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Số 8 • Tháng 3/2021

Tin tức
EVN sẽ trồng 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021 – 2025
Vừa qua, tại khuôn viên Nhà máy Thủy điện Lai Châu 
(huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu), Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam tổ chức Lễ phát động hưởng ứng phong trào 
Tết trồng cây năm 2021. EVN phấn đấu trồng mới và 
chăm sóc 100.000 cây xanh trong năm 2021; trồng mới 
và chăm sóc 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025.
Tại Lễ phát động, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang 
Thành kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên và người lao 
động của tất cả các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam hăng hái 
tham gia trồng cây, trồng rừng; đồng thời nâng cao ý thức trong việc chăm sóc, bảo vệ cây 
xanh, bảo vệ rừng và tích cực góp phần ngăn chặn tình trạng khai thác rừng trái phép.
Chủ tịch HĐTV EVN cũng yêu cầu các đơn vị trong toàn Tập đoàn chủ động xây dựng và thực 
hiện kế hoạch trồng, chăm sóc cây xanh tại khuôn viên, trụ sở cơ quan, đơn vị và các khu vực 
cảnh quan phù hợp. Toàn Tập đoàn phấn đấu trồng mới và chăm sóc 100.000 cây xanh trong 
năm 2021, phấn đấu trồng mới và chăm sóc 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025. Loại 
cây trồng sẽ được lựa chọn để đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế về thổ nhưỡng. Số lượng 
cây trồng trong từng năm và cả giai đoạn sẽ được tính toán phù hợp với điều kiện diện tích đất 
có thể trồng cây của đơn vị cũng như của địa phương.

Điện mặt trời cho triệu mái nhà

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng hoa chúc mừng 
nữ Tổng Giám đốc EVNNPC nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, sáng 08/03/2021, ông 
Dương Quang Thành - Chủ tịch Thành viên Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam đã tặng hoa và chúc mừng bà Đỗ 
Nguyệt Ánh - Tổng Giám đốc  Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc. Bà Đỗ Nguyệt Ánh là nữ Tổng Giám đốc đầu 
tiên trong hệ thống các Tổng công ty Điện lực kể từ ngày 
mô hình Tổng công ty này được tổ chức và đi vào hoạt 
động.

Nhân dịp này ông Dương Quang Thành đã biểu dương và đánh giá cao vai trò quan trọng của 
bà Đỗ Nguyệt Ánh trong công tác lãnh đạo, quản lý điều hành Tổng công ty trong thời gian 
qua, xứng đáng với sự tin tưởng của Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao trên cương vị 
lãnh đạo của mình, cũng như gần 27.000 CBCNV Tổng công ty Điện lực miền Bắc tin tưởng 
giao phó.
Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành cũng chúc bà Đỗ Nguyệt Ánh sẽ gặt hái được 
nhiều thành công hơn nữa trên cương vị được giao và tin tưởng rằng với những kết quả đã đạt 
được trong năm 2020, bà Ánh tiếp tục  đưa Tổng công ty Điện lực miền Bắc hoàn thành xuất 
sắc các nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và những năm tiếp theo, Chủ tịch Hội đồng thành viên 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tặng hoa chúc mừng nữ Tổng Giám đốc EVNNPC nhân ngày 
Quốc tế Phụ nữ 8/3.
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Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội thăm và làm việc với Chi bộ Xí nghiệp Dịch 
vụ Điện lực Hà Tĩnh
Vừa qua Đoàn công tác của Thường trực Đảng ủy khối 
Doanh nghiệp Hà Nội do đồng chí Nguyễn Trường Sơn 
- Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Hà Nội cùng các 
đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban 
thường vụ, Trưởng các Ban, Chánh văn phòng Đảng ủy 
Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã đến thăm và làm việc với 
Chi bộ Xí nghiệp Dịch vụ Điện  lực Hà Tĩnh.
Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Trường 
Sơn - Bí thư Đảng ủy đã chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực của CBCNV, mặc dù năm qua là 
năm khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh nhưng Xí nghiệp đã hoàn thành các chỉ 
tiêu nhiệm vụ được giao, đảm bảo thu nhập cho người lao động, đồng chí Nguyễn Trường Sơn 
cùng đoàn công tác gửi lời cảm ơn đến các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty 
Dịch vụ Điện lực miền Bắc, các đồng chí đảng viên, CBCNV Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà 
Tĩnh đã đón tiếp đoàn trang trọng, ấm áp tình cảm.
Hội nghị tổng kết công tác Quản lý kỹ thuật vận hành - An toàn vệ sinh lao 
động - Công nghệ thông tin năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Ngày 12/03/2021, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ 
chức Hội nghị tổng kết công tác Quản lý kỹ thuật vận 
hành - An toàn vệ sinh lao động - Công nghệ thông tin 
năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Hội 
nghị được truyền hình trực tuyến đến tất cả các điểm cầu 
các đơn vị trực thuộc. Tham dự Hội nghị có ông Thiều 
Kim Quỳnh - Chủ tịch HĐTV, bà Đỗ Nguyệt Ánh - Tổng 
Giám đốc; các ông trong Hội đồng thành viên, Ban Tổng 

Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; lãnh đạo một số Ban chuyên môn; lãnh đạo các đơn vị thành 
viên, lãnh đạo các phòng ban và Điện lực; Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh chủ trì Hội nghị.
Nhấn mạnh nhiệm vụ đối với công tác Quản lý kỹ thuật vận hành, đặc biệt là  lưới điện 110 
kV, ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch HĐTV yêu cầu, cần tập trung đầu tư xây dựng lưới điện 
110 kV theo hướng hiện đại, tự động hóa, vận hành tin cậy, đảm bảo tiêu chí N-1 và N-2 tại 
các khu vực đặc biệt quan trọng. Đối với lưới điện trung, hạ thế, tập trung xây dựng lưới điện 
theo hướng thông minh hiệu quả, tính toán lắp đặt Recloser, LBS theo phương pháp đa chia-đa 
nối đảm bảo lưới điện vận hành linh hoạt hiệu quả, hướng tới lưới điện có khả năng tự động 
cô lập điểm sự cố, giảm thiểu thời gian ngừng cấp điện.
Từng bước nghiên cứu đầu tư xây dựng lưới điện thông minh tại một số khu vực thành phố, 
thị xã, nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, kinh tế (chia sẻ đầu tư) để ngầm hóa lưới điện tại các 
khu vực vùng lõi trung tâm đô thị để đảm bảo mỹ quan. 
Trong công tác Công nghệ thông tin, ông Quỳnh yêu cầu phải bám sát chỉ đạo của Tập đoàn 
về việc thực hiện chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt 
Nam” và kế hoạch chuyển đổi số của Tổng công ty.
Bà Đỗ Nguyệt Ánh khẳng định, tất cả các chỉ tiêu đã giao 
về công tác Quản lý kỹ thuật vận hành - An toàn vệ sinh 
lao động và chuyển đổi số sẽ là chỉ tiêu pháp lệnh và không 
có điều chỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên thì nhiệm vụ 
đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn ổn định và tin 
cậy, cũng như tập trung hoàn thành các công trình đầu tư 
xây dựng ở tất cả các cấp điện áp; tiếp tục khắc phục triệt 
để các khiếm khuyết của lưới điện 110kV; hoàn thiện nâng 
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cao độ tin cậy của các cấp điện áp... Là những nhiệm vụ mà toàn Tổng công ty phải tập trung 
thực hiện.
Năm 2021 là năm chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam với mục tiêu đặt 
ra là hết năm 2022 toàn Tập đoàn sẽ cơ bản hoàn thành công tác chuyển đổi số, và những năm 
tiếp theo sẽ thực hiện chuyển đổi theo chiều sâu. Trên cơ sở đó năm 2021 là năm chạy đà cho 
rất nhiều chương trình đổi số. Trong đó chuyển đổi số trong công tác Quản lý kỹ thuật vận 
hành tổ chức triển khai đầu tiên, và tiếp đó là tất cả các quy trình của Tổng công ty sẽ được lên 
chương trình thực hiện.

Đứng trước những dự báo về công tác vận hành lưới điện 
năm 2021 Pmax có khả năng sẽ tăng cao khoảng 14.000 
MW, trong đó hệ thống lưới điện hiện nay của toàn Tổng 
công ty đang xảy ra hiện tượng một số đường dây đang 
vận hành rất căng thẳng, chính vì vậy các đơn vị cần phải 
chuẩn bị những phương án để đảm bảo công tác vận hành 
trong năm  2021 một cách ổn định và an toàn, ông Phó 
Tổng Giám đốc Phương yêu cầu.

Đối với công tác giảm tổn thất điện năng năm 2021 sẽ là một thách thức rất lớn đối với Tổng 
công ty, trong đó là việc quá tải lưới điện, làm tăng tổn thất điện năng do truyền tải công suất 
phát của các nhà máy thủy điện. Do đó, ngày từ đầu năm phải chủ động theo dõi, dự báo tình 
trạng quá tải để có các giải pháp quản trị, điều hành  kịp thời, hiệu quả, ông Phương cho biết.
Tại Hội nghị Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh đã phát động cuộc thi trong CBCNV toàn Tổng 
công ty về công tác Công nghệ thông tin, công tác giảm tổn thất điện năng và sáng kiến trong 
công tác giảm sự cố. Với tinh thần vì mục tiêu cùng đoàn kết, trách nhiệm đóng góp vào thành 
công chung trong toàn Tổng công ty, xem chi tiết.
Hội đồng thi đua khen thưởng EVNNPC họp xét duyệt khen thưởng cấp Nhà 
nước giai đoạn 2016-2020 cho các tập thể và cá nhân
Ngày 11/03/2021, Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức họp xét duyệt khen 
thưởng cấp Nhà nước giai đoạn 2016-2020 cho các tập 
thể và cá nhân trực thuộc Tổng công ty. Bà Đỗ Nguyệt 
Ánh - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội 
đồng Thi đua khen thưởng Tổng công ty chủ trì cuộc họp.
Phát biểu tại cuộc họp, bà Đỗ Nguyệt Ánh - Thành viên 
HĐTV, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen 
thưởng Tổng công ty cho biết: Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng công ty cần rà 
soát kĩ, căn cứ các tiêu chuẩn để việc đề xuất các hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân 
không bị bỏ sót, đảm bảo quyền lợi và ghi nhận những cố gắng đóng góp của các cá nhân, tập 
thể. Đồng thời, giao Ban tổ chức và nhân sự tiếp tục hoàn thiện phần mềm về nhân sự, trong 
đó bổ sung phần theo dõi hồ sơ thi đua khen thưởng cho từng cá nhân, cập nhật dữ liệu các 
danh hiệu, giấy khen, bằng khen, thành tích thường xuyên... phục vụ việc theo dõi hồ sơ khen 
thưởng thuận tiện, bình xét chính xác, làm căn cứ để đánh giá cán bộ hằng năm. Chủ tịch Hội 
đồng Thi đua khen thưởng cũng đề nghị ngay sau cuộc họp, Thường trực Hội đồng thi đua 
khen thưởng Tổng công ty cần hoàn thiện hồ sơ trình Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét, 
xem chi tiết.
Hội đồng đào tạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc xét duyệt kế hoạch đào tạo 
chi tiết năm 2021
Ngày 11/03/2021, Hội đồng đào tạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức 
họp xét duyệt kế hoạch đào tạo chi tiết năm 2021. Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Thành viên HĐTV, 

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/22383/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/22377/Default.aspx
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Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì cuộc họp. Tham dự 
còn có ông Bùi Lê Cường - Thành viên HĐTV Tổng công 
ty; ông Lê Quang Thái - Phó Tổng Giám đốc Tổng công 
ty; ông Lê Văn Trang - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 
và lãnh đạo các Ban chuyên môn là thành viên Hội đồng 
đào tạo Tổng công ty.   
Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc 
Tổng công ty đi sâu phân tích các hạng mục đào tạo, chỉ 

rõ sự cần thiết và loại hình đào tạo phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Đối với các khóa đào 
tạo kĩ năng quản trị, thường trực Hội đồng đào tạo cần tham mưu, xây dựng chương trình sát 
với đặc thù doanh nghiệp Nhà nước, tìm kiếm đối tác, giảng viên có thể là các chuyên gia 
trong Ngành, EVN, cần thiết phải đưa các nội dung đào tạo sát như công tác phối hợp điều 
hành giữa Hội đồng thành viên và Ban điều hành, nghiệp vụ kĩ năng quản trị, chế độ tiền lương 
theo năng suất lao động, chế độ đầu tư, luật xây dựng sửa đổi của Nhà Nước mới ban hành... 
Đối với các chương trình đào tạo dài hạn như: Đào tạo chương trình thạc sĩ AIT, việc trước hết 
là cần tuyên truyền, tích cực đẩy mạnh việc tự học tập ngoại ngữ trong toàn thể CBCNV, đáp 
ứng các tiêu chí đầu vào của chương trình, tránh tình trạng kế hoạch đào tạo đặt ra nhưng số 
lượng đăng kí thiếu, không đủ tiêu chuẩn dự tuyển.
Các chương trình tập huấn, nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý kỹ thuật - vận hành, công 
nhân lành nghề thực sự cần thiết khi đội ngũ công nhân giàu kinh nghiệm hiện nay thiếu do 
nghỉ hưu theo chế độ. Việc hướng dẫn các phần mềm mới trong công tác kinh doanh, an toàn, 
tài chính...phải thay đổi hình thức như đào tạo theo cụm, hướng dẫn sơ bộ trực tuyến hoặc giao 
cho các nhà thầu đến các đơn vị có sự giám sát của Tổng công ty, xem chi tiết.
Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện kiểm toán công tác Điện mặt trời mái 
nhà tại Công ty Điện lực Bắc Giang
Thực hiện quyết định số 27/QĐ-HĐTV ngày 18/02/2021 
của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc, 
từ ngày 09/03-11/03/2021 Đoàn Đoàn kiểm toán chuyên 
đề công tác quản lý  điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) của 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã triển khai công tác 
kiểm toán tại Công ty Điện lực Bắc Giang. Trong phiên 
họp thông qua kết luận kiểm toán được tổ chức vào ngày 
11/03/2021, ông Hồ Mạnh Tuấn - Thành viên HĐTV đã 
nghe báo cáo và kết luận chỉ đạo Hội nghị.
Sau khi nghe dự thảo kết luận của Đoàn kiểm toán; báo cáo, giải trình của Công ty Điện lực 
Bắc Giang, các ý kiếm tham luận của các thành viên trong đoàn, ông Hồ Mạnh Tuấn đã ghi 
nhận những nỗ lực của Ban Giám đốc, CBCNV Công ty Điện lực trong tuyên truyền và đẩy 
mạnh việc phát triển khách hàng đầu tư, khai thác và sử dụng ĐMTMN, kết quả đạt và vượt kế 
hoạch của Tổng công ty giao; yêu cầu Công ty Điện lực Bắc Giang xây dựng kế hoạch, đưa ra 
phương án xử lý các tồn tại mà Đoàn Kiểm toán nội bộ Tổng công ty đã chỉ ra. Để giải quyết 
những khó khăn vướng mắc, ông Hồ Mạnh Tuấn giao Ban Kinh doanh phối hợp với Công ty 
Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xử lý các 
tồn tại, bất cập trên chương trình CMIS; phối hợp với các Ban liên quan xem xét tham mưu 
đề xuất giải quyết kịp thời các vướng mắc theo kiến nghị của Công ty Điện lực Bắc Giang, 
xem chi tiết.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/22378/Default.aspx
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Vừa qua, EVNNPC đã tổ chức Hội nghị trực tuyến kiện 
toàn mô hình tổ chức quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây 
dựng dưới sự chủ trì của ông Bùi Lê Cường - Thành viên 
Hội đồng thành viên EVNNPC. 
Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các Lãnh đạo Tổng công 
ty, đại diện các Ban chuyên môn và ý kiến của các đơn 
vị, ông Bùi Lê Cường, Thành viên Hội đồng thành viên 
EVNNPC phát biểu ý kiến về công tác kiện toàn mô hình 

tổ chức đối với công tác đầu tư xây dựng. Mô hình tổ chức QLDA đầu tư xây dựng cần phải 
tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước và các đối tác ký kết. Các mô hình QLDA hiện 
nay nên xem xét lại và phải do Tổng công ty quyết định thành lập. Ông Bùi Lê Cường đã đề 
nghị Ban tổ chức nhân sự rà soát, cập nhật thêm các Thông tư, Nghị định liên quan trong quá 
trình triển khai tuân thủ theo Pháp luật Việt Nam; cân nhắc kỹ lưỡng, phân tích, đánh giá về 
phương án chi trả lương cho người lao động tại các công ty Điện lực tránh làm phình thêm bộ 
máy quản lý. Đặc biệt, các mô hình tổ chức QLDA đầu tư xây dựng cần được phân tích rõ ưu, 
nhược điểm để đưa ra mô hình tối ưu, hiệu quả nhất, xem chi tiết.

EVNNPC tổ chức Hội nghị trực tuyến kiện toàn mô hình tổ chức quản lý dự án 
đầu tư xây dựng

UBND tỉnh Bắc Giang tháo gỡ mọi khó khăn để công trình đường dây và trạm 
biến áp 110kV Tân Yên đóng điện trong tháng 4/2021, góp phần chống quá tải 
lưới điện trên địa bàn
Vừa qua tại Bắc Giang, ông Phan Thế Tuấn - Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã chủ trì cuộc họp với đại 
diện các đơn vị gồm: Sở Công thương tỉnh Bắc Giang, 
UBND huyện Tân Yên, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, 
Ban Quản lý dự án lưới điện miền Bắc, Công ty Điện lực 
Bắc Giang, Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp và dịch 
vụ thương mại Tân Yên để tháo gỡ khó khăn vướng mắc 
liên quan đến dự án đường dây và trạm biến áp 110kV 
Tân Yên, đoạn qua xã Cao Xá và Cụm công nghiệp Lăng Cao. 
Ông Phan Thế Tuấn khẳng định, Bắc Giang luôn đánh giá cao những nỗ lực và sự đóng góp 
của ngành điện trong phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh nhà, đặc biệt là đảm bảo điện phục vụ 
phát triển cho công nghiệp vì hiện nay Bắc Giang đang là tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất 
toàn quốc (năm 2020). Tỉnh sẵn sàng chia sẻ với ngành điện về những áp lực trong việc đảm 
bảo đầu tư xây dựng hạ tầng và gia tăng công suất điện để đáp ứng nhu cầu của tỉnh trước sự 
phát triển nóng, nhanh của các phụ tải.
Hiện nay trên địa bàn Bắc Giang có 15 dự án do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu 
tư, do vậy, với phương châm điện phải đi trước và là ngành kinh tế kỹ thuật thúc đẩy sự phát 
triển cho tỉnh nhà, chính quyền tỉnh Bắc Giang sẽ phối hợp và chỉ đạo các địa phương, các ban 
ngành của tỉnh tháo gỡ tất cả các khó khăn và hậu thuẫn tích cực nhất để các công trình trên 
địa bàn tỉnh đóng điện đúng tiến độ cam kết, đảm bảo để Công ty Điện lực Bắc Giang hoàn 
thành nhiệm vụ cung cấp đủ điện an toàn, ổn định phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, 
đời sống dân sinh của nhân dân trên địa bàn, xem chi tiết.
Phó Tổng Giám đốc Lê Quang Thái làm việc với UBND tỉnh Sơn La
Vừa qua, ông Lê Quang Thái, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Trưởng 
đoàn công tác đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Sơn La về tình hình các dự án đầu tư xây 
dựng công trình điện lực trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn 
La tiếp và chủ trì Hội nghị.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/22340/Default.aspx
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Phát biểu tại cuộc làm việc ông Lê Quang Thái, Phó 
Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đề nghị 
UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn 
vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng 
để các dự án trên đảm bảo tiến độ; UBND các huyện xây 
dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng đảm bảo theo hướng 
tuyến và tiến độ dự án điện đã được phê duyệt; chủ động 
phối hợp với chủ đầu tư, các nhà thầu thi công kịp thời 

giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng, xem chi tiết.

Tăng cường sự phối hợp, thống nhất chặt chẽ trong thực hiện kế hoạch chuyển 
đổi số EVNNPC giai đoạn 2021-2022
Ngày 10/03/2021, tại Hà Nội, Ban điều hành chuyển đổi 
số Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã họp định kỳ tháng 
3/2021 dưới dự chủ trì của ông Nguyễn Đức Thiện -  Phó 
Tổng Giám đốc, Phó trưởng Ban Thường trực Ban điều 
hành chuyển đổi số của Tổng công ty. Tham dự cuộc họp 
có lãnh đạo các Ban Tổng công ty, đại diện lãnh đạo NPCIT 
và BA3.
Tại cuộc họp, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện yêu 
cầu các Ban Tổng công ty: Phân công nhiệm vụ, lập danh sách các lãnh đạo/chuyên viên chịu 
trách nhiệm đối với từng dự án chuyển đổi số mà Ban mình phụ trách, gửi về thường trực Ban 
điều hành. Những lãnh đạo/chuyên viên trong danh sách có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với 
BA3, NPCIT và thường trực Ban điều hành trong công tác triển khai các dự án chuyển đổi số; 
Chủ động định kỳ, trước ngày mùng 5 hàng tháng gửi báo cáo tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi 
số mà Ban mình phụ trách cho Tổ giúp việc Ban chỉ đạo (đầu mối là Ban VT&CNTT) tổng hợp. 
Báo cáo đầy đủ các nội dung gồm: công tác chuyển đổi số đã thực hiện đến nay, khối lượng hoàn 
thành, lý do nếu bị chậm so với kế hoạch đặt ra, kế hoạch dự kiến tháng sau, mốc thời gian dự 
kiến hoàn thành. Ban VT&CNTT- thường trực Ban điều hành cần đưa ra lộ trình, biểu đồ tiến 
độ thực hiện 12 dự án chuyển đổi số đã đăng ký với Tập đoàn chi tiết theo từng tháng, quý, xem 
chi tiết.

Vừa qua, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực 
miền Bắc - Ông Vũ Anh Phương - Trưởng đoàn công tác 
của EVNNPC tham gia buổi thử nghiệm áp dụng hệ thống 
quản lý lưới điện phân phối (Distribution Management 
System - DMS) và chương trình tự động hóa mạch vòng 
lưới điện trung áp (Distribution Automation System-DAS) 
tại PC Vĩnh Phúc.
Tại Trung tâm Điều độ PC Vĩnh Phúc, Công ty TNHH 

MTV Thí nghiệm Điện miền Bắc (NPCETC) đã phối hợp với PC Vĩnh Phúc chạy thử nghiệm 
áp dụng hệ thống quản lý lưới điện phân phối (Distribution Management System - DMS) đây 
là một hệ thống phần mềm với các ứng dụng, thuật toán giúp vận hành viên quản lý lưới điện 
phân phối: định vị sự cố (FLOC), cô lập sự cố và tái lập khu vực không sảy ra sự cố (FISR), 
tính toán trào lưu công suất (DSPF), ước tính đánh giá trạng thái lưới điện (DSSE), dự báo biểu 
đồ phụ tải trong ngắn hạn (STLS), kiểm soát điện áp và công suất phản kháng (VVC). Đồng 
thời chạy thử nghiệm chương trình tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp (Distribution 
Automation System)- Đây là một trong những ứng dụng rất quan trọng giúp khôi phục cấp điện 

EVNNPC thử nghiệm áp dụng hệ thống quản lý lưới điện phân phối và chương 
trình tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp tại PC Vĩnh Phúc
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cho khách hàng và phân đoạn sự cố một cách nhanh chóng toàn bộ chu trình diễn ra trong thời 
gian 01 phút, xem chi tiết.
Phó Tổng Giám đốc Lê Quang Thái làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa
Vừa qua, tại tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra buổi làm việc giữa 
UBND tỉnh Thanh Hóa với Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc (EVNNPC) tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu 
tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, giải quyết những vướng 
mắc khó khăn trong quá trình thực hiện.
Thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, ông 
Lê Quang Thái – Phó Tổng Giám đốc đã phát biểu bày 
tỏ mong muốn lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành và địa 
phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho ngành điện hoàn thành nhiệm vụ góp phần đảm bảo cấp 
điện an toàn, liên tục và đặc biệt là kịp thời cho các chương trình phát triển kinh tế của tỉnh.
Phát biểu kết luận chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ông Mai Xuân Liêm 
yêu cầu cần phải đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế giải quyết kịp thời tiến 
độ trong công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn. Đối với các sở, ban ngành liên quan của tỉnh, 
các địa phương có dự án đi qua cùng đồng hành với Tổng công ty Điện lực miền Bắc trong 
quá trình thực hiện. Đồng thời yêu cầu Tổng công ty Điện lực miền Bắc chỉ đạo các Ban quản 
lý dự án lưới điện cùng với tỉnh đến đầu tháng 4/2021 tổ chức họp lại để thống nhất việc giải 
quyết triệt để những khó khăn vướng mắc đã nêu nhằm đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến 
độ đề ra, xem chi tiết.

Vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ 
chức cuộc họp chuyển đổi số trong công tác  Quản lý kỹ 
thuật vận hành - An toàn (QLKT-VH-AT) do ông Vũ Anh 
Phương - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC chủ trì, tham dự 
gồm ban Kỹ thuật, Ban Viễn thông và công nghệ thông 
tin, Ban An Toàn, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện 
miền Bắc (NPCETC). 
Ông Vũ Anh Phương cho biết để các dự án thuộc về phạm 

vi quản lý kỹ thuật an toàn nhanh chóng đưa vào triển khai phải luôn sát sao và có những chỉ 
đạo cụ thể, song song với các dự án trong chương trình chuyển đổi số của Tổng công ty mà 
trước đó Ban chỉ đạo Chuyển đổi số đã cho thực hiện.
Tại cuộc họp, sau khi lắng nghe các đơn vị báo cáo tiến độ và trình bày một số vướng mắc trong 
quá trình triển khai, về thực hiện số hóa công tác quản lý kỹ thuật lưới điện phân phối  Ông 
Phương – Phó Tổng Giám đốc giao cho Ban kỹ thuật phối hợp với Công ty Công nghệ Thông 
tin Điện lực miền Bắc tham khảo dự án của  Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC). 
“Đánh giá tính hiệu quả và tính khả thi khi chuyển đổi sao cho phù hợp với công tác quản lý 
kỹ thuận  - an toàn tại EVNNPC, phân tích bài toán tối ưu để làm sao có một chương trình hiệu 
quả, tiết kiệm nhất.” ông Phương nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, Phó Tổng Giám đốc cũng khuyến khích trên nền tảng của dự án đơn vị bạn, các 
ban chuyên môn tham khảo thêm các sáng kiến đã được hội đồng phê duyệt đưa vào ứng dụng 
khai thác của các công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty ra bản báo cáo tóm tắt và đánh giá 
tổng thể kết hợp nghiên cứu cải tiến để Phó Tổng giám đốc xem xét, hàng tuần có báo cáo tiến 
độ. Đến hết 30/3, Ban kỹ thuật hoàn thiện và hy vọng sẽ đưa vào áp dụng trong thời gian sớm 
nhất, xem chi tiết.

Để ứng dụng số hóa thực sự hỗ trợ tối đa cho công tác quản lý kỹ thuật vận 
hành – an toàn trong EVNNPC

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/22346/Default.aspx
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Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng
• Năm 2021 Công ty Điện lực Hưng Yên đã xây dựng kế 
hoạch thay thế 100% công tơ cơ khí bằng công tơ điện 
tử có đo xa với tổng số 257.000 công tơ. Theo đó, khi 
thay công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử đo xa sẽ mang 
lại nhiều lợi ích như: thuận tiện trong việc giám sát chỉ 
số từng ngày thông qua webside chăm sóc khách hàng 
(http://cskh.npc.com.vn), không phải trèo lên cột nhìn 
trực tiếp công tơ. Việc ghi chỉ số qua hệ thống đo xa sẽ 
giảm thiểu những sai sót trong quá trình ghi chỉ số so với việc ghi chỉ số thủ công, sản lượng 
điện sử dụng trong tháng được chốt chính xác, giảm những hóa đơn tiền điện tăng cao đột biến 
do ghi sai chỉ số.

• Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
về việc chuẩn hóa thông tin khách hàng, tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị, điều 
hành các hoạt động SXKD và triển khai thực hiện chủ 
đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập Đoàn Điện lực 
Quốc gia Việt Nam”, trước đó, từ tháng 7/2020, Công ty 
Điện lực Quảng Ninh đã thành lập Ban chỉ đạo Chuẩn hóa 
thông tin khách hàng, gồm 24 thành viên. Ban chỉ đạo đã 

giao chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện chuẩn hóa thông tin khách hàng chi tiết cho từng Điện lực 
trực thuộc theo lộ trình từng tháng, quý, năm, phù hợp với nhân lực và cân đối với các công 
việc quản lý vận hành, SXKD khác. Tại các Điện lực cũng đã thành lập tiểu ban chỉ đạo thực 
hiện chuẩn hóa thông tin tại hiện trường, cũng như trên phần mềm theo kế hoạch của Công ty 
giao, xem chi tiết.
• Vừa qua Tổ kiểm tra giám sát mua bán điện (KTGSMBĐ) Điện 
lực Thành Phố đã Bắc Kạn kiểm tra hiện trường và phát hiện hộ 
gia đình bà Đ.T.B  địa chỉ thường trú thuộc Tổ 6A, phường Đức 
Xuân, Thành Phố Bắc Kạn có hành vi câu móc trộm cắp điện 
tại hòm công tơ ngoài cột điện hạ thế (0,4kV). Tổ KTGSMBĐ 
đã lập biên bản và xử lý hành vi trộm cắp điện sinh hoạt đối với 
hộ gia đình bà Đ.T.B. Từ sự việc nêu trên, Điện lực Thành phố 
đã đề nghị toàn thể CBCNV-NLĐ trong toàn đơn vị cần tiếp tục 
đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền trong quá trình làm 
việc nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân 
trong sử dụng điện.

• Để hướng tới cung cấp dịch vụ điện một cách hiện đại, 
chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, dễ dàng và thuận 
tiện cho người dân. PC Hà Nam đặt mục tiêu đến hết năm 
2021 sẽ số hóa 100% hợp đồng mua bán điện đối với 
khách hàng sinh hoạt trên địa bàn với tổng số: 341.966 
hợp đồng, trong đó 305.668 mua bán điện sinh hoạt và 
36.298 hợp đồng mua bán ngoài sinh hoạt, xem chi tiết.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/22357/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/22333/Default.aspx
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Đầu tư xây dựng

Công tác Kỹ thuật – An toàn 

• Vừa qua, Đoàn công tác của Ban An toàn – Tổng Công 
ty Điện lực miền Bắc đã đến làm việc, kiểm tra công tác 
An toàn vệ sinh lao động tại Xí nghiệp dịch vụ Điện lực 
Điện Biên. Đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường sản xuất 
của Đội dịch vụ Điện lực Điện Biên, nhằm phát hiện kịp 
thời các nguy cơ mất an toàn, nhắc nhở động viên người 
lao động thực hiện công việc an toàn, hiệu quả nâng cao 
năng suất lao động.   

• Xác định rõ nhu cầu phụ tải tăng cao trong mùa hè và diễn biến bất 
thường của thời tiết. Với mục tiêu nâng cao độ tin cậy cung cấp điện 
trên toàn hệ thống. Điện lực Thành phố Tuyên Quang đã chủ động, 
sẵn sàng ứng phó với thời tiết cực đoan và mùa hè nắng nóng năm 
2021, xem chi tiết.
• Ngày 08/03/2021, Điện lực Hàm Yên tổ chức Lễ phát động “Đẩy 
mạnh, xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2021” với sự tham 
gia của toàn thể CBCNV trong đơn vị. Tại Lễ phát động, lãnh đạo 
và CBCNV Điện lực đã tuyên thề thực hiện 5 điều trong văn hóa lao 
động: Tuyệt đối tuân thủ các quy định, pháp luật của Nhà nước, các 
quy trình, quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc về công tác ATVSLĐ-PCCN; Thực hiện đầy 

đủ các nội dung về đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh 
nghiệp, văn hóa an toàn lao động và quy trình 5S trong 
công việc và trên hệ thống điện; Luôn luôn nghĩ về an 
toàn lao động trước khi làm việc; Từ chối thực hiện 
công việc khi không đảm bảo an toàn lao động; Tuyên 
truyền, động viên đồng nghiệp, gia đình, bạn bè, và bà 
con nhân dân thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN, 
bảo vệ HLATLĐCA, ngăn chặn sự cố lưới điện và đảm 
bảo an toàn điện trong dân. 

• Vừa qua tại Trạm biến áp 110 kV Lạc Sơn - Công ty Điện 
lực Hòa Bình đã phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức 
đóng điện đưa vào vận hành Máy biến áp số 2 (110/35 kV 
- 25000 kVA) sau 10 giờ khẩn trương thi công thay thế, 
vượt tiến độ đề ra.

Tin Đoàn thể - Gương điển hình tiên tiến

• Gắn bó với ngành Điện từ năm 1982, anh Trần Duy Đức là người luôn nỗ lực hoàn thành 
nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao trình độ đáp ứng kịp thời yêu cầu của công việc. 
Với gần 40 năm công tác, anh luôn là người lãnh đạo mẫu mực, cống hiến và đóng góp vì sự 
nghiệp phát triển ngành Điện. Khi tiếp xúc làm việc với anh Đức, cảm nhận của đồng nghiệp 
là sự thẳng thắn, chân tình, có tinh thần trách nhiệm, tận tâm và không ngừng sáng tạo và có 
đóng góp lớn cho sự nghiệp, xem chi tiết.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/22360/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/22388/Default.aspx
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• Để đẩy mạnh phong trào thi đua, hàng năm Ban Nữ 
công Công ty Điện lực Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch 
hoạt động thực hiện các phong trào thi đua, đặc biệt là 
phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn 
với phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, góp 
phần thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao 
động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, đẩy mạnh 
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh”, xem chi tiết.

• Đoàn thanh niên Công ty Hà Nam (PC Hà Nam) đã 
hưởng ứng “Lễ hội Xuân hồng 2021” với tâm niệm “Hiến 
giọt máu đào – trao niềm hi vọng”, tham gia và đóng góp 
được 08 đơn vị trong chương trình lần này. Cũng trong 
tháng 01/2021. Công ty Điện lực Hà Nam cũng thu hút 
150 tình nguyện viên là các cán bộ, công nhân viên trong 
Công ty tham gia hiến máu tình nguyện. Kết quả thu được 
86 đơn vị máu, vượt 06 đơn vị so với kế hoạch và trong 

nhiều năm liền, Công ty Điện lực Hà Nam là một trong những đơn vị đứng đầu của Đảng ủy 
khối Doanh nghiệp tỉnh về hưởng ứng phong trào “Hiến máu tình nguyện”.

• Trong sự phát triển của ngành điện nói riêng và của đất nước 
nói chung không thể không kể đến sự đóng góp của chị em phụ 
nữ ngành điện. Họ là những nữ cán bộ, công nhân ngành điện, 
làm việc trong môi trường mà “thế mạnh không thuộc về phụ 
nữ”. Các chị - một nửa của thế giới - những bông hoa đẹp ngành 
điện, đang ngày ngày cần mẫn chung tay đem sức mình góp phần 
nhỏ bé giữ sáng dòng điện quê hương. Tại Công ty Điện lực Vĩnh 
Phúc (PC Vĩnh Phúc) cũng có những bông hoa đẹp như vậy, một 
trong số đó là chị Ngô Thị Quỳnh Phương – Cán bộ công nhân 
viên tại Điện lực Tam Dương - Công ty Điện lực Vĩnh phúc, xem 
chi tiết.

• Với tinh thần nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 
45 ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tổ 
chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác 
bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021. Công ty 
Điện lực Lào Cai cũng đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng 
Tết trồng cây năm 2021 với sự tham gia của Ban Giám 
đốc, trưởng phó các phòng ban đơn vị và CBCNV trong 
Công ty.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/22373/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/22307/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/22307/Default.aspx
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Tin tham khảo
1. Công ty Điện lực Yên Bái ứng dụng công nghệ sửa chữa điện nóng góp phần cung cấp điện 
ổn định nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

2. Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Kinh doanh dịch vụ khách 
hàng, KTGSMBĐ, Văn phòng và Công nghệ Thông tin

3. PC Lào Cai triển khai các hoạt động Giờ Trái đất 2021

4. Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc hướng dẫn cài đặt App 
Chăm sóc khách hàng

5. Công ty Điện lực Hải Dương phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu sản xuất kinh 
doanh năm 2021

6. Công ty Điện lực Thanh Hóa nỗ lực đáp ứng yêu cầu tăng trưởng về điện phục vụ phát triển 
kinh tế xã hội

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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