Công ty điện lực Hải Dương
Email: hdpc@evn.com.vn
Thời gian ký: 30/01/2021 11:09

Số 4 • Tháng 1/2021

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII
Điện mặt trời cho triệu mái nhà

Tin tức
Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Tổng Bí thư: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước

Theo Tổng Bí thư, trong nhiệm kỳ tới, mục tiêu phát triển
tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo, củng cố niềm
tin của nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước
nhanh và bền vững,...
Trước hết là tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kết hợp
hài hoà, chặt chẽ giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hết
sức chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo Đảng. Đổi
mới hoàn thiện bộ máy chính trị đi đôi với nâng cao chất
lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp
chiến lược đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ và có cơ chế phù hợp bảo vệ cán bộ
dám nghĩ dám làm dám đột phá dám chịu trách nhiệm và quyết liệt trong hành động. Khắc
phục bằng được sự chậm trễ, yếu kém trong công tác điều hành, thực thi công vụ. Đẩy mạnh
phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.
Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ và có hiệu quả mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị
trường kinh tế thị trường định hướng XHCN đầy đủ, hiện đại, hội nhập. Xây dựng nền công
nghiệp quốc gia hiện đại, có mũi nhọn. Phát triển nền nông nghiệp hàng hoá tập trung, quy mô
lớn theo hướng giá trị gia tăng cao. Phát triển kinh tế biển gắn với việc bảo vệ chủ quyền biển
đảo. Cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý an toàn nợ công, cơ cấu lại đầu tư công...
Thứ ba, khơi dậy tinh thần và quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, dân tộc
cường thịnh, trường tồn, phát huy giá trị văn hoá và con người Việt Nam. Xây dựng cơ chế
để phát huy tinh thần cống hiến của người dân, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực
chủ yếu cho phát triển. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, vừa tiếp thu tinh hoa văn hoá
của dân tộc vừa phát triển những giá trị tốt đẹp của dân tộc để văn hoá thực sự là nền tảng tinh
thần, là nguồn lực nội sinh của đất nước.
Tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm nghèo đa chiều, phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội
linh hoạt, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, nâng cao chất lượng phát triển của dân số.
Thứ tư, giữ vững độc lập tự chủ, tăng cường quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động
đối ngoại, hội nhập kinh tế, bảo vệ sự độc lập tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ vùng trời, vùng biển
của đất nước. Đến 2025 cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, xây dựng một số quân
chủng, binh chủng mạnh, đến 2030 xây dựng quân đội hiện đại, công an tinh nhuệ, xây dựng
thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng tự vệ động
viên rộng khắp, có sức chiến đấu cao.
Thứ năm, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, giải quyết mối quan hệ lợi ích của các giai
tầng trong xã hội, bảo đảm chính sách dân tộc, tôn giáo, nghiêm trị mọi âm mưu chia sẽ mối
đại đoàn kết toàn dân tộc. Đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong xây dựng
chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống nhà nước. Đảm bảo minh bạch công khai thông tin, quyền
được tiếp cận thông tin của toàn bộ các tầng lớp nhân dân. Thực hiện các định chế dân chủ,
chống các biểu hiện dân chủ cực đoan, dân chủ hình thức.
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Thứ sáu, quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường,
triển khai biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là nội dung
thời sự, cần thường xuyên cập nhật, điều hành linh hoạt. Đảm bảo an ninh sinh thái, an ninh
môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, xem chi tiết và tại đây.
Thứ trưởng Bộ Công Thương: Đảm bảo điện an toàn, tuyệt đối phục vụ Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng
An, cùng lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa kiểm tra
công tác đảm bảo cấp điện phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng, sáng 26/01/2021 tại Hà Nội.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đánh giá cao
công tác chuẩn bị cũng như các phương án đảm bảo điện
của EVN/EVNHANOI và các Tổng công ty Điện lực trực
thuộc EVN. Lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo
điện trong suốt thời gian diễn ra Đại hội và các sự kiện sau Đại hội. “Tất cả các vị trí, các đơn vị,
các cá nhân phải tập trung cao nhất, không được phép chủ quan”.
Cùng với EVNHANOI, các đơn vị truyền tải điện thuộc EVNNPT cũng đã và đang đảm bảo quản
lý vận hành an toàn các trạm biến áp 500kV, 220kV cấp điện cho Thủ đô Hà Nội và lân cận. Trung
tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia lập phương án vận hành an toàn, tăng dự phòng các tổ máy
phát điện, xem chi tiết.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị rà soát bổ sung, điều chỉnh
quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026

Vừa qua, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực đã tổ chức
Hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm rà soát bổ sung, điều
chỉnh quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026. Đây là nội
dung được căn cứ công văn số 8520/EVN-TCNS ngày
29/12/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc
rà soát bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ giai đoạn
2021-2026 đối với các chức danh diện Tập đoàn Điện lực
và Tổng công ty Điện lực miền Bắc quản lý.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Thiều Kim Quỳnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng
công ty cho biết, Hội nghị lần này nhằm bổ sung để hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê
duyệt quy hoạch nhân sự giai đoạn 2021-2026, đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán
bộ đã chuyển công tác, cán bộ không đủ tiêu chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ quản lý trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Trên tinh thần đó, ông Thiều Kim
Quỳnh yêu cầu các đồng chí là lãnh đạo chủ chốt tại Hội nghị này nêu cao tinh thần trách
nhiệm, nghiên cứu kỹ về tiêu chuẩn, cơ cấu lựa chon, giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ có
chất lượng, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của Tổng công ty, xem chi tiết.

Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc đạt thành tích xuất sắc trong thực
hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020

Ngày 20/01/2021, tại Hội nghị tổng kết công tác năm
2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đảng
bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty
Điện lực miền Bắc vinh dự nhận bằng khen của Ban
Thường vụ Thành ủy Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc
trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 (Quyết định
số 749 – QĐ/TU); được xếp loại tổ chức Đảng “Trong
sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2020 (Quyết định số 338
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– QĐ/ĐUK); được tặng nhiều giấy khen của Ban thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà
Nội về: hoàn thành tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2020; có thành tích xuất sắc
trong công tác ủng hộ, phòng, chống dịch bệnh Covid 19; thành tích xuất sắc trong công tác
ủng hộ quỹ vì người nghèo; công tác ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai bão lụt năm
2020.
Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Bí thư
Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng vinh dự nhận bằng khen của
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính
trị năm 2020 (Quyết định số 749 – QĐ/TU), xem chi tiết.
Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ phối hợp một cách tốt nhất các công trình
điện đảm bảo sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa

• Vừa qua, tại Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có
chương trình làm việc với Tổng công ty Điện lực miền
Bắc. Cảm ơn sự ghi nhận của UBND tỉnh Thanh Hóa đối
với sự nỗ lực của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đảm
bảo đủ điện cho sự phát triển kinh tể của tỉnh Thanh Hóa
trong thời gian qua; ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch
HĐTV Tổng công ty cho biết, trong nhiều năm qua Tổng
công ty Điện lực miền Bắc luôn giành sự quan tâm đặc
biệt tỉnh Thanh Hóa. Với tổng mức đầu tư xây dựng các công trình điện của tỉnh lên đến hàng
ngìn tỷ đồng. Ông Thiều Kim Quỳnh cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá tiếp tục giành sự
quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với ngành điện để tháo gỡ các khó khăn,
vướng mắc cho các dự án hạ tầng điện, xem chi tiết.
• Chiều cùng ngày Chủ tịch Hội đồng thành viên Thiều
Kim Quỳnh đã dự Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm
2020 của Công ty Điện lực Thanh Hóa. Chỉ đạo tại Hội
nghị, ông Thiều Kim Quỳnh - đã thẳng thắn chỉ ra những
hạn chế mà PC Thanh Hóa còn tồn tại, đó là tình trạng
suất sự cố lưới điện cao, lưới điện trung áp còn nhiều cấp
điện áp; năm 2020 toàn PC Thanh Hóa đã để xảy ra 1.393
vụ sự cố trên lưới điện trung, hạ áp. Ông Quỳnh đề nghị,
PC Thanh Hóa cần thực hiện kiểm soát quản lý phân hệ sự cố, đánh giá phân tích nguyên nhân
sự cố để chỉ đạo kịp thời, xem chi tiết.
• Nằm trong chương trình công tác tại Thanh Hóa, Đoàn công tác của Chủ tịch Hội đồng thành
viên Thiều Kim Quỳnh đã có chuyến thăm Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Thanh Hóa thuộc Công
ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc, xem chi tiết.
Chủ tịch HĐTV Thiều Kim Quỳnh tham dự Hội nghị tổng kết tại Công ty Điện
lực Thái Bình, Công ty Điện lực Thái Nguyên, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm
điện miền Bắc, Công ty Điện lực Sơn La

• Tại PC Thái Bình, ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch
HĐTV yêu cầu, đơn vị cần chú trọng trong công tác Kỹ
thuật, đặc biệt là có dự báo về các dự án TBA 110kV
nhằm đáp ứng và phục vụ sự phát triển kinh tế của giai
đoạn 2021-2025. Đồng thời, đưa lưới điện trung áp về
cấp điện áp qui hoạch, giảm thiểu tối đa vận hành nhiều
cấp trên cùng địa bàn, tăng tỷ lệ đạt tiêu chí N-1 để nâng
cao độ tin cậy cung cấp điện, tăng cường việc ứng dụng
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khoa học công nghệ vào công tác đầu tư xây dựng; ưu tiên phát triển lưới điện theo hướng tự
động hóa, các trạm biến áp 110kV vận hành theo tiêu chí không người trực; cần nâng cao hiệu
quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động, cải tiến công tác kinh doanh điện năng
và dịch vụ khách hàng để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ điện; chủ động tham gia thị
trường bán buôn và thị trường bán lẻ điện cạnh tranh sẽ được Tập đoàn triển khai trong giai
đoạn 2021-2025, xem chi tiết.
• Chủ tịch HĐTV Thiều Kim Quỳnh yêu cầu, PC Thái Nguyên cần tập trung vào một số nhiệm
vụ: Phát triển Lưới điện đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện thông qua việc đầu tư cải tạo lưới
điện đáp ứng tiêu chí N-1 với cấu trúc lưới điện mang tính mở. Ưu tiên phát triển lưới điện
theo hướng tự động hóa, các trạm biến áp 110kV vận hành theo tiêu chí không người trực;
phối hợp đầu tư các xuất tuyến 110kV đồng bộ với tiến độ đầu tư các TBA 220kV; đảm bảo
cấp điện cho các phụ tải khu vực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thuộc phạm vi địa
giới Công ty quản lý; phát triển lưới điện 110kV đảm bảo cấp điện cho các phụ tải theo tiêu
chí N-1; đảm bảo các chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng, chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiệm cận
với các chỉ số của các đơn vị trong Tổng công ty, xem chi tiết.
• Dự Hội nghị tại Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện
miền Bắc, Chủ tịch HĐTV Thiều Kim Quỳnh yêu cầu
đơn vị cần tập trung nâng cao chất lượng nguồn cán bộ,
chuẩn bị về nguồn nhân lực và phương tiện để tiếp cận
các dự án điện mặt trời, các dự án điện gió lớn chuẩn bị
triển khai và các dự án tự động hóa lưới điện phân phối,
số hóa công tác quản lý kỹ thuật của Tổng công ty. Đảm
bảo có bộ phận kỹ sư với trình độ khoa học công nghệ kỹ
thuật tốt, cơ bản đáp ứng được các yêu cầu quản lý kỹ thuật của Tổng công ty Điện lực miền
Bắc trong tình hình mới, xem chi tiết.
- Đưa ra những nhận định của năm 2021, ông Thiều Kim Quỳnh cho biết, đây là năm hết sức
quan trọng khi cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng,
Tổng công ty Điện lực miền Bắc phải 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 và đang bùng
phát trở lại. Chủ tịch Hội đồng thanh viên Thiều Kim Quỳnh nhấn mạnh, PC Sơn La cần phải
đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác quản lý vận hành lưới điện;
ứng dụng khoa học công nghệ là những hành trang mà PC Sơn La phải hướng tới với những
nhiệm vụ cụ thể cần có các giải pháp vận hành có tính toán phương thức vận hành hợp lý, cân
tải giữa các đường dây trung thế, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, không để xảy ra quá
tải đường dây và trạm biến áp, tăng cường kiểm tra hành lang tuyến lưới, kiểm tra hệ thống
tiếp địa, xử lý ngay những khiếm khuyết tồn tại trên lưới điện, rà soát hệ thống tụ bù hiện có
đảm bảo khai thác tối ưu hiệu quả bù công suất phản kháng. Từng bước loại dần các thiết bị
không tin cậy, hiệu suất kém, tổn thất cao bằng các thiết bị mới có hiệu suất cao, tổn thất thấp
(đặc biệt là đối với MBA)., xem chi tiết.
Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc dự Hội
nghị tổng kết tại Công ty Điện lực Nam Định, Công ty Điện lực Hải Dương, Công
ty Điện lực Hòa Bình

• Tại PC Nam Định, Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân khiến
chỉ tiêu tổn thất điện năng cao; chỉ tiêu SAIDI, SAIFI cao; suất sự cố lưới trung hạ áp cao. Bà
Đỗ Nguyệt Ánh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, yêu cầu PC Nam Định thực
hiện đó là: Tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động, cần nâng cao nhận thức cho người lao
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động, tăng cường và đưa công nghệ kiểm soát chặt chẽ
quy trình lao động; PC Nam Định cần đưa ra các biện
pháp ưu tiên giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy
cung cáp điện đáp ứng sự hài lòng khách hàng, tăng nâng
suất lao động thông qua chuyển đổi số, sau đó là các mục
tiêu khác. Cùng với đó Tổng Giám đốc yêu cầu PC Nam
định tập trung đẩy nhanh tiến độ một số công trình trọng
điểm hoàn thành trước tháng 6/2021, xem chi tiết.
• Đối với PC Hải Dương, Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám
đốc EVNNPC yêu cầu đơn vị cần nỗ lực quyết tâm trở thành đơn vị đứng top 5 của EVNNPC
và top 10 EVN về hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, các năm tiếp theo cần bứt phá và là điểm
sáng của Tổng công ty. PC Hải Dương với truyền thống, bề dày lịch sử và tiềm năng lớn như
nhân lực, cán bộ trẻ, tinh thần muốn cống hiến...Tổng giám đốc kỳ vọng đơn vị sẽ có nhiều
bứt phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng với các đơn vị trong Tổng công ty đưa
EVNNPC tiến lên giữ vị trí hàng đầu trong số các đơn vị kinh doanh bán điện của Tập đoàn
Điện lực Việt Nam, xem chi tiết.
• Trước hết, PC Hòa Bình cần xác định trọng tâm là công tác giảm tổn thất điện năng, bà Đỗ
Nguyệt Ánh - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc nhấn mạnh, bà Ánh cũng
thẳng thắn đưa ra những chỉ tiêu, tồn tại, hạn chế trong công tác điều hành cũng như hoạt
động sản xuất kinh doanh của Công ty, đề ra định hướng chỉ đạo và giải pháp thực hiện.
Đặc biệt tại PC Hòa Bình, cần tập trung đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao
để hoàn thành tốt các nhiệm vụ SXKD của Công ty giai đoạn 2021 – 2025, ưu tiên sắp xếp
những người có trình độ, năng lực, khát khao muốn cống hiến vào vị trí công việc phù hợp,
đồng thời đối với những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ cần có chế tài cụ thể.
Thời gian tới, Phó Tổng Giám đốc Vũ Anh Phương sẽ thay mặt Ban lãnh đạo Tổng công ty
trực tiếp chỉ đạo, đồng hành trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đưa PC Hòa
Bình cải thiện các chỉ tiêu, từng bước tiến lên, xem chi tiết.
EVNNPC làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về kế hoạch đầu tư xây dựng hệ
thống cấp điện cho KCN Hoàng Mai I và KCN WHA-Nghệ An

Chiều ngày 26/01/2021, Tổng công ty Điện lực miền Bắc
(EVNNPC) đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ
An bàn về kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống đường dây
và trạm biến áp cấp điện cho Khu công nghiệp (KCN)
Hoàng Mai I và KCN WHA-Nghệ An. Phát biểu tại Hội
nghị, bà Đỗ Nguyệt Ánh trân trọng cảm ơn tinh thần làm
việc, sự chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của UBND tỉnh Nghệ
An đối với các công trình điện nói chung cũng như của
EVNNPC trên địa bàn. Bà Đỗ Nguyệt Ánh cam kết sẽ đồng hành cùng với tỉnh Nghệ An,
các nhà đầu tư về các vấn đề luật điện lực nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện. Bà
Đỗ Nguyệt Ánh mong muốn sẽ cập nhật tiến độ thực hiện các dự án hàng tháng để nắm bắt
được các thông tin về các công trình trọng điểm này, đặc biệt là công trình cấp điện Khu công
nghiệp Hoàng Mai I và Khu công nghiệp WHA - Nghệ An.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, ông Lê Ngọc Hoa - Phó chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu và
cảm ơn các lãnh đạo của EVNNPC đã quan tâm đến sự phát triển kinh tế của tỉnh trong những
năm vừa qua, đặc biệt là năm 2020. Ông Lê Ngọc Hoa mong muốn các lãnh đạo EVNNPC
tiếp tục quan tâm trong thời gian tới, tạo điều kiện cho tỉnh Nghệ An để thu hút được các nhà
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đầu tư. Ông Lê Ngọc Hoa cũng đã cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với EVNNPC, cập nhật tiến
độ thực hiện các dự án hàng tháng và sẽ thường xuyên trao đổi với EVNNPC để giải quyết
các vấn đề tồn tại trong quá trình thực hiện. Nhân dịp năm mới, ông Lê Ngọc Hoa đã gửi lời
chúc mừng năm mới và chúc EVNNPC luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao,
xem chi tiết.

Gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí

Vừa qua, EVNNPC tổ chức gặp mặt các nhà lãnh đạo
quản lý báo chí và các cơ quan thông tấn, báo chí nhân
dịp năm mới 2021 và chuẩn bị đón Xuân Tân Sửu. Thay
mặt ban lãnh đạo EVNNPC, Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt
Ánh đã gửi lời cảm ơn tới các cơ quan quản lý báo chí, cơ
quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên đã
đồng hành cùng EVNNPC trong thời gian vừa qua, bởi
trong thành tích của Tổng công ty luôn có sự đóng góp,
đồng hành và chia sẻ của các cơ quan báo chí. Dự báo năm 2021 còn nhiều khó khăn, Tổng
Giám đốc EVNNPC mong muốn các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập
viên sẽ tiếp tục ủng hộ Tổng công ty trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà
nước và nhân dân giao phó, xem chi tiết.
Trung tâm Chăm sóc khách hàng hoàn thành tốt bốn nhiệm vụ quan trọng của
Tổng công ty giao

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Hồ Mạnh Tuấn - Thành
viên HĐTV cho biết, trong năm qua, Trung tâm Chăm
sóc khách hàng tiếp tục hoàn thành tốt bốn nhiệm vụ
quan trọng mà Tổng công ty đã tin tưởng giao cho Trung
tâm ngay từ những ngày đầu thành lập, đó là Trung tâm
cần trở thành mắt xích không thể thiếu trong dây chuyền
hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành điện với vai trò
là cầu nối đưa khách hàng với ngành điện xích lại gần
nhau; hỗ trợ làm giảm sức ép lên các Công ty Điện lực và Điện lực; tham mưu cho lãnh đạo
Tổng công ty các giải pháp về kinh doanh dịch vụ khách hàng; đồng thời là kênh truyền thông
quan trọng giới thiệu hình ảnh và các dịch vụ điện lực tới hơn 10,5 triệu khách hàng sử dụng
điện ở miền Bắc, xem chi tiết.
Ông Vũ Thế Nam – Thành viên Hội đồng thành viên dự Hội nghị tại Công ty Điện
lực Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Điện Biên, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc

• Tại PC Vĩnh Phúc, PC Điện Biên, ông Vũ Thế Nam Thành viên HĐTV ghi nhận những kết quả và một số chỉ
tiêu mà các đơn vị đã đạt được trong năm 2020. Ngoài
ra, ông Nam cũng đề nghị các đơn vị cần có giải pháp
giảm tổn thất điện năng lưới hạ thế, giảm xuất sự cố, tập
trung triển khai đo xa, giảm thời gian ngừng cấp điện đảm
bảo suất sự cố và độ tin cậy ổn định, đẩy nhanh tiến độ
triển khai đóng điện các dự án. Ông Nam cũng yêu cầu các
Công ty Điện lực cần tập trung vào chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số; xác định các lĩnh
vực trọng tâm để chuyển đổi số căn cứ tính cấp thiết và nguồn lực của đơn vị theo các mặt kinh
doanh dịch vụ khách hàng, quản lý kỹ thuật, tài chính kế toán; đảm bảo cơ sở hạ tầng và an toàn
an ninh thông tin trong công tác chuyển đổi số. Bên cạnh các giải pháp đơn vị đã đề ra, các đơn
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vị cần tăng cường kiểm tra giám sát mua bán điện để giải quyết triệt để tổn thất thương mại,
xem chi tiết và tại đây.
• Đối với Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc, ông Vũ Thế Nam cho biết, Tổng công ty sẵn
sàng giao việc cho NPSC với điều kiện Công ty phải đảm bảo tiến độ và chất lượng các dịch
vụ, trong đó ưu tiên những sản phẩm có hàm lượng chất xám trí tuệ, giúp chủ đầu tư tối ưu hóa
chi phí song vẫn đạt hiệu quả cao đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Song song với đó,
Công ty phải nắm vững định hướng thiết kế chung, có khả năng tham mưu cho lãnh đạo Tổng
công ty về những vấn đề như tự động hóa, mỹ quan đô thị, chi tiết tại đây.

Ông Bùi Lê Cường - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty tham dự Hội
nghị tổng kết tại Công ty Điện lực Phú Thọ, Công ty Điện lực Tuyên Quang và
Công ty Điện lực Hà Giang

• Tại PC Phú Thọ, PC Tuyên Quang, ông Bùi Lê Cường
-Thành viên Hội đồng thành viên đề nghị toàn thể
CBCNV-NLĐ trong toàn đơn vị cần tiếp tục phát huy
sức mạnh đoàn kết, nỗ lực sáng tạo để hoàn thành toàn
diện các nhiệm vụ. Đồng thời, các đơn vị cần phải chủ
động đưa ra các giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp
điện và không để xảy ra tình trạng thiếu điện trên địa
bàn; chủ động, sẵn sàng các phương án ứng phó và khắc
phục hậu quả của thiên tai; đảm bảo tiến độ đầu tư các công trình điện, cũng như thực hiện
các hạng mục sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên đã được phê duyệt trong năm 2021;
tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên cơ sở rà soát, bổ sung, hiệu chỉnh, sửa đổi các quy
chế, quy định nội bộ theo hướng công khai minh bạch, thông thoáng và tiện lợi cho khách
hàng; chú trọng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, chuyển đổi
số và số hóa mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, xem chi tiết và tại đây.
• Dự hội nghị tổng kết tại Công ty Điện lực Hà Giang, ông Bùi Lê Cường - Thành viên Hội
đồng thành viên, yêu cầu đơn vị cần tăng cường các giải pháp khắc phục nhằm giảm thiểu
tối đa các sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, phấn đấu vươn lên là một trong những
đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tổng công ty giao phó. Đẩy mạnh việc ứng dụng
công nghệ thông tin vào quản lý vận hành, sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo cung cấp
điện an toàn, ổn định, chính xác góp phần thực hiện thành công chủ đề năm 2021 của EVN
là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, xem chi tiết.
Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn dự Hội nghị tổng kết tại Công ty Điện lực
Lạng Sơn, Công ty Điện lực Cao Bằng, Công ty Điện lực Bắc Kạn, Ban QLDA
Phát triển điện lực, Công ty TNHH MTV Thủy điện Sa Pa, Công ty TNHH MTV Tư
vấn điện miền Bắc

• Đánh giá về những kết quả mà PC Cao Bằng đã đạt được
trong năm 2020, ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám
đốc cho rằng, những thành tích trong công tác quản lý
kỹ thuật vận hành, kinh doanh dịch vụ khách hàng,… mà
PC Cao Bằng đạt được có đóng góp lớn nhất của người
đứng đầu đơn vị, nên chăng mỗi tháng Công ty tổ chức
Công đoàn và lãnh đạo dành một buổi để tiếp CBCNV và
đối thoại với người lao động. Nếu làm được việc này thì
đơn vị có thể giải quyết kịp thời các ý kiến vướng mắc của người lao động, từ đó tránh được
những bức xúc, khiếu kiện không đáng có gây mất đoàn kết và ảnh hưởng đến quá trình hoàn
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thành nhiệm vụ chung của tổ chức, xem chi tiết.
• Tại PC Lạng Sơn, ông Lê Minh Tuấn yêu cầu công ty quán triệt cập nhật và vận hành các
phần mềm dùng chung trong toàn EVN nhằm phát huy hiệu quả trong quản trị điều hành;
từng điện lực, từng phòng trong Công ty phải cùng nhau bàn thảo để xây dựng cơ sở dữ liệu
chuẩn, hợp nhất để cùng khai thác có hiệu quả thông tin, làm cơ sở để chuyển đổi số thành
công trong toàn ngành, chi tiết tại đây.
• Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn cho rằng, nhiệm vụ
trọng tâm của PC Bắc Kạn năm 2021 khi thực hiện chủ
đề của EVN là “Năm chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện
lực Quốc gia Việt Nam” là phải xây dựng hệ thống cơ sơ
dữ liệu dùng chung cho Công ty, Tổng công ty với mục
đích để khi công tác chuyển đổi số triển khai trong toàn
ngành, từng đơn vị, từng tổ đội từng phòng Ban có thể
bắt nhịp và thực hiện được thông suốt ngay. Song song,
ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả các phầm mềm trong toàn EVN để phục vụ
quản trị điều hành, khai thác trong hoạt động quản lý vận hành, sản xuất kinh doanh, tài chính
kế toán, tổ chức nhân sự và đào tạo,….cần được PC Bắc Kạn tập trung thực hiện, xem chi tiết.
• Tại Ban QLDA Phát triển điện lực, Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn cũng truyền đạt một
số yêu cầu từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo về công tác ĐTXD trong năm 2021, đó
là các đơn vị trong EVN phải giao định biên cho các Ban quản lý dự án; ban hành quy định
quản lý tiền lương hàng năm; lập và trình đầy đủ các dự toán thu chi hàng năm, tăng cường
kiểm soát chi phí quản lý dự án A của các Ban QLDA; Tăng cường kiểm toán tại các Ban
QLDA, xem tại đây.
• Ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc đã đề nghị Công ty TNHH MTV Tư vấn điện
miền Bắc thực hiện một số nội dung nhiệm vụ như: Đơn vị cần phải học hỏi kinh nghiệm tư
vấn của đơn vị bạn, cần phải xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh dài hạn; Công ty cần
phải lập đề án cụ thể để nâng cao thu nhập cho người lao động, đối thoại và lắng nghe ý kiến
CBCNV để hiểu được tính chất phức tạp của công việc từ đó trang bị thêm máy móc thiết bị
làm việc. Đơn vị cần phải trao đổi thông tin thường xuyên với các phòng Ban trên của Tổng
công ty để bám sát các công việc cần thực hiện, tránh sai lầm. Đối với mỗi CBCNV, ông Lê
Minh Tuấn đã đề nghị từng cán bộ của Công ty cần tích lũy, nâng cao kiến thức, trình độ tay
nghề, thay đổi cách làm việc để thích ứng với thị trường, chi tiết.
• Dự Hội nghị tại Công ty TNHH MTV Thủy điện Sa Pa, Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn
đã trao đổi thẳng thắn trực tiếp với các CBCNV để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người
lao động để kịp thời giải quyết các vấn đề thắc mắc cũng như giúp đỡ các đoàn viên gặp khó
khăn trong cuộc sống. Với lực lượng nòng cốt là các cán bộ trẻ, Phó Tổng Giám đốc đề nghị
Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu với các đơn vị bạn nhằm học hỏi kinh
nghiệm trong công tác quản lý cũng như công tác vận hành nhà máy, xem tại đây.
Ông Lê Quang Thái – Phó Tổng Giám đốc dự Hội nghị tổng kết tại Công ty Điện
lực Lai Châu, Công ty Điện lực Lào Cai, Công ty Điện lực Yên Bái, Ban Quản lý dự
án Xây dựng điện miền Bắc, Ban Quản lý dự án Lưới điện

• Tại PC Lai Châu, PC Yên Bái, ông Lê Quang Thái yêu
cầu, năm 2021 các Công ty Điện lực cần tiếp tục phát huy
những nền tảng và kết quả đạt được năm 2020, cũng như
tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể: phấn đấu đảm bảo
hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021;
triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm giảm suất sự cố,
đặc biệt là sự cố 110kV; hoàn thành tốt các chỉ tiêu về độ
tin cậy cung cấp điện; tập trung triển khai chương trình
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chuyển đổi số, ứng dụng CNTT vào các lĩnh vực SXKD theo chỉ đạo của Tập đoàn và Tổng
công ty; tiếp tục xử lý các trạm có tỷ lệ tổn thất 7% trong các điện lực trực thuộc; giảm số hộ
có điện áp thấp; tiếp tục thực hiện công tác 5S lưới điện; xóa bỏ các tồn tại sau kiểm tra giám
sát mua bán điện; đẩy nhanh tiến độ thay công tơ điện tử xem chi tiết và tại đây.
• Ông Lê Quang Thái đã đánh giá rất cao về các mặt của đơn vị, đó là “Năm 2020, Công ty
Điện lực Lào Cai đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu của năm. Đồng thời tất cả các chỉ tiêu
của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 mà Tổng công ty giao cho PC Lào Cai đã hoàn thành và
hoàn thành vượt mức”. Trong đó có 2 vấn đề mà ông Thái cho rằng Công ty Điện lực Lào
Cai là một trong các đơn vị dẫn đầu mà nhiều đơn vị khác chưa làm được là ứng dụng CNTT
và các ứng dụng mới vào quản trị doanh nghiệp, quản lý vận hành lưới điện và công tác kinh
doanh, dịch vụ khách hàng. Tiếp đó là vấn đề thực thi văn hóa doanh nghiệp, làm 5S từ văn
phòng ra lưới điện. Qua đó thể hiện được sự chuyên nghiệp trong công tác quản lý của người
lãnh đạo, xem chi tiết.
• Đối với Ban Quản lý Dự án Xây dựng điện miền Bắc, Ban Quản lý dự án Lưới điện, ông Lê
Quang Thái - Phó Tổng Giám đốc yêu cầu toàn thể cán bộ nhân viên trong Ban tiếp tục phát
huy kết quả đã đạt được trong năm qua, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, cố gắng
hơn nữa, đặc biệt là tận dụng tối đa lực lượng lao động chất lượng cao với trên 90% cán bộ
nhân viên có bằng đại học và trên đại học để đạt thành tích cao trong năm tới. Nâng cao văn
hóa doanh nghiệp hơn nữa, ứng xử văn hóa gắn liền với công tác chuyên môn. Người lao
động cần phải có ý thức, trách nhiệm trong công việc, không ngừng trau dồi, học tập nâng
cao kiến thức, kinh nghiệm, đề cao tinh thần, trách nhiệm và chủ động trong công việc, xem
chi tiết và tại đây.
Phó Tổng Giám đốc Lê Văn Trang chia sẻ, sản lượng điện và lợi nhuận kỷ lục của
Công ty TNHH Đầu tư Điện lực Việt - Trung - hình mẫu hợp tác thành công giữa
Điện lực Việt Nam và Điện lực Trung Quốc

Được đánh giá là một trong những hình mẫu thành công
về hợp tác giữa Điện lực Việt Nam và Điện lực Trung
Quốc, năm 2020, Công ty TNHH Đầu tư Điện lực Việt
- Trung (tên giao dịch là V.C Power) đã vượt qua muôn
vàn khó khăn thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
sản xuất kinh doanh với việc đạt sản lượng điện và mức
lợi nhuận kỷ lục kể từ khi Nhà máy Thủy điện Séo Chong
Hô đi vào vận hành năm 2013.
Phó Tổng Giám đốc EVNNPC Lê Văn Trang trao tặng Giấy khen của EVNNPC cho V.C
Power với danh hiệu đạt “Giải Nhất hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh” trong khối các
Công ty có cổ phần và phần vốn góp chi phối”, xem chi tiết.
Ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc dự Hội nghị tổng kết Tại Công ty
Điện lực Nghệ An, Công ty Điện lực Hà Tĩnh

• Tại PC Nghệ An, ông Vũ Anh Phương – Phó Tổng Giám
đốc thay mặt lãnh đạo Tổng công ty cam kết lãnh đạo tỉnh
sẽ tạo mọi điều kiện, hỗ trợ PC Nghệ An hết sức để đáp
ứng được đủ mục tiêu mà lãnh đạo tỉnh đã đề ra trong
việc đảm bảo nhu cầu cung ứng điện trên địa bàn tỉnh.
Song song với đó, Phó Tổng Giám đốc cũng nhấn mạnh
để đạt được những điều trên PC Nghệ An phải có cách
làm đột phá, mới và quyết liệt để giải quyết, vì đây không
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chỉ là cơ hội cần phải nắm bắt, mà còn là thách thức cho PC Nghệ An. Về vấn đề này lãnh
đạo EVNNPC sẽ họp bàn xin ý kiến Hội đồng thành viên để có phương án đặc biệt. Ngoài
ra, ông Phương cũng giải đáp các kiến nghị và giao cho các ban chuyên môn EVNNPC phối
hợp với PC Nghệ An đề xuất các giải pháp nhằm tập trung củng cố, tăng cường dịch vụ, đáp
ứng được nhu cầu phụ tải, xem chi tiết.
• Ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh: Yêu cầu, thách thức đi cùng với các
chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới hết sức nặng nề, vì vậy ngay từ những ngày đầu năm,
mỗi CBCNV Công ty Điện lực Hà Tĩnh cần có những bước chuyển biến mới, thay đổi, sáng
tạo trong cách nghĩ cách làm, chung sức, chung lòng, quyết tâm khắc phục những tồn tại đã
xác định tại Hội nghị, bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu,
nhiệm vụ được giao trong năm 2021 và những năm tiếp theo, xem chi tiết.
NPCIT giữ vai trò then chốt để thực hiện, hỗ trợ các đơn vị trong EVNNPC hoàn
thành kế hoạch Chuyển đổi số năm 2021

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 - Phó Tổng
Giám đốc đề nghị trong giai đoạn năm 2021-2025, NPCIT
cần phải chủ động thực hiện các nội dung công việc như:
Xây dựng và triển khai có kế hoạch chương trình công tác
quản trị; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cũng như với
các Ban chuyên môn trong Tổng công ty; xây dựng đội
ngũ kỹ thuật có trình độ chuyên môn hóa cao về kỹ thuật, an toàn thông tin, quản trị, lĩnh vực
dịch vụ và phải được quy định rõ chức năng nhiệm vụ; tích cực nghiên cứu, đề suất các sáng
kiến khoa học để ứng dựng vào thực tế SXKD; tăng cường giao lưu với các đơn vị để nâng
cao công tác quản lý. Bên cạnh đó, trong công tác lao động tiền lương, NPCIT cần phải đưa
ra các cơ chế ưu đãi phù hợp để góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động. Trong công
tác quản lý nội bộ, NPCIT cần phải tổ chức sát hạch để nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ
thông tin, xem chi tiết.
Công đoàn EVNNPC tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính
đáng cho người lao động

Ngày 26/01/2021, Công đoàn Tổng công ty Điện lực
miền Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và Tổng
kết công tác Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ
năm 2021. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Đỗ Đức Hùng
- Chủ tịch Công đoàn EVN đã ghi nhận và đánh giá cao
những thành tích của Công đoàn EVNNPC trong năm
2020; khẳng định hoạt động công đoàn đã ngày càng thực
chất hơn, đi vào chiều sâu. Công đoàn đã nỗ lực phối hợp
với chính quyền để ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động. Về nhiệm vụ trong năm
2021, ưu tiên số một của công đoàn vẫn là làm tốt vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi
hợp pháp, chính đáng của người lao động, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, hàng đầu, thường
xuyên của công đoàn. Để làm tốt nhiệm vụ quan trọng này, yêu cầu công đoàn các cấp trong
Tổng công ty chủ động tìm hiểu nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động để kịp thời
có sự hỗ trợ cần thiết và phù hợp; nâng cao nhận thức về hoạt động công đoàn, đổi mới sáng
tạo các hoạt động, tự làm mới mình để xứng đáng là tổ chức tin cậy đồng hành cùng người
lao động, xem chi tiết.
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Phòng chống dịch bệnh COVID19
• Trước diễn biến hết sức phức tạp của COVID-19, Tổng
Giám đốc Tổng công ty Đỗ Nguyệt Ánh đã ký Chỉ thị số
117/CĐ- EVNNPC ngày 28/01/2021 chỉ đạo các đơn vị
thành viên, các Ban chuyên môn về việc triển khai thực
hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong
tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát trong cộng
đồng, chi tiết tại đây.
• Tiếp theo đó Tổng công ty cũng đã có văn bản số 490/
EVNNPC-VP ngày 28/01/2021 về việc tổ chức triển khai thực hiện cách ly và làm việc online
tại nhà đối với CBCNV tại Cơ quan Tổng công ty trong tình hình mới của dịch bệnh COVID-19,
văn bản số 492/EVNNPC-TCNS ngày 28/01/2021 về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19
trong tình hình mới của Tổng công ty.
• PC Quảng Ninh kích hoạt các biện pháp phòng chống
dịch Covid -19 ở mức cao nhất. Theo đó, ngay trong ngày
28/01, ông Nguyễn Thanh Tĩnh - Giám đốc PC Quảng
Ninh đã triệu tập Ban Chỉ đạo phòng chống Covid -19 họp
khẩn để triển khai phương án làm việc trong chế độ cách
ly tập trung tại Trung tâm Điều khiển xa Quảng Ninh,
cũng như các Tổ trực vận hành Điện lực và trạm biến áp
110 kV tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Để đảm
bảo tuyệt đối không xảy ra lây nhiễm chéo cho lực lượng điều độ viên, kỹ sư SCADA, công
nhân trực vận hành tại các Điện lực, Giám đốc PC Quảng Ninh đã chỉ đạo Phòng Tổ chức &
Nhân sự, Văn phòng Công ty bố trí nơi ăn nghỉ, cũng như đảm bảo các điều kiện sinh hoạt tại
chỗ trong khu cách ly cho các điều độ viên, kỹ sư SCADA, công nhân trực vận hành cho đến
khi công bố hết dịch, xem chi tiết.
• Ngay trong chiều ngày 28/01/2021, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Công ty Điện
lực Hải Dương đã tổ chức họp khẩn để triển khai một số nội dung liên quan đến công tác
phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sản xuất kinh doanh cũng như sức khỏe của người lao động.
Theo đó, Trung tâm Điều khiển xa Hải Dương sẽ ngay lập tức được cách ly tại trụ sở của Công
ty (đây là đơn vị quan trọng được coi như bộ não của lưới điện tỉnh nhà và không có lực lượng
thay thế khẩn cấp); các Tổ trực ca vận hành Điện lực, các trạm 110kV cũng sẽ đặt trong yêu
cầu nghiêm ngặt về cách ly. Riêng đối với Điện lực Chí Linh, Kinh Môn và các trạm 110kV
trên địa bàn này chủ động lập phương án vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh vừa phòng chống
dịch hiệu quả, đặc biệt là sức khỏe người lao động. Thực hiện trang cấp đầy đủ các dụng cụ,
trang thiết bị y tế cần thiết phòng chống dịch cho các đơn vị trong vùng dịch và lân cận, xem
chi tiết.

Kinh doanh và dịch vụ khách hàng
• Điện lực Mỹ Hào (PC Hưng Yên) đã tổ chức trao tặng
02 phần quà cho 02 khách hàng may mắn với nội dung:
“Tuyên truyền khách hàng sử dụng dịch vụ điện qua các
kênh CSKH - Khách hàng cài đặt và sử dụng App CSKH
để tra cứu hóa đơn tiền điện”; khách hàng tham gia chương
trình “Tuyên tryền khách hàng sử dựng dịch vụ điện qua
các kênh CSKH – KH đã gọi đến tổng đài 19006767 để
yêu cầu: chuẩn hóa số điện thoại nhận tin nhắn dịch vụ
điện (SMS) và đăng ký nhận tin nhắn dịch vụ điện qua Zalo”.

11

• Thu và theo dõi nợ tiền điện là khâu cuối cùng của quá
trình kinh doanh điện năng, đây là kết quả đánh giá hiệu
quả sản xuất kinh doanh của một đơn vị. Vì vậy, việc
phân tích dòng tiền, theo dõi thu nợ của khách hàng, đảm
bảo an ninh, an toàn tiền điện được xác định là một trong
các chỉ tiêu quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh
doanh. Trong những năm vừa qua, Điện lực Yên Sơn đã
nỗ lực nghiên cứu và mở rộng ký kết hợp tác với các đối
tác thu hộ tiền điện (Viettel Pay, EC Pay, Bưu Điện…), xem chi tiết.

Công tác Kỹ thuật – An toàn
• Vừa qua, Đoàn công tác của Bộ NNPTNT do Thứ trưởng
Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã về kiểm tra công
tác lấy nước phục vụ gieo cấy vụ xuân năm 2021 của tỉnh
Nam Định. Thứ trưởng đề nghị các địa phương vừa lấy
nước, vừa tích nước ngay trong đợt 1 để đảm bảo đủ nước
cho sản xuất đúng lịch thời vụ, xem chi tiết.
• Với tiêu chí nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tối
đa thời gian mất điện cho khách hàng, đảm bảo các chỉ số
kỹ thuật vận hành, trong năm qua, PC Bắc Giang đã sửa
chữa được 252 lần, thi công đấu nối 74 lần, thực hiện vệ
sinh hotline được 565 phiên làm việc. Phát huy kết quả
đã đạt được, trong năm 2021 PC Bắc Giang sẽ đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ trong công tác thi công, sửa chữa,
đấu nối và vệ sinh công nghiệp các thiết bị điện bằng
pháp pháp hotline, góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn
định, liên tục phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt
của khách hàng, tăng thương phẩm, doanh thu tiền điện và giảm tổn thất điện năng, nâng cao
độ hài lòng của khách hàng, xem chi tiết.
• Đội sửa chữa điện hotline trên đường dây đang mang
cấp điện áp 22kV PC Thái Nguyên vừa được thành lập và
chính thức đi vào hoạt động. Đội gồm 6 thành viên, theo
kế hoạch năm 2021, đội hotline của PC Thái Nguyên sẽ
thực hiện 255 phiên công tác thi công, sửa chữa lưới điện
hotline 22kV đang mang điện.

Đầu tư xây dựng
• Công ty Điện lực Lạng Sơn đã phối hợp với Điện lực
Văn Quan tổ chức đóng điện hạ thế cho các các hộ dân ở
thôn Bản Mù. Đây là một trong những hạng mục thuộc
Dự án 2081 về Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020, thực hiện năm 2020
trên địa bàn huyện Văn Quan. Quy mô gồm xây lắp mới:
gần 9km đường dây trung áp; 04 trạm biến áp và gần
20km đường dây hạ áp tại 4 thôn: Nà Lốc, Nà Đông,
Thanh Lạng và Bản Mù của xã Tú Xuyên, tổng vốn đầu tư gần 17,5 tỷ đồng và có 220 hộ dân
được thụ hưởng Dự án.
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• Hơn 600 hộ dân vùng sâu, vùng xa huyện Na Hang đã
có điện lưới quốc gia đón tết nguyên đán Tân Sửu 2021.
Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh
Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020 cung cấp điện cho các
khu vực thôn bản chưa có điện do Sở Công Thương, tỉnh
Tuyên Quang làm chủ đầu tư trong đó huyện Na Hang
được đầu tư xây dựng mới 17 Trạm biến áp, trên 90km
đường dây 35kV, 150km đường dây hạ thế 0,4kV. Dự án
cung cấp điện cho trên 600 hộ dân thuộc các thôn bản vùng sâu vùng xa thuộc 04 xã bao gồm
xã Đà Vị, xã Hồng Thái, xã Yên Hoa, xã Sinh Long.
• Vừa qua, PC Hải Phòng đã đóng điện thành công MBA T1 trạm
110kV Cửa Cấm đảm bảo cấp điện ổn định cho các phụ tải, đặc
biệt trong dịp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết
nguyên đán Tân Sửu.
• Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc hiện đang triển khai thi công
xây dựng dự án ĐTXD lưới điện cho 3 xã vùng chuyển dân sông
Đà, tỉnh Hòa Bình, phấn đấu kịp thời đưa điện về đến bà con vùng
sâu trước ngày 08/02/2021 (tức 27 Tết).
• Công ty Điện lực Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Lạng
Giang tổ chức hoàn thành thi công gần 2km xuất tuyến 35kV sau
TBA 110kV Lạng Giang đi qua địa bàn thôn Cao Thượng xã Tân
Hưng. Tuyến đường dây 35kV được xây dựng theo đúng lộ trình
phát triển tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020-2025, tuyến đường sử dụng dây trần và dây cáp đi
ngầm dưới lòng đất đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hiện hành.

Công tác đào tạo
• PC Bắc Giang đã tổ chức lớp bồi huấn ghi chỉ số công
tơ và quản lý khai thác đo xa RF-DCU nhằm trang bị cho
CBCNV thực hiện công việc cập nhật, khai báo thông
tin ban đầu và khai thác thành thạo chính xác trong công
tác ghi chỉ số công tơ cơ khí bằng gậy ghi chỉ số có gắn
camera; quản lý khai thác đo xa RF-DCU trên hệ thống
đo xa Amiss.
• PC Lạng Sơn đã tổ chức các buổi kiểm tra sát hạch Quy
trình An toàn điện, kiểm tra sát hạch chức danh thực hiện phiếu công tác, lệnh công tác, phiếu
thao tác đối với 508 người là nhân viên kỹ thuật của các phòng, Trung tâm Điều khiển xa và
các Điện lực trực thuộc.
• PC Thái Nguyên đã tổ chức sát hạch các chức danh đội trưởng, đội phó đội quản lý vận hành
và kinh doanh dịch vụ của các Điện lực theo mô hình tổ chức mới. Đợt sát hạch có 46 cán bộ
tham gia được hội đồng sát hạch của Công ty đánh giá cao.

Tin Đoàn thể
• Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà và trao số tiền 50 triệu
đồng cho CBCNV Công ty Điện lực Nghệ An nhằm động viên, hỗ trợ đơn vị có thêm nguồn
kinh phí chăm lo cho người lao động nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
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• Công đoàn EVNNPC đã thăm hỏi, động viên công nhân
lao động PC Hải Dương, PC Bắc Ninh, PC Vĩnh Phúc,
PC Hà Nam, PC Ninh Bình và trao tặng phần quà cùng
với số tiền 20 triệu đồng cho mỗi đơn vị. Đây là hoạt động
hết sức có ý nghĩa, động viên kịp thời người lao động yên
tâm công tác, tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong lao
động, sản xuất của năm 2021 và những năm tiếp theo.
• Công đoàn EVNNPC đã thực hiện nghiêm túc 5 bước
quy trình giới thiệu, bổ sung quy hoạch cán bộ Công đoàn
Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 và 2022-2027, đảm
bảo đúng quy trình, đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ
đã chuyển công tác, hết tuổi, cán bộ không đủ tiêu chuẩn,
..., góp phần nâng tập hợp được danh sách quy hoạch đảm
bảo chất lượng đội ngũ cán bộ Lãnh đạo Công đoàn và
các chức danh Công đoàn trong Công đoàn Tổng công ty
Điện lực miền Bắc, xem chi tiết.
• Công ty Điện lực Nghệ An đã ủng hộ chương trình “Tết
vì người nghèo” số tiền 100 triệu đồng nhằm giúp đỡ
người nghèo đón Tết Tân Sửu năm 2021.
• Công đoàn EVN đã tặng Bằng khen cho 6 cá nhân của
EVNNPC có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
giỏi việc nước đảm việc nhà và hoạt động nữ công năm
2020. Công đoàn EVNNPC tặng giấy khen cho15 tập thể
và 90 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020.

Tin tham khảo
1. Chủ tịch HĐTV Thiều Kim Quỳnh thăm và làm việc với Điện lực thành phố Nam Định
2. EVN tiếp tục duy trì xả nước các hồ chứa thủy điện theo yêu cầu cho đợt 2 lấy nước đổ ải
3. Tổng công ty Điện lực miền Bắc đảm bảo cấp điện an toàn liên tục cho các trạm bơm nước
phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân 2020-2021
4. Giám đốc PC Phú Thọ tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
5. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thăm và làm việc với Công ty Điện lực Sơn La
6. PC Hưng Yên thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử trên địa bàn huyện Phù Cừ và
Tiên Lữ
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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