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Tin tức
Việt Nam vươn lên vị trí 27 trên thế giới về chỉ số tiếp cận điện năng

Đây là một trong những thông tin được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố tại Báo cáo Doing
Business 2019 (DB 2019) ngày 31/10/2018.
Chỉ số tiếp cận điện năng năm 2018 của
Việt Nam đã tăng 37 bậc so với năm
trước, xếp hạng 27/190 quốc gia, nền kinh
tế. Báo cáo cho thấy, chỉ số tiếp cận điện
năng năm 2018 của Việt Nam đạt được
mức xếp hạng cao nhất từ trước đến nay,
với 87,94/100 điểm. Kết quả này đưa Việt
Nam chính thức lọt Top 4 ASEAN sớm 2
năm so với mục tiêu Chính phủ đặt ra
(năm 2020).
Hội nghị Lãnh đạo trong Hành trình văn hóa EVNNPC 2018

Đây là sự kiện được xem như một hoạt
động văn hóa thường niên của Tổng công ty
Điện lực miền Bắc (EVNNPC) trên tinh
thần: Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động
- Hiệu quả hướng đến đổi mới toàn diện và
vì một tương lai phát triển bền vững.
EVNNPC xây dựng Hành trình Văn hóa
lãnh đạo EVNNPC với hi vọng tạo nên sự
thay đổi có tính bước ngoặt cho đội ngũ
lãnh đạo và cán bộ quản lý, góp phần xoay
chuyển tư duy quản trị trong tiến trình xây dựng EVNNPC vững mạnh trên 3 trụ cột: Con
người - Quy trình - Công nghệ.
Ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPC đã công bố hệ thống các giá
trị cốt lõi của EVNNPC đó là: Chất lượng - Niềm tin; Tôn trọng - Trách nhiệm; Chuyên
nghiệp - Hiệu quả; Hợp lực - Chia sẻ. Cùng với đó, thông điệp ONENPC Một đội ngũ – Một
mục tiêu – Một hành trình đã được Ông truyền đi nhằm phát huy tinh thần đoàn kết được thừa
kế từ truyền thống gần 50 năm của EVNNPC.
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Cải cách thủ tục triển khai các dự án Đầu tư xây dựng

Để công tác triển khai các dự án đầu tư xây dựng công trình điện được tiến hành đúng thời
gian và kế hoạch. Ngày 17/10, Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC)
đã ký Quyết định số 3104/QĐ-EVNNPC về việc thành lập Ban chỉ đạo cải cách thủ tục, trình
tự triển khai các dự án đầu tư xây dựng của EVNNPC.
Theo đó, Ban chỉ đạo được thành lập với nhiệm vụ: Chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng các
quy trình, quy định mới nhằm nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các thủ tục đầu tư xây
dựng tập trung vào chất lượng công tác tư vấn; rút ngắn thời gian lập phương án đầu tư, giao
danh mục, kế hoạch vốn, rút ngắn thời gian thẩm tra, thẩm định, phê duyệt, quyết toán dự án
để áp dụng trong toàn EVNNPC...
Chương trình đào tạo phát triển năng lực lãnh đạo - Tập trung điểm mạnh

Vừa qua, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ
chức Chương trình đào tạo phát triển năng lực lãnh đạo - Tập
trung điểm mạnh với sự tham gia của hơn 200 học viên nhằm
trang bị tăng cường kiến thức quản lý lãnh đạo nâng tầm và
đổi mới doanh nghiệp theo định hướng đổi mới của Tổng
Công ty thông qua một số nội dung như: Phân tích khả năng
lãnh đạo trong ngành năng lượng; Phân tích dữ liệu về hiệu
quả lãnh đạo ngành năng lượng quốc tế; Kết nối các giá trị
cốt lõi của phong cách lãnh đạo EVNNPC với những năng
lực lãnh đạo tạo sự khác biệt trong phát triển bền vững…
Ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc mong muốn rằng đội ngũ lãnh đạo của
EVNNPC trong tương lai gần sẽ đưa EVNNPC vào top những doanh nghiệp kinh doanh hàng
đầu của Việt Nam và khu vực với tinh thần: Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động - Hiệu quả.
EVNNPC triển khai chương trình Quản lý nhu cầu phụ tải giai đoạn 2018 - 2020

Để đảm bảo mục tiêu của chương trình
DSM như: phấn đấu đến năm 2020 giảm
công suất phụ tải đỉnh của EVNNPC hơn
50MW; thí điểm các chương trình Quản lý
nhu cầu phụ tải theo chỉ đạo của EVN; thực
hiện đồng bộ nghiên cứu phụ tải, dự báo
phụ tải và thực hiện các chương trình điều
chỉnh phụ tải... Tổng công ty đã chỉ đạo các
đơn vị khẩn trương lập kế hoạch phân công
triển khai Chương trình DSM; tuyên truyền
và vận động các khách hàng có nhu cầu sử dụng năng lượng lớn tham gia Chương trình tiết
kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng trước mùa nắng nóng; tổ chức các khóa đào tạo nâng
cao năng lực cho các cán bộ, công nhân viên của Tổng Công ty; tăng cường việc lắp công tơ
biểu giá theo thời gian (công tơ 3 giá); hoàn thành kế hoạch lắp tụ bù; sớm đưa vào vận hành
hệ thống năng lượng mặt trời áp mái hiện đang triển khai.
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Văn bản - Thực thi
Thực hiện nghiêm túc công văn số 4564/EVNNPC-TC&NS ngày 31/10/2018

Tổng công ty yêu cầu các đơn vị hạn chế tối đa việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn,
đào tạo,... và các hoạt động tập trung đông người, hạn chế giải quyết cho CBCNV và người
lao động nghỉ phép, hạn chế tổ chức các chương trình tham quan, học tập,... để dành thời gian
tập trung cho việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2018 và
công tác chống quá tải năm 2019 (từ tháng 11/2018 đến hết tháng 5/2019).
Sửa đổi bổ sung quy định về kiểm tra hoạt động điện lực

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 31/2018/TT-BCT ngày 5/10/2018 sửa đổi, bổ sung một
số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 quy định về kiểm tra hoạt động
điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.
Một trong những điểm bổ sung, sửa đổi là: Kiểm tra viên điện lực Bộ Công Thương, Kiểm tra
viên điện lực Sở Công Thương, Kiểm tra viên điện lực của phòng chuyên môn thuộc UBND
quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh có quyền kiểm tra việc thực hiện các quy định của
pháp luật về hoạt động điện lực, sử dụng điện, bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện
(phạm vi kiểm tra quy định tại Thông tư số 27/2013/TT-BCT là hoạt động điện lực, sử dụng
điện và an toàn điện).
Thông tư 31/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 20/11/2018.

Thông tin – quản lý
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Trong các ngày từ 31/10 2/11/2018, EVNNPC đã tổ chức 3
lớp tập huấn văn hóa doanh
nghiệp dành cho hơn 400
CBCNV thuộc khối cơ quan Tổng
công ty nhằm truyền đạt những
giá trị cốt lõi và nội dung then
chốt của văn hóa EVNNPC.
Đầu tư xây dựng

- Với quyết tâm hoàn thành kế hoạch đối với 22
dự án nâng công suất, lắp máy biến áp T2 tại các
trạm biến áp 110kV năm 2019, Tổng giám đốc
EVNNPC yêu cầu các đơn vị thực hiện theo
đúng tiến độ, những đợt đóng điện mới sẽ diễn ra
trong 3 đợt: đợt 1 từ 30/12/2018 đến tháng
2/2019; đợt 2 trong tháng 3/2019; đợt 3 sẽ đóng
điện trong tháng 6/2019 và tháng 9/2019.
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- Tháng 10/2018, Tổng công ty đã đóng điện được 06 dự án 110kV với năng lực tăng thêm
313MVA và 0,1km ĐZ110kV, đồng thời khởi công 06 dự án ĐZ và TBA 110kV cùng nhiều
công trình lưới điện trung, hạ thế được đưa vào vận hành.
Kinh doanh – Dịch vụ khách hàng

- Sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC 10
tháng đầu năm 2018 đạt 5.539,92 tr.kWh, tăng
9,03% so với cùng kỳ năm 2017. Tổn thất điện năng
tháng 10/2018 là 4,83%, lũy kế 10 tháng đầu năm tỷ
lệ tổn thất là 5,12%, giảm 0,64% so với cùng kỳ
2017.14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của Tổng công
ty đều đạt theo quy định, chỉ tiêu tiếp cận điện năng
là 5,73/7 ngày, giảm 1,27 ngày so với quy định.
An toàn

Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi cấp Tổng công ty năm 2018 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày
28/11/2018 đến ngày 30/11/2018 tại Ninh Bình với sự tham gia của các đội thi đến từ các đơn
vị trực thuộc EVNNPC với chủ đề “Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động” nhằm tuyên
truyền, phổ biến Luật An toàn vệ sinh lao động đến
người sử dụng lao động và người lao động; nâng cao
nhận thức, phương pháp, kỹ năng và tuyên truyền các
văn bản pháp luật về bảo hộ lao động; khẳng định vai
trò, trách nhiệm của cán bộ, người lao động ở các đơn
vị điện lực trong công tác bảo hộ lao động góp phần
hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Khoa học – Công nghệ

- Hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ của PC Bắc Ninh: tính đến cuối tháng 9/2018, hệ
thống điều khiển xa các trạm biến áp 110kV PC Bắc Ninh đã vận hành 11/18 trạm biến áp, dự
kiến cuối năm nay sẽ vận hành 18/18 trạm. Đối với hệ thống điều khiển đóng cắt từ xa máy
cắt Recloser trên lưới trung áp, hiện tại Công ty đã điều khiển từ xa 128 máy cắt Recloser;
trong đó có 33 máy cắt điều khiển qua hệ thống miniScada và 81 vị trí điều khiển qua hệ thống
SP5 của dự án TTĐKX; sử dụng hiệu quả hệ thống công tơ đo xa để vận hành toàn bộ 4.591
vị trí đo xa tại mặt máy biến áp, trong đó có 2.060 trạm biến áp công cộng và 2.531 trạm biến
áp chuyên dùng...
Truyền thông – Quan hệ cộng đồng

- Ngày 30/10/2018, PC Quảng Ninh đã chính thức
đóng điện và đưa vào vận hành Dự án cấp điện lưới
quốc gia tại đảo Rều (còn gọi là đảo Khỉ) thuộc vịnh
Bái Tử Long, thành phố Cẩm Phả. Sau những ngày thi
công khẩn trương, tích cực công trình đã hoàn thành
trước tiến độ, lập thành tích chào mừng 55 năm Ngày
thành lập tỉnh (30/10/1963 - 30/10/2018).
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- Công đoàn PC Bắc Kạn đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi và trao tiền trợ cấp cho 09 CBCNV
của Công ty bị ốm đau, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trích từ Quỹ Hỗ trợ Nhân đạo
của EVNNPC, với số tiền trợ cấp ở các mức hỗ trợ từ 3 đến 10 triệu đồng/người.
- Vừa qua, tại Thôn Đông Thạc, xã Trường Lộc,
huyện Can Lộc – Hà Tĩnh, PC Hà Tĩnh đã tổ
chức Lễ khởi công xây dựng nhà “Mái ấm công
đoàn” với kinh phí 100 triệu đồng cho đoàn viên
công đoàn Nguyễn Huy Lượng – Điện lực Can
Lộc do có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Góc phong trào
11 đội bóng với gần 100 chị em đại diện cho nữ
CBCNV toàn PC Nghệ An đã tham gia giải bóng
chuyền nữ do Công ty tổ chức năm 2018. Đây là
những gương mặt ưu tú đạt nhiều thành tích xuất sắc
trong lao động sản xuất cũng như trong các phong
trào thể dục - thể thao hội tụ tranh tài đua sức. Giải
Nhất thuộc về đội bóng Điện lực Cửa Lò; “Hoa khôi
bóng chuyền” đã thuộc về nữ cầu thủ Nguyễn Thị
Ngọc Mai (29 tuổi) đội Văn phòng cơ quan 1.

Tin tham khảo
http:/ npc.com.vn/View/chi
tabid/56/id/11748/tiết
Default.aspx
1. Đổi mới công tác kinh doanh gắn với bản sắc văn hóa EVNNPC xem

2. Xây dựng một văn hóa EVNNPC mạnh với tinh thần ONENPC Một đội ngũ – Một mục tiêu
http:/ npc.com.vn/View/chi
tabid/56/id/11737/tiết
Default.aspx
– Một hành trình xem
t ps:/ w w.evn.com.vn/d6/news/6-namchi
-Soi-dong-thi-truong-phat-dien-tiết
canh-tranh- 6-15-2 5 7.aspx
3. 6 năm - Sôi động thị trường phát điện cạnh tranh hxem
tp:/ npc.com.vn/View/chi
tabid/56/id/11749/tiết
Default.aspx
4. Tuyên truyền an toàn điện tại vùng sâu, vùng xa: Trực quan, trực tiếp htxem

5. Tuần tra dưới Trăng rằm htxem
tp:/ npc.com.vn/View/chi
tabid/56/id/11730/tiết
Default.aspx

Bản tin EVNNPC

Chỉ đạo: Ông Lê Quang Thái – Phó TGĐ
Tổ chức thực hiện: Ban Quan hệ cộng đồng
Điện thoại: 024.2100653 *Fax: 024.39263742
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