hóa đơn để đảm bảo không xảy ra sai sót dẫn đến khủng hoảng truyền thông và ảnh hưởng
tới niềm tin của khách hàng.
Phó Tổng Giám đốc Lê Văn Trang chúc toàn thể cán bộ công nhân viên người lao động trong
Công ty luôn mạnh khỏe, tiếp tục đoàn kết cố gắng hơn nữa và đạt thành tích cao hơn trong
những năm tiếp theo, xem chi tiết.
Bạch Long Vỹ không lo thiếu điện trong 10-15 năm tới

Đó là khẳng định của Phó Tổng Giám đốc Lê Quang Thái
trong chuyến thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ, quân dân
huyện đảo Bạch Long Vỹ vừa qua.
Đoàn công tác đã thực hiện chương trình thăm hỏi, tặng
quà chúc Tết, tri ân cán bộ chiến sỹ và khách hàng sử
dụng điện. Cụ thể, đoàn đã trao tặng 10 ti vi cho cán bộ
chiến sỹ và nhân dân trên đảo Bạch Long Vỹ; 10 bộ máy
tính để bàn, 2 máy in A4, 5 bộ bàn ghế giáo viên, 40 bộ
bàn ghế tiểu học và 1.000 vở học sinh cho Trường tiểu học – mầm non huyện Bạch Long Vỹ.
Nhân dịp này, EVNNPC cũng tiến hành cải tạo, thay mới hệ thống chiếu sáng đường ra khu
neo đậu tầu bằng đèn LED và cải tạo, thay thế hệ thống chiếu sáng tuyến đường UBND huyện
bằng đèn năng lượng mặt trời, xem chi tiết.
Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn làm việc về tình hình cung cấp điện và đầu
tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đoàn công tác EVNNPC do Ông Lê Minh Tuấn Phó
Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn đã làm việc tại Công
ty Điện lực Bắc Giang về tình hình phát triển phụ tải và
đầu tư xây dựng các công trình lưới điện trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang.
Sau khi nghe ý kiến của các Ban, đại diện Công ty Điện
lực Bắc Giang phân tích về những thuận lợi, khó khăn,
những giải pháp đã triển khai đầu tư xây dựng công trình
điện để đảm bảo cung ứng điện trong bối cảnh phụ tải điện tại tỉnh Bắc Giang tăng cao, đặc
biệt là các Khu công nghiệp. Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn đã ghi nhận những nỗ lực
cố gắng của các Ban Tổng công ty trong công tác đầu tư, Công ty Điện lực Bắc Giang trong
công tác đền bù giải phóng mặt bằng, để thực hiện thi công các dự án và đảm bảo cấp điện
an toàn ổn định phát triển kinh tế của tỉnh. Để đảm bảo cấp điện ổn định và lâu dài cho các
phụ tải tỉnh Bắc Giang có tính toán khả năng mang tải của các đường dây 110kV cho các
năm kế tiếp theo phương án tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư, thuận lợi công tác quản lý vận
hành và phát triển lưới điện khu vực trong tương lai; Phó Tổng Giám đốc yêu cầu và đề
nghị: (i) các Ban phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực Bắc Giang, chính quyền địa
phương đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành Trạm
biến áp 110kV Quang châu 2 và nhánh rẽ trong Quý 2 năm 2021, xem chi tiết.
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Họp Hội đồng Khoa học công nghệ Tổng công ty xét duyệt đề tài nghiên cứu
khoa học công nghệ cấp EVNNPC (Lần 1 năm 2021)

Ngày 15/01/2021, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học công
nghệ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức họp xét
duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng công ty Lần I
năm 2021.
Trong đợt xét duyệt lần này có 04 đơn vị bao gồm: Ban
kinh doanh, Ban truyền thông, PC Nam Định, PC Hà
Nam. Các đơn vị, các ban đã trình bày đề tài nghiên cứu
khoa học để bảo vệ trước hội đồng xét duyệt. Ông Vũ
Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch hội đồng sáng kiến KHCN Tổng công ty cũng
đưa ra một số phương án để các đề tài khi được áp dụng vào thực tế phải đảm bảo hiệu quả
cũng như đi vào áp dụng thực tiễn một cách tối đa. Ông Phương cho biết một số đề tài sẽ
nghiên cứu họp hội đồng sáng kiến KHCN đồng ý phê duyệt, sau khi các ban chuyên môn bổ
sung đánh giá sẽ công nhận, đưa vào ứng dụng rộng rãi. Một số các đề tài sau khi trình bày
bảo vệ được hội đồng yêu cầu nghiên cứu lại, nên đưa vào thử nghiệm quy mô nhỏ để xem xét
đánh giá trước khi áp dụng thực tiễn, xem chi tiết.
PC Quảng Ninh chủ động đảm bảo các yêu cầu về điện đáp ứng mục tiêu phát
triển của tỉnh có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước

Chiều 15/01/2021, tại Thành phố Hạ Long, Công ty Điện
lực Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác
năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Lê Minh Tuấn – Phó
Tổng Giám đốc Tổng công ty biểu dương, ghi nhận những
kết quả Công ty Điện lực Quảng Ninh đã đạt được trong
năm 2020, đóng góp một phần không nhỏ vào thành tích
chung của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Năm 2020
là năm có nhiều thách thức trong lịch sử nhưng cuối cùng toàn Tổng công ty đã về đích xuất
sắc, EVNNPC là đơn vị dẫn đầu toàn EVN về tốc độ tăng trưởng.
Phó Tổng Giám đốc cho biết, hiện nay trên địa bàn Quảng Ninh có 32 dự án 110kV do Tổng
công ty làm chủ đầu tư, đề nghị PC Quảng Ninh phối hợp tốt với các Ban quản lý dự án, các
bộ phận chuyên môn Tổng công ty để hoàn thành các công trình đảm bảo tiến độ và chất
lượng khi đi vào vận hành. Các dự án phải bám sát địa phương, giao nhiệm vụ cho Giám đốc
các Điện lực có dự án được thụ hưởng đôn đốc, triển khai, phối hợp để các công trình hoàn
thành theo tiến độ, yêu cầu đề ra; đẩy mạnh công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật theo định kỳ
từng quý nhằm ứng dụng kịp thời và hiệu quả trong mọi mặt hoạt động của đơn vị.
Từ những bài học đáng tiếc năm 2020 đã xảy ra trong công tác kinh doanh dịch vụ khách
hàng, yêu cầu PC Quảng Ninh tăng cường công tác tuyên truyền để chính quyền, nhân dân,
khách hàng thấu hiểu được những khó khăn vất vả của ngành Điện, từ đó có sự chia sẻ, thấu
hiểu và có cái nhìn đúng đắn, khách quan với những đóng góp của CBCNV ngành Điện
trong công cuộc xây dựng và phát triển phục vụ sự phát triển của đất nước và đời sống xã
hội, xem chi tiết.
PC Ninh Bình quyết tâm nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng năng suất lao
động trong năm 2021

Chiều ngày 16/01/2020, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình (PC Ninh Bình) tổ chức
Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Thiện - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC đã biểu dương, ghi
6

nhận những nỗ lực và những kết quả đạt được của PC Ninh Bình trong việc đảm bảo cung
ứng điện phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh, cơ bản hoàn
thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Tổng công ty giao
theo kế hoạch năm 2020. Để thực hiện tốt chủ đề của năm
2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia
Việt Nam” cũng như kế hoạch năm 2021, ông Nguyễn
Đức Thiện đã đề nghị PC Ninh Bình tiếp tục triển khai
các nội dung công việc trong thời gian tới như: Xây dựng
kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 cùng các chỉ tiêu
kinh tế kỹ thuật cụ thể cho từng năm; tổ chức Hội nghị chuyên đề để tìm ra các giải pháp giảm
sự cố lưới điện, phương thức tổ chức xử lý sự cố đảm bảo thời gian xử lý ngắn nhất, các giải
pháp giảm tổn thất điện năng; xây dựng đề án tái cơ cấu bộ máy, tập trung công tác quản trị,
đổi mới cơ cấu tiền lương, cơ cấu lại lao động, đưa ra giải pháp nâng cao thu nhập cho người
lao động; xây dựng quy trình số hóa và tổ chức các lớp bồi huấn về công tác chuyển đổi số.
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đức Thiện cũng đã đề nghị lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành quan
tâm công tác giải phóng mặt bằng, chỉ đạo an toàn hành lang lưới điện tránh sự cố xảy ra, xem
chi tiết.
Năm 2020 - “Dấu son” của Công ty Điện lực Hưng Yên

Vượt lên những khó khăn, năm 2020 có thể được xem là
“dấu son” đối với Công ty Điện lực Hưng Yên khi là đơn
vị đạt giải Nhất hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt
công tác và hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 20162020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC)
giao; đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh
tế - xã hội trên địa bàn, nâng cao năng suất lao động.
Đánh giá cao những nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty
Điện lực Hưng Yên trong suốt năm vừa qua, thể hiện qua kết quả đã đạt được là đơn vị dẫn
đầu trong toàn Tổng công ty. Phó Tổng Giám đốc Vũ Anh Phương khẳng định, thành công
hôm nay của Công ty Điện lực Hưng Yên được đúc kết từ sự đoàn kết của tập thể, luôn có
tinh thần phấn đấu lao động sáng tạo không ngừng nghỉ, có đội ngũ cán bộ trẻ và nhiệt huyết,
toàn thể lãnh đạo cũng như CBCNV đều đồng lòng xây dựng một tập thể vững mạnh.
Không chỉ biểu dương, lãnh đạo Tổng công ty còn kỳ vọng Công ty Điện lực Hưng Yên tiếp
tục phấn đấu là một trong số những đơn vị trong Tổng công ty dẫn đầu trong toàn Tập đoàn
Điện lực Việt Nam về những chỉ tiêu quan trọng.
Đánh giá về những chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện, ông Vũ Anh Phương đề nghị PC Hưng
Yên sớm xây dựng những biện pháp mang tính đồng bộ, tập trung duy trì những giải pháp
về quản trị nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của khách hàng trong những năm tiếp
theo. Phó Tổng Giám đốc cũng đưa ra một số gợi ý cho PC Hưng Yên sớm nghiên cứu triển
khai tổ chức “Ngày hội ý tướng sáng tạo” nhằm khai thác những ý tưởng và tập hợp những
sáng kiến cải tiến ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng trong sản xuất kinh doanh, xem chi
tiết.
Cán đích nhiều chỉ tiêu quan trọng, PC Bắc Giang hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ năm 2020

Trong điều kiện khó khăn nhưng PC Bắc Giang vẫn là một trong những điểm sáng về tốc độ
tăng trưởng thương phẩm và giảm tổn thất điện năng. Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị
tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của PC Bắc
Giang vào chiều 15/01/2021.
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Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Lê Văn
Trang đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết
quả đạt được của PC Bắc Giang trong việc đảm bảo cung
ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hoàn
thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Tổng công ty giao.
Đặc biệt Công ty đã giảm sâu tổn thất điện năng, đồng
thời duy trì đà tăng trưởng mạnh về điện thương phẩm
giữa lúc thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến
nhiều nhà đầu tư phải cắt giảm sản xuất.
Đồng thời, ông Trang yêu cầu PC Bắc Giang cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được
trong những năm qua; duy trì đà tăng trưởng điện thương phẩm để đáp ứng nhu cầu phát triển
kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trong tỉnh; tiếp tục giảm tổn thất một cách mạnh mẽ, thay
thế, chuyển đổi sang công tơ điện tử ở mức độ tối đa; tích cực chủ động truyền thông về hoạt
động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Để chuẩn bị cho mùa nắng nóng 2021, yêu cầu PC Bắc
Giang sớm triển khai việc lắp đặt công tơ điện tử, rà soát quy trình ghi chỉ số công tơ, phát
hành hóa đơn, chỉnh trang lưới điện hạ áp, xem chi tiết.
Công ty Điện lực Hà Nam đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục và không
ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Sáng ngày 16/01/2021, Công ty Điện lực Hà Nam (PC
Hà Nam) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất
kinh doanh năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm
vụ năm 2021.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Đức Thiện – Phó
Tổng Giám đốc đã ghi nhận nỗ lực của PC Hà Nam trong
việc đảm bảo công tác cấp điện phục vụ phòng chống dịch
Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, hoàn thành tốt
các chỉ tiêu mà UBND tỉnh Hà Nam và EVNNPC giao. Trong năm 2020, PC Hà Nam đã
không để xảy ra sự cố, quá tải. Suất sự cố trung, hạ áp của PC Hà Nam tốt so với năm 2019,
giảm gần 5%. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin, công tác chuyển đổi số của PC
Hà Nam cần phải được đẩy mạnh hơn. PC Hà Nam cần tăng cường công tác dịch vụ hóa lưới
điện, tăng cường lưới điện, triển khai nhanh việc thay mới công tơ điện tử, đo xa chính xác
để giảm tổn thất, nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, PC Hà Nam cần tích cực triển khai
công tác tiết kiệm điện năng và tập trung công tác cải cách cơ chế tiền lương, xem chi tiết.

Kinh doanh và dịch vụ khách hàng
• PC Yên Bái đang quản lí vận hành 5 trạm biến áp 110kV;
1.342 trạm biến áp phân phối, phục vụ trực tiếp cho 230
nghìn khách hàng, đảm bảo nguồn điện trên địa bàn, chủ
động triển khai nhiều giải pháp để xây dựng, cải tạo hệ
thống lưới điện. Bên cạnh đó, chú trọng thực hiện văn
hóa doanh nghiệp, lấy khách hàng làm trung tâm, không
ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện có hiệu quả
công tác chăm sóc khách hàng, Năm 2021, Công ty tiếp
tục xây dựng chương trình phù hợp với thực tế và nhu
cầu của khách hàng, phát triển mối quan hệ gắn bó nhằm
lắng nghe ý kiến đóng góp từ phía khách hàng, xem chi
tiết.
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• PC Điện Biên đã tổ chức trao thưởng cho khách hàng
may mắn tham gia chương trình “khách hàng sử dụng
dịch vụ điện qua kênh CSKH”. Chương trình đã thu hút
47.921 khách hàng toàn EVNNPC tham gia tìm hiểu về
các giải pháp “Tiết kiệm điện, Điện mặt trời áp mái” và
chương trình “ Khách hàng sử dụng dịch vụ điện qua các
kênh CSKH”. PC Điện Biên đã có 07 khách hàng trên
địa bàn Công ty quản lý được lựa chọn đạt tiêu chí của
chương trình và được nhận sản phẩm truyền thông, xem chi tiết.

Công tác Kỹ thuật - An toàn
• Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định liên tục phục
vụ các địa điểm diễn ra hoạt động văn hóa, thể thao trong
khuôn khổ SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11,
Tổng công ty đã có văn bản số 119/EVNNPC-KH ngày
08 tháng 01 năm 2021 về việc khảo sát, lập phương án
ĐTXD cấp điện cho SEA Games 31, ASEAN Para Games
11. Theo đó Tổng công ty chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị chủ
động: Làm việc với UBND tỉnh, thành phố để nắm bắt
thời gian, các địa điểm diễn ra hoạt động của Đại hội và nơi sinh hoạt của các đoàn thể thao
tại địa phương; rà soát vật tư, thiết bị hiện có và nhu cầu vật tư, thiết bị cần thiết lập phương
án đảm bảo điện; thống nhất phương án đảm bảo cung cấp điện với UBND tỉnh, thành phố
để thuận tiện cho việc điều hành chung SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 tại địa
phương; báo cáo Tổng công ty phê duyệt phương án ĐTXD đảm bảo điện cho SEA Games
31 và ASEAN Para Games 11; đặc biệt cần phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện để tiến hành
diễn tập sự cố cho các địa điểm diễn ra hoạt động của Đại hội và nơi sinh hoạt của các đoàn
thể thao tại địa phương.
• PC Quảng Ninh đã tiếp tục hoàn thiện đưa 06 TBA 110kV
gồm: Cái Lân, Cái Dăm, Uông Bí 2, Chợ Rộc, Vân Đồn,
Tràng Bạch vào vận hành ở chế độ thao tác xa có người
giám sát tại chỗ, qua đó nâng tổng số TBA 110 kV vận hành
ở chế độ thao tác xa có người giám sát tại chỗ đạt tỷ lệ 50%,
xem chi tiết.
• PC Hòa Bình đã chủ động phối hợp với Viện Điện –
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai dự án tính
toán bù tối ưu công suất phản kháng trên các đường dây
trung áp đang quản lý. Đại diện Trường Đại học Bách khoa
Hà Nội, đánh giá lưới điện do Công ty Điện lực Hòa Bình
quản lý tương đối phức tạp về địa bàn và tính chất phụ tải.
Do vậy, để đẩy nhanh việc tính toán bù tối ưu công
suất, đoàn công tác của Viện Điện đề nghị PC Hòa
Bình tiếp tục cung cấp số liệu phục vụ triển khai dự
án, đồng thời cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với PC
Hòa Bình để dự án tính toán bù tối ưu công suất
phản kháng trên các đường dây trung áp đạt hiệu
quả cao nhất.
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• Vừa qua, PC Lạng Sơn đã tổ chức đóng điện hạ thế cho các hộ dân ở thôn Bản Mù, xã Tú
Xuyên, huyện Văn Quan . Quy mô Dự án gồm xây lắp mới gần 9 km đường dây trung áp, 04
trạm biến áp hạ thế và gần 20 km đường dây hạ áp tại 4 thôn: Nà Lốc, Nà Đông, Thanh Lạng
và Bản Mù, tổng vốn đầu tư gần 17,5 tỷ đồng.
• Với mục tiêu nâng cao độ ổn định và tin cậy cấp điện,
đồng thời đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải và cải
thiện chất lượng điện năng cho khu vực tỉnh Bắc Giang,
ngày 29/12/2020 Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã Phê
duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công
trình Trạm biến áp 110kV Quang Châu 2 và nhánh rẽ tại
Quyết định số 3711/QĐ-EVNNPC. Dự án với tổng mức
đầu tư 88.540.682.971 đồng.
• Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc đã phối hợp cùng Công ty điện lực Cao Bằng
và nhà thầu tiến hành nghiệm thu đóng điện giai đoạn 2 của dự án nâng công suất MBA T1
TBA 110kV Cao Bằng.

Công tác đào tạo
• Nà Đông, Thanh Lạng và Bản Mù, tổng n đầu tư gần 17,5 tỷ đồng.
• PC Thái Bình tiếp tục đổi mới trong kiểm tra sát hạch
quy trình an toàn điện đối với người lao động. Điểm mới
đầu tiên trong bài thi sát hạch quy trình an toàn điện năm
nay là phần thi trắc nghiệm trên máy tính; Đây là quy định
mới của Tổng công ty và cũng là nét mới của PC Thái
Bình nhằm triệt để khai thác thế mạnh của thiết bị công
nghệ, cùng lúc kiểm tra được nhiều kiến thức về quy trình
an toàn điện của người lao động, đồng thời cũng giảm
thiểu tối đa những gian lận trong thi cử.
Tổ chức sát hạch Quy trình an toàn điện bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính là một
cách làm mới, giúp người lao động không bị giới hạn về kiến thức, đây cũng chính là việc
làm cụ thể mở màn cho việc xúc tiến chủ đề của năm là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn
Điện lực Quốc gia Việt Nam”. PC Thái Bình đã và đang là đơn vị triển khai rất sớm chủ
trương này và bước đầu đã thu được những kết quả rất tốt đẹp. Văn hóa an toàn như một
điều tất yếu, nó tương tác, từ đó lan tỏa và làm nẩy nở nhiều nét đẹp văn hóa tại PC Thái
Bình. Hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu tạo dấu ấn thành công cho năm Tân Sửu khỏe mạnh
và vững bước, xem chi tiết.
• PC Hà Giang đã phối hợp cùng tổ chức tập huấn sử
dụng thiết bị bay Flycam cho 22 học viên đến từ các
đơn vị trực thuộc. Các học viên làm quen với thiết bị
và được chuyên gia kỹ thuật hướng dẫn cách thức vận
hành Flycam Anafi Thermal-Parrot qua phần mềm
điều khiển Free Flight 6 trên điện thoại thông minh
như thiết lập thông số bay, điều chỉnh chế độ quay
phim chụp ảnh, phân tích ảnh trên camera hồng ngoại
cũng như những lưu ý khi vận hành để đảm bảo an
toàn.

Tin Đoàn thể - Gương điển hình
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Tin Đoàn thể - Gương điển hình
• Thực hiện quyết định của EVNNPC về việc sáp nhập 6
Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Cao Bằng thành 3
Điện lực là Điện lực Trùng Khánh, Điện lực Quảng Uyên
và Điện lực Hà Quảng. Mô hình quản lý mới được áp
dụng từ ngày 01/01/2021. Ngay sau lễ sáp nhập các Điện
lực, Công đoàn Công ty đã hướng dẫn các Công đoàn cơ
sở thành viên tổ chức Hội nghị kiện toàn tổ chức Công
đoàn.
• PC Lạng Sơn đã trao tặng với số tiền 5 triệu cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn nhằm ủng hộ
phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Tân Sửu năm 2021. Được
biết, thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục trao tặng 30 xuất quà đến Hội chữ thập đỏ phường Tam
Thanh, Thành phố Lạng Sơn với số tiền là 15 triệu đồng và nhiều phần quà đến các cơ sở khác.
• Với người thợ điện, dù ở thời điểm nào thì nhiệm vụ
đảm bảo dòng điện hoạt động ổn định, thông suốt luôn
là nhiệm vụ quan trọng nhất. Vì thế, bất kể mưa gió, rét
buốt, chẳng quản ngày đêm… người công nhân điện vẫn
luôn túc trực, bám sát từng ki-lô-mét đường dây, sẵn sàng
mọi lúc, mọi nơi lên đường đi khắc phục các sự cố với
một mong muốn duy nhất đó là nhanh chóng mang lại
nguồn sáng cho mọi nhà, xem chi tiết.
• Trải qua hơn hai mươi ba năm xây dựng và phát triển, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc luôn hoàn
thành tốt nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện năng an toàn, ổn định, từng bước khẳng định vị trí
và vai trò của mình trong sự nghiệp phát triển của ngành và của tỉnh. Cũng từ đây, xuất hiện
những tấm gương tiêu biểu, tận tụy với công việc, góp phần đảm bảo nguồn điện thông suốt.
Một trong số đó có anh Hoàng Văn Thắng - Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật - An toàn,
Điện lực Tam Đảo, xem chi tiết.

Tin tham khảo
1. Chỉ thị Liên tịch của Tổng Giám đốc và Ban thường vụ công đoàn Tổng công ty Phát động
phong trào thi đua “Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021”
2. EVN làm gì để đáp ứng điện cho giai đoạn 2021 - 2025?
3. Công ty Điện lực Cao Bằng nâng cao năng lực cấp điện và hiện đại hóa hệ thống điện
4. Nỗ lực bảo đảm cấp điện ổn định tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp
5. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công thương làm việc tại tỉnh Hà Giang

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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