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Điện mặt trời cho triệu mái nhà

Tin tức
Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Thành phố Hải Phòng tháo gỡ vướng
mắc về đầu tư các dự án lưới điện

Ngày 31/03/2021, tại TP Hải Phòng, ông Nguyễn Văn
Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng và ông
Trần Đình Nhân - Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực
Việt Nam (EVN) cùng chủ trì buổi làm việc về tình hình
cung cấp điện và triển khai các dự án đầu tư lưới điện tại
thành phố này.
Tổng Giám đốc EVN khẳng định, đảm bảo cung cấp điện
cho TP Hải Phòng là trách nhiệm của Tập đoàn. Do đó,
mong muốn thành phố phối hợp chặt chẽ, cùng EVN giải quyết sớm các vướng mắc, để nhanh
chóng triển khai đầu tư xây dựng các dự án đảm bảo điện cho địa phương.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đánh giá cao
những nỗ lực của EVN và các đơn vị thành viên đã đảm bảo cung cấp đủ điện với chất lượng
ngày càng tốt hơn, qua đó giúp thành phố phát triển kinh tế xã hội, thu hút các nhà đầu tư.
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cũng nhấn mạnh: “Nhu cầu điện trong tương lai là rất
lớn, bởi thành phố sẽ phát triển thêm nhiều khu công nghiệp quy mô lớn. TP Hải Phòng rất
mong muốn EVN đầu tư phát triển các dự án điện nhanh hơn so với kế hoạch. UBND thành
phố yêu cầu các Sở, ngành, địa phương trong thành phố coi trọng việc phát triển các dự án
điện lực với mục tiêu thu hút đầu tư, phục vụ tốt nhất cho thành phố, do đó cần rốt ráo tháo gỡ
ngay những vướng mắc cùng EVN”, xem chi tiết.
Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân làm việc tại Công ty Điện lực Hải Phòng

Ngày 31/03/2021, tại TP Hải Phòng, ông Trần Đình Nhân
- Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đoàn
công tác có buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Điện
lực Hải Phòng về tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn
vị.
Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân đề nghị PC Hải
Phòng cần chú trọng nâng cao chất lượng điện, giảm thời
gian mất điện của khách hàng. Bên cạnh đó, xây dựng đội
sửa chữa điện hotline, đẩy mạnh lắp đặt công tơ điện tử, trạm biến áp không người trực, đẩy
mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành nhằm nâng cao năng suất lao
động.
Tiếp thu các chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn, ông Nguyễn Hữu Hưởng - Giám đốc PC
Hải Phòng Nguyễn Hữu Hưởng cho biết đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực đảm bảo cung cấp đủ điện
phục vụ đời sống dân sinh, các hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh - chính trị tại thành phố;
nâng cao chất lượng dịch vụ điện tới khách hàng; thực hiện thành công chủ đề năm 2021
“Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam”, xem chi tiết.
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EVNNPC nỗ lực đầu tư phát triển hạ tầng lưới điện đáp ứng tốc độ phát triển
kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang

Nhằm tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, đưa ra các giải pháp
sớm đưa các dự án điện vào khai thác, ngày 01/04/2021,
Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Thành viên Hội đồng thành viên,
Tổng Giám đốc EVNNPC đã cùng đoàn công tác làm
việc với UBND tỉnh Bắc Giang về tình hình cung cấp
điện và triển khai các dự án ĐTXD trên địa bàn.
Phát biểu tại buổi làm việc, bà Đỗ Nguyệt Ánh - Thành
viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty
cho biết: Bắc Giang là địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc top đầu cả nước, sản
lượng điện hiện nay đứng thứ 8 trong các tỉnh trực thuộc địa bàn EVNNPC quản lý. Điều đó
chứng tỏ vị thế quan trọng của tỉnh Bắc Giang trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của cả
nước, EVNNPC cam kết sẽ đảm bảo đủ điện với chất lượng cao và có dự phòng cho các nhà
đầu tư hiện hữu và trong tương lai.
Bà Ánh cho rằng, khó khăn lớn nhất hiện nay trên địa bàn tỉnh là có tình trạng quá tải điện cục
bộ tại một số địa bàn KCN, đặc biệt KCN Quang Châu, Vân Trung đòi hỏi các công trình đầu
tư cần nhanh chóng triển khai. Đối với Trạm biến áp (TBA) Quang Châu 2, giao Ban quản
lý dự án lưới điện của Tổng Công ty trong quý III/2021 phải đóng điện; đóng điện trạm Vân
Trung 2 vào đầu quý IV/2021. Riêng KCN Quang Châu sẽ bổ sung ngay kế hoạch đầu tư máy
T3, phấn đấu tháng 7/2021 đóng điện. Các đường dây đấu nối của TBA đang trong tình trạng
quá tải, không đảm bảo n-1 do đó sẽ tính toán bổ sung quy hoạch, đặc biệt bổ sung quy hoạch
nâng tiết diện dây dẫn, có thể sử dụng dây siêu nhiệt...
Hiện nay, tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện tại Bắc Giang khá phổ biến, nhất là
thả diều gây sự cố lưới điện. Mong rằng tỉnh sẽ có biện pháp cương quyết hơn để ngăn chặn
tình trạng này. Ngoài ra, còn một số ý kiến đề nghị tỉnh có hướng dẫn cụ thể hơn với chuyển
đổi mục đích sử dụng đất rừng; đăng ký kế hoạch sử dụng đất đối với dự án điện, tăng cường
các chương trình làm việc định kỳ giữa địa phương và ngành điện để kịp thời giải quyết các
vướng mắc....
Trước đó, EVNNPC đã phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ phát động trồng cây
hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ “Trồng một tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam
xanh”, xem chi tiết.
PC Thanh Hóa tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021

Với sự nỗ lực và đóng góp của hơn 1.500 CBCNV người
lao động tại các đơn vị trực thuộc, năm 2020, PC Thanh
Hóa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo cung
cấp đủ điện, an toàn phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn các tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Hồ Mạnh Tuấn Thành viên HĐTV EVNNPC đã biểu dương những kết
quả PC Thanh Hóa đã đạt được trong năm qua. Vượt qua
khó khăn, thách thức và dịch bệnh, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu một cách ấn tượng với
việc vừa đảm bảo sức khỏe, cuộc sống vật chất và tinh thần cho toàn thể cán bộ công nhân
viên, người lao động, vừa đảm bảo an toàn sản xuất kinh doanh, trong đó đảm bảo cấp điện
cho các hoạt động kinh tế chính trị - xã hội của tỉnh với tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm
đạt 19,66%. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong toàn EVNNPC. Song song với đó,
Công ty đã giảm sâu tổn thất điện năng và đạt được nhiều thành công trong công tác quản trị.
Ông Hồ Mạnh Tuấn - Thành viên HĐTV cũng yêu cầu toàn thể cán bộ công nhân viên người
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lao động trong Công ty tiếp tục đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất kinh doanh và trong
phòng chống dịch COVID-19, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động. Tiếp đến là tập trung
chủ động, chuẩn bị sẵn sàng cấp điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ tăng trưởng kinh
tế cho tỉnh Thanh Hóa - dự báo là tiếp tục tăng cao trong năm nay và các năm tiếp theo, xem
chi tiết.
Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, toàn thể CBCNV
Công ty Điện lực Nghệ An quyết tâm không ngừng lao
động sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2021. Phát
biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Quang Thái - Phó Tổng
Giám đốc đã biểu dương PC Nghệ An chuẩn bị chu đáo
cho Hội nghị cả về nội dung và hình thức, đồng thời ghi
nhận những kết quả mà Công ty đạt được trong năm 2020.
Trong năm vừa qua, PC Nghệ An đã sử dụng tốt người lao động, nỗ lực vượt khó để hoàn thành
công việc được giao. Bên cạnh đó chế độ của người lao động cũng được quan tâm giải quyết
kịp thời.
Trong thời gian tới đối với cán bộ quản lý đơn vị, yêu cầu đặt ra là trách nhiệm, tận tâm, chủ
động, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, gương mẫu và luôn coi tập thể là trên hết. Đối với người
lao động của đơn vị thì yêu cầu đặt ra là trách nhiệm với công việc, tinh thần, kỷ luật, tự giác,
tích cực, sáng tạo và chuyên nghiệp, đoàn kết, tuân thủ và tập thể là trên hết; Tinh thần đoàn kết
trong 1 tập thể quyết định sự thành công của Doanh nghiệp. Ông đề nghị các cán bộ công nhân
viên của Công ty phải tích cực học tập tốt thực thi văn hóa doanh nghiệp, vì văn hóa doanh
nghiệp là nền tảng của mọi vấn đề, xem chi tiết.
Công ty Tư vấn Điện miền Bắc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021

Ngày 30/03/2021, tại Hà Nội, Công ty Tư vấn điện miền
Bắc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021. Phát
biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng
Giám đốc EVNNPC đánh giá cao và ghi nhận sự nghiêm
túc, trách nhiệm của Công ty Tư vấn Điện miền Bắc trong
việc đưa ra nhiều quyết sách đúng đắn trong các hoạt
động sản xuất kinh doanh, cũng như đảm bảo điều kiện
việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Đối với
các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty đề nghị đơn vị cần phát huy tốt
hơn nữa những kết quả đã đạt được. Đồng thời, tiếp tục xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa,
nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua nhằm tạo động lực để người lao động yên tâm công
tác, hết lòng với công việc; tổ chức đối thoại định kỳ thường xuyên để kịp thời giải quyết tâm
tư, nguyện vọng và đề xuất chính đáng của người lao động. Đặc biệt, Công ty cần tăng cường
công tác tuyên truyền, giáo dục một cách hiệu quả để người lao động nâng cao ý thức tự giác
trong thực thi nhiệm vụ, gắn bó với doanh nghiệp. Mặt khác, CBCNV-NLĐ trong Công ty cũng
cần tăng cường học tập và bồi dưỡng những kỹ năng còn thiếu trong quá trình công tác để nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực, xem chi tiết.
Phó Tổng Giám đốc Lê Văn Trang tham dự Hội nghị Người lao động tại PC Hà
Tĩnh và tham dự Lễ phát động trồng cây tại Ngã ba Đồng Lộc và Truông Bồn.

Ngày 06/04/2021, PC Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị Người lao động; tham dự và chỉ đạo có ông
Lê Văn Trang - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, ông Trinh Quang Minh - Chủ tịch Công
đoàn Tổng công ty, lãnh đạo một số Ban chuyên môn, lãnh đạo và đại biểu đại diện cho 752
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CBCNV của PC Hà Tĩnh.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ông Trinh Quang Minh Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã biểu dương những
thành tích mà tập thể CBCNV PC Hà Tĩnh đã đạt được
trong thời gian qua.
Trong năm qua, tập thể CBCNV PC Hà Tĩnh đã đoàn
kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, tập trung mọi nguồn
lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch mà Tổng công ty
giao; đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, khắc
phục hậu quả do bão lũ, đảm bảo cấp điện góp phần phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và đời
sống nhân dân của địa phương.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trịnh Quan Minh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã
biểu dương thành tích mà tập thể CBCNV của PC Hà Tĩnh đã đạt được trong năm qua. Năm
2021 là một năm dự báo cũng có rất nhiều khó khăn, PC Hà Tĩnh cần phải tập trung nhiều hơn
nữa trong công tác Kinh doanh và dịch vụ khách hàng, công tác quản lý vận hành; đặc biệt
là tổ chức thực hiện công tác “Chuyển đổi số”, phát huy các sáng tiến cải tiến kỹ thuật, ứng
dụng khoa học, công nghệ mới, tự động hóa trong sản xuất kinh doanh để nâng cao năng suất
lao động, tăng thu nhập cho Người lao động, chăm lo đời sống cho CBCNV, xây dựng Công
đoàn vững mạnh, xem chi tiết.
Phát biểu tại Lễ trồng cây tại Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh
và Truông Bồn, Nghệ An; ông Lê Văn Trang xúc động
chia sẻ, với hoạt động trồng cây tại Khu di tích Quốc gia
đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn - Những địa chỉ
Đỏ giáo dục đạo đức truyền thống, cách mạng cho các
thế hệ hôm nay và mai sau; toàn thể CBCNV Tổng công
ty với tấm lòng thành kính hướng về nơi chứa đựng bao
huyền thoại thiêng liêng và cao cả, sự hy sinh anh dũng
của các thanh niên xung phong; với mong muốn tiếp tục chăm lo cho và giữ gìn màu xanh của
núi rừng đang hừng hực hồi sinh trên các tọa độ chết năm xưa, mang ánh sáng của điện lưới
Quốc gia và đảm bảo dòng điện thông suốt đến với đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ
An nói chung, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn nói riêng, xem chi
tiết và tại đây.
Phó Tổng Giám đốc Vũ Anh Phương làm việc tại PC Phú Thọ

Chiều ngày 02/04/2021, kết luận chương trình làm việc,
ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty
Điện lực miền Bắc đã biểu dương Công ty Điện lực Phú
Thọ cùng các Điện lực trực thuộc đã có những nỗ lực rất
lớn trong việc thực hiện giảm 0.74% tỷ lệ TTĐN lũy kế
2 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020. Đây là
một con số đáng mừng có thể thấy rất rõ ràng sự chuyển
biến trong cách thức triển khai, thực hiện của đơn vị. Phó
Tổng Giám đốc cũng đề nghị Ban Kỹ thuật Tổng Công ty ra thông báo kết luận cuộc họp, giao
nhiệm vụ cụ thể cho PC Phú Thọ cùng các đơn vị trực thuộc để có các biện pháp nhằm giảm
TTĐN một cách hiệu quả nhất; giao cho Ban Quản lý đầu tư tổng hợp số liệu sau khi nâng cấp
lưới điện tại Phú Thọ để thấy được hiệu quả của công tác đầu tư xây dựng, chuyển cho Ban Kỹ
thuật báo cáo Tổng Công ty trước ngày 15/04/2021. Phó Tổng Giám đốc cũng đề nghị đơn vị
lập lại phương án giảm TTĐN, cùng với việc điều hành cho tổn thất, tập trung vào trị tuyệt đối
của giá trị điện năng tổn thất, từ đó phân tích, báo cáo rõ ràng theo cách thức triển khai đoàn
kiểm tra cũng đã chỉ ra, xem chi tiết.
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Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng
• Kể từ ngày chính thức triển khai chương trình số hóa
HĐMBĐ, PC Ninh Bình đã tích cực tập trung triển khai
thực hiện số hóa hợp đồng để đảm bảo hoàn thành mục
tiêu số hóa 100% hợp đồng mua bán điện trong năm 2021.
Chỉ sau một tháng triển khai thực hiện (từ 25/02/2021 đến
25/03/2021), Công ty đã thực hiện thanh lý ký lại được
trên 40 ngàn hợp đồng chiếm 16 % tổng số hợp đồng cần
được số hóa, xem chi tiết.
• Với mục tiêu ngày càng phục vụ khách hàng tốt hơn,
kịp thời phối hợp xử lý các kiến nghị của khách hàng liên
quan đến chỉ số, hóa đơn tiền điện tăng cao, PC Lào Cai
đã và đang tổ chức triển khai nhiều giải pháp nhằm củng
cố công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng trong mùa
nắng nóng 2021. Đẩy mạnh việc tuyên truyền thông báo
để khách hàng, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn
tích cực tham gia giám sát việc ghi chỉ số công tơ, đảm
bảo tính công khai, minh bạch. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc lập lịch ghi chỉ
số, công tác ghi chỉ số và phúc tra chỉ số, phát hành hoá đơn, tiếp nhận giải quyết phản ánh
hóa đơn tiền điện tăng cao để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh khắc phục các thiếu sót, hạn chế
trong quản lý, xem chi tiết.
• Hiện nay, PC Ðiện Biên quản lý bán điện cho gần 130.000 khách
hàng, tương ứng với hơn 130.000 công tơ đo đếm điện năng. Thực
hiện chỉ đạo của EVNNPC về lộ trình hiện đại hóa lưới điện, xây
dựng lưới điện thông minh, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp
trong công tác cải tạo lưới điện; bảo đảm hệ thống đo đếm từ xa
được đầu tư hoàn chỉnh. Ðể việc triển khai lắp đặt công tơ điện tử
bảo đảm kế hoạch, tiến độ đề ra, trước khi tiến hành thay thế tại
các xã, phường, thị trấn, Ðiện lực các huyện đã phối hợp với Trung
tâm Văn hóa, Truyền thanh truyền hình huyện tăng cường công tác
tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh đến khách hàng, người
dân. Ðồng thời phối hợp với địa phương giải quyết kịp thời những
khó khăn, vướng mắc trong quá trình thay thế nhằm tạo sự đồng
thuận cao, xem chi tiết.

Công tác Kỹ thuật – An toàn

• Năm 2021, Điện lực Yên Sơn (Tuyên Quang) đã triển
khai đầu tư cải tạo, sửa chữa 10,7 km đường dây trung
áp, 19 km đường dây hạ áp và 12 trạm biến áp phân phối
với tổng mức đầu tư 14,4 tỷ đồng. Khối lượng cải tạo, sửa
chữa tập trung chủ yếu trên lưới điện trung hạ áp và trải
rộng trên địa bàn các xã, việc phối hợp với nhà thầu thi
công để đẩy nhanh tiến độ kịp thời đưa vào sử dụng là rất
quan trọng. Vì vậy, Điện lực đã bám sát tiến độ của các
nhà thầu thi công nhằm nắm bắt được những vướng mắc, khó khăn, kịp thời phối hợp tháo gỡ
vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, xem chi tiết.
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Đầu tư xây dựng
• Ban Quản lý dự án lưới điện đã được Hội đồng nghiệm
thu đóng điện Tổng công ty Điện lực miền Bắc nghiệm
thu đóng điện thành công nhiều các dự án nâng công suất
máy biến áp và đường dây 110kV. Đây là sự kiện nằm
trong chuỗi các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm
22 năm Ngày thành lập Ban Quản lý Dự án Lưới điện
(01/04/1999 - 01/04/2021). Theo đó, các dự án đã được
hoàn thành như: Nâng cao khả năng truyền tải ĐZ 110kV
mạch kép lộ 173, 174 TBA 220kV Bắc Ninh 2 - TBA 110kV Tiên Sơn; Dự án Nâng công suất
MBA T1 TBA 110kV Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Nâng công suất MBA T1 và T2 TBA 110kV
Giếng Đáy, Quảng Ninh. Những dự án này sau khi đi vào hoạt động nâng cao độ ổn định và tin
cậy cấp điện, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải và cải thiện chất
lượng điện áp tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ ổn định và tin
cậy cung cấp điện cho phụ tải khu vực và các vùng lân cận.
• Công ty Điện lực Cao Bằng đã đóng điện thành công trạm biến áp
Bản Sát xóm Kim Chung thuộc công trình: Cải tạo chống quá tải,
nâng cao độ tin cậy cung cấp điện huyện Quảng Hoà, năm 2021. Dự
án là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm
tạo động lực cho việc thực hiện các chương trình mục tiêu về xóa
đói, giảm nghèo. Dự án không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để phát
huy tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của xã, mà còn mở ra nhiều
hướng làm ăn mới cho bà con nhân dân...
• Ban Quản lý dự án lưới điện đã tổ chức lễ khởi công công trình
TBA 110kV Thanh Hà và Nhánh rẽ, tỉnh Hải Dương. Đây là công trình thuộc danh mục dự
án đầu tư sử dụng vốn vay Chương trình “Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện
giai đoạn 3-DPL3”.
• Ngày 31/03/2021, tại Phú Thọ, Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực đã đóng điện thành
công dự án Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Đoan Hùng. Công trình được phê duyệt thiết kế
kỹ thuật cuối tháng 6/2020, sau hơn 6 tháng triển khai thi công xây dựng, công trình đã hoàn
thành công tác nghiệm thu đóng điện và đi vào vận hành an toàn vào những ngày cuối cùng
của tháng 3/2021.

Công tác Tổ chức - Đào tạo
• Công ty Điện lực Lào Cai đã tổ chức các Hội nghị công bố quyết định điều động và bổ nhiệm
cán bộ. Đây cũng là việc tổ chức thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về
việc phê duyệt chủ trương công tác cán bộ đơn vị cấp IV tại PC Lào Cai. Theo đó Công ty
Điện lực Lào Cai đã bổ nhiệm luân chuyển một số vị trí như Giám đốc Điện lực Bắc Hà, Giám
đốc Điện lực Bảo Thắng, Giám đốc Điện lực Bát Xát và Giám đốc Điện lực Mường Khương,
xem chi tiết.
• Công ty Điện lực Lạng Sơn đã tổ chức buổi tập huấn
trực tuyến Quy định cung cấp dịch vụ điện ban hành theo
Quyết định số 353/QĐ-EVN ngày 17/03/2021 của Tập
đoàn Điện lực Việt Nam tại trụ sở Văn phòng Công ty.
Theo đó, kết cấu của Quy định mới ban hành kèm Quyết
định 353/QĐ-EVN gồm 3 Chương và 12 Điều, bắt đầu có
hiệu lực kể từ ngày 1/4/2021 và thay thế Quy định cung
cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện Quốc
gia lực Việt Nam ban hành kèm Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15/5/2017, xem chi tiết.
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• Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc đã tổ chức khai
giảng lớp “Đào tạo bổ sung nhân lực hotline 22kV” cho
các đơn vị Điện lực trong Tổng Công ty Điện lực miền
Bắc. Mỗi lớp học được đào tạo trong vòng 90 ngày (Lớp
1: Từ ngày 29/03/2021 đến ngày 29/06/2021. Lớp 2: Từ
ngày 21/06/2021 đến ngày 21/09/2021), bao gồm nội
dung lý thuyết, thực hành hotline và vận hành thiết bị
nâng hạ.
• Vừa qua, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình phối hợp với Tổng công ty Điện lực
miền Bắc tổ chức lớp đào tạo chuyên sâu kiến thức sửa chữa bảo dưỡng lưới điện theo điều
kiện vận hành của thiết bị (CBM). Thành phần dự học là Phó phòng Kỹ thuật, Chuyên viên
phòng kỹ thuật, Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thí nghiệm điện, Đội phó, Kỹ thuật viên
đội Quản lý lưới điện cao thế cùng 08 tổ trưởng, nhân viên chuyên quản 08 TBA 110kV khu
vực tỉnh Ninh Bình, xem chi tiết.

Hoạt động Đoàn thể
• Vừa qua, Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Lai Châu đã
đến thăm hỏi và tặng quà tại tổ trực Dào San (Điện lực
Phong Thổ). Tổ trực Dào San thuộc Điện lực Phong Thổ
- PC Lai Châu nằm trên địa bàn xã Dào San có nhiệm vụ
quản lý vận hành, kinh doanh bán điện trên địa bàn 06
xã khu vực biên giới, với vị trí địa lý cách xa trung tâm
thị trấn huyện Phong Thổ, địa bàn quản lý rộng, do vậy
đời sống của CBCBV Tổ trực còn gặp nhiều khó khăn.
Đến thăm tổ trực, ông Bùi Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã thăm hỏi,
động viên, chia sẻ những khó khăn với các CBCNV Tổ trực; đồng thời ghi nhận, biểu dương
CBCNV đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,
góp phần vào thành quả đạt được chung của Công ty.
• Trung tâm chăm sóc khách hàng (TTCSKH) Tổng công
ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức Hội nghị người lao động
năm 2021. Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe
Báo cáo của BCH Công đoàn về việc giám sát thực hiện
Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy
lao động, các quy chế có liên quan đến người lao động;
thảo luận việc sửa đổi các quy chế, quy định của Trung
tâm; phát biểu tham luận của các phòng chức năng. Trong
không khí dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, các đại biểu cũng nêu ý kiến xoay quanh mối quan
tâm hàng đầu của người lao động về chế độ tiền lương, môi trường làm việc, vị trí công việc…
và đã được lãnh đạo Trung tâm cũng như đại diện Tổng công ty giải đáp chi tiết, thỏa đáng,
xem chi tiết.
• Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh (26/3/1931-26/3/2021), BCH đoàn Công ty Điện
lực Điện Biên đã tổ chức Lễ gắn biển bàn giao công trình
thanh niên “Tuyến đường cho em” và “Hàng rào cho
trường” đồng thời trao 08 suất học bổng cho các em có
thành tích xuất sắc trong học tập tại điểm trường Huổi
Hịa, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông.
• Năm 2021 có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với lực lượng
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đoàn viên thanh niên, là năm kỷ niệm 90 năm ngày thành
lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)
và 50 Năm thành lập Công ty TNHH MTV Thí nghiệm
điện miền Bắc (11/5/1971 – 11/5/2021), do vậy Đoàn
thanh niên Công ty xác định đây là năm trọng tâm của
các phong trào hoạt động đoàn gắn liền với công tác sản
xuất kinh doanh của Công ty. Được sự nhất trí của Đảng
ủy, lãnh đạo Công ty, Đoàn thanh niên Công ty đã đăng
ký công trình thanh niên đối với dự án thí nghiệm hiệu chỉnh trạm biến áp 110kV khu công
nghiệp Nghi Sơn 1, xem chi tiết.

Tin tham khảo
1. EVNNPC tổ chức sát hạch bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó giám đốc đơn vị cấp III
2. Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc khai giảng lớp Đào tạo cán bộ quản lý cấp Điện lực
3. Ban điều hành chuyển đổi số của EVNNPC tổ chức phiên họp tháng 4
4. Quyết tâm mới, khí thế mới tại Hội nghị Đại biểu người lao động Công ty Điện lực Tuyên
Quang năm 2021
5. Công ty Điện lực Bắc Giang đẩy mạnh lắp đặt công tơ điện tử
6. Hiệu quả khi triển khai giải pháp CBM tại PC Sơn La

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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