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Ngăn chặn việc tuyên truyền hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò” trên các thiết 
bị, phần mềm

Ngày 7/11/2019, EVN ban hành văn bản số 6072/
EVN-KD về việc ngăn chặn việc tuyên truyền hình 
ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò” trên các thiết bị, 
phần mềm. 

Theo văn bản trên,hiện trên thị trường khu vực 
miền Nam xuất hiện thiết bị biến đổi điện mặt trời 
(gọi là inverter) xuất xứ từ nước ngoài có ứng dụng 
phần mềm để theo dõi vận hành hệ thống điện mặt 
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110kV: nâng cấp hệ thống tiếp địa đường dây; Cải tạo chất lượng thiết kế và kết cấu chống sét 
cho đường dây, tăng cường hệ thống chống sét van; Bổ sung hệ thống cáp quang liên lạc từ 
TTĐKX đến các TBA 110kVnhằm nâng cao chất lượng tự động hóa lưới điện… Ngoài ra, cần 
sớm nâng công suất MBA T2 TBA 110 kV Hà Giang từ 25 MVA lên 40 MVA…

Vừa qua, Chủ tịch HĐTV Thiều Kim Quỳnh làm việc 
với PC Tuyên Quang và PC Hà Giang. Tham dự có 
ông Vũ Thế Nam – Thành viên HĐTV; ông Lê Minh 
Tuấn và ông Lê Văn Trang – Phó Tổng giám đốc.

Tại Hà Giang, Chủ tịch HĐTV Thiều Kim Quỳnh 
chỉ đạo sớm đầu tư cải tạo và nâng cấp những thiết 
bị phù hợp với địa hình nơi đây. Cụ thể đối với lưới 

Đoàn công tác HĐTV EVNNPC làm việc với PC Hà Giang, Tuyên Quang

Tin EVNNPC

trời trên mái nhà, có chứa hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò”.

EVN yêu cầu các đơn vị thành viên và người đại diện phần vốn của EVN khẩn trương và 
nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của EVN. Theo đó, kiểm tra, rà soát tất cả các thiết bị, phần 
mềm, tài liệu kỹ thuật nhằm phòng ngừa khi mua sắm, kịp thời phát hiện và loại bỏ hình ảnh 
bản đồ có “đường lưỡi bò” tại đơn vị… Xem chi tiết

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13756/Default.aspx
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Ngày 5/11/2019, EVNNPC và Tổng công ty Truyền 
tải điện quốc gia (EVNNPT) họp bàn về các dự án 
theothỏa thuận phối hợp đầu tư giữa hai bên. Tham 
dự có Tổng giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh, Phó Tổng 
giám đốc Lê Minh Tuấn; Về phía EVNNPT có ông 
Nguyễn Tuấn Tùng - Tổng Giám đốc, ông Phạm 
Lê Phú - Phó tổng Giám đốc.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh 
tại Hội nghị trực tuyến về tình hình thực hiện độ tin cậy 
cung cấp điện các tháng cuối năm 2019 và chuẩn bị kế 
hoạch cho năm 2020 diễn ra vừa qua.

Tổng giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh khẳng định, Tổng công 
ty sẽ tăng cường kiểm soát và phê duyệt các chỉ tiêu về 
độ tin cậy cung cấp điện cho các đơn vị. Đồng thời, trên 

Cần đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện các 
tháng cuối năm và chuẩn bị kế hoạch năm 2020

EVNNPC và EVNNPT trao đổi về các dự án theo thỏa thuận phối hợp đầu tư

Tại Tuyên Quang, ông Thiều Kim Quỳnh yêu cầu Công ty sớm xây dựng kế hoạch và giải 
pháp thực hiện cho năm 2020, đặc biệt là đối với công tác quản lý kỹ thuật vận hành, kinh 
doanh và dịch vụ khách hàng. Theo đó, tập trung vào các đề án đầu tư hợp lý, tăng cường cải 
tạo và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp để giảm sự cố; Áp dụng công nghệ tiên tiến để phát hiện 
sự cố đường dây; Đảm bảo an toàn hành lang lưới điện…

Lãnh đạo hai Tổng công ty đã đề cập đến nội dung liên quan đến những công trình mà hai 
bên đã thỏa thuận bao gồm: Danh mục công trình, nhu cầu số ngăn lộ 110kV; Kết quả thực 
hiện số ngăn lộ theo thỏa thuận; Công tác phối hợp vận hành các ngăn lộ trung áp từ các TBA 
220kV…Đặc biệt là việc phối hợp để đẩy nhanh tiến độ, đầu tư đồng bộ các công trình đường 
dây và trạm biến áp của hai Tổng công ty để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất 
điện năng,..

cơ sở thực hiện việc kiểm soát đặc biệt các chỉ tiêu này, Tổng công ty yêu cầu lãnh đạo các 
đơn vị báo cáo việc giao chỉ tiêu cho các Điện lực, các đội quản lý lưới điện 110 kV. Đây sẽ 
là căn cứ để Tổng công ty đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị, cũng như 
trách nhiệm của người đứng đầu.

Tổng công ty yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp 
điện, song song với việc đầu tư các trang thiết bị lưới điện và giao chỉ tiêu SAIDI, SAIFI cho 
các Công ty Điện lực, nhằm đảm bảo lưới điện của các đơn vị có kết cấu hoàn chỉnh, tin cậy và 
vận hành linh hoạt hơn, qua đó sẽ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng.
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Năm 2019, PC Bắc Kạn và Cao Bằng có nguy cơ không đạt 3/6 chỉ tiêu quan trọng trong 
sản xuất kinh doanh là điện thương phẩm, tổn thất và năng suất lao động, trong khi PC Thái 
Nguyên không đạt chỉ tiêu điện thương phẩm và tổn thất điện năng. Nguyên nhân khiến cả 3 
đơn vị này không thể “cán đích” thương phẩm là do các khách hàng công nghiệp lớn cắt giảm 
sản xuất. 

Phát biểu chỉ đạo tại PC Thái Nguyên, ông Vũ Thế Nam yêu cầu PC Thái Nguyên quyết liệt 
hơn nữa để giảm tổn thất điện năng bởi đây vẫn là một trong những đơn vị có số trạm biến áp 
tổn thất trên 10% cao nhất trong Tổng công ty; Xem xét lại các tiêu chuẩn thiết kế hệ thống 
lưới điện cho phù hợp; Tối ưu hóa các trang thiết bị đang dùng…

Tại các buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc Lê Minh Tuấn yêu cầu các PC tăng cường khai thác 
các phần mềm thông minh trong TTĐKX, chú trọng công tác đào tạo để nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực… Đồng thời đánh giá về nguy cơ cũng như đề ra biện pháp khắc phục sự phụ 
thuộc vào các khách hàng công nghiệp lớn...

Trong các ngày 6-8/11/2019, đoàn công tác 
do Phó Tổng giám đốc Lê Minh Tuấn dẫn 
đầu kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ 
tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD – tài chính 
– ĐTXD năm 2019 tại PC Thái Nguyên, 
Bắc Kạn và Cao Bằng. Làm việc với PC 
Thái Nguyên còn có sự tham gia của ông 
Vũ Thế Nam – Thành viên HĐTV.

Phó Tổng giám đốc Lê Minh Tuấn kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh năm 
2019 tại PC Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng

Tại buổi làm việc với PC Hà Nam ngày 5/11/2019, 
Phó Tổng Giám đốc Lê Quang Thái đã đánh giá 
cao PC Hà Nam trong việc cấp điện ổn định phục 
vụ sản xuất - kinh doanh, sinh hoạt và các sự kiện 
văn hóa - chính trị trên địa bàn tỉnh Hà Nam. PC 
Hà Nam cũng là 1 trong 6 đơn vị trực thuộc Tổng 
công ty triển khai tốt, có hiệu quả chương trình 
đổi mới kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Đặc 
biệt, PC Hà Nam đã đảm bảo được mức lương 
trung bình tốt cho CBCNV.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu năm 2019 và giai đoạn tiếp theo, Phó Tổng giám đốc Lê Quang 
Thái yêu cầu PC Hà Nam tiếp tục tăng trưởng chỉ tiêu điện thương phẩm; có biện pháp giảm 
tổn thất điện năng, đặc biệt tại khu vực thuộc Điện lực Bình Lục quản lý – nơi có tỷ lệ TTĐN 
cao trên 10%; tăng tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; không để xảy ra TNLĐ và 
giảm thiểu các vụ vi phạm hành lang lưới điện…

PC Hà Nam thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp trong năm 2019
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Trong chương trình kiểm tra tình hình thực hiện 
các chỉ tiêu năm 2019, ngày 6/11/2019, đoàn 
công tác do Phó Tổng giám đốc Lê Quang Thái 
dẫn đầu đã làm việc tại PC Nam Định. Tham dự 
có ông Hồ Mạnh Tuấn – Thành viên HĐTV. 

Bên cạnh việc ghi nhận những nỗ lực của CBCNV 

Phó Tổng giám đốc Lê Quang Thái kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh năm 
2019 tại PC Nam Định

PC Nam Định trong việc thực hiện nhiệm vụ Tổng công ty giao, Phó Tổng giám đốc Lê Quang 
Thái yêu cầu Công ty cần nghiên cứu việc thành lập đội chuyên trách quản lý các ĐZ và TBA 
tại các điện lực nhằm giảm thiểu các sự cố trên lưới, đảm bảo sự tin cậy cung cấp điện; Đẩy 
nhanh việc đóng điện các dự án trước năm 2020 và hỗ trợ các ban QLDA thực hiện dự án 
110kV trên địa bàn; Không để xảy ra tai nạn lao động; Chuẩn bị lực lượng lao động chất lượng 
cao và cơ sở hạ tầng tốt để thực hiện công tác số hóa và chuyển đổi số tại EVNNPC.

Ông Hồ Mạnh Tuấn - Thành viên HĐTV cũng yêu cầu PC Nam Định tiếp tục đảm bảo cung 
cấp điện an toàn ổn định những tháng cuối năm 2019 và những năm tiếp theo; Quyết liệt hơn 
nữa trong công tác giảm tổn thất điện năng. Duy trì và phấn đấu đột phá trên nền tảng đang có 
để công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng ngày càng đạt được nhiều thành quả, đáp ứng 
niềm tin của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn.

Vừa qua, EVNNPC tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ cán 
bộ lãnh đạo hưu trí cơ quan Tổng công ty nhằm tăng 
cường trao đổi thông tin hai chiều giữa cán bộ lãnh 
đạo đương nhiệm và cán bộ đã nghỉ hưu nguyên là 
lãnh đạo, cán bộ quản lý của cơ quan Công ty Điện 
lực 1 trước đây, EVNNPC ngày nay.

Lễ ra mắt Câu lạc bộ cán bộ lãnh đạo hưu trí Cơ quan Tổng công ty 

Tuần qua, đoàn công tác do Phó Tổng 
giám đốc Nguyễn Đức Thiện dẫn đầu đã 
làm việc với PC Hòa Bình, PC Sơn La và 
PC Điện Biên về tình hình sản xuất kinh 
doanh năm 2019. Tham dự có ông Bùi Lê 
Cường – Thành viên HĐTV. 

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đức Thiện đã đánh giá cao các PC trong việc đảm bảo điện phục 
vụ sản xuất sinh hoạt của nhân dân; phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của 
đơn vị; ghi nhận ý kiến đề xuất của lãnh đạo các công ty; Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp 
tục đẩy mạnh công tác quản lý kỹ thuật vận hành, giảm suất sự cố, nâng cao chất lượng dịch 
vụ và đảm bảo môi trường làm việc cho CBCNV.

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đức Thiện kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh 
năm 2019 tại PC Hòa Bình, PC Sơn La và PC Điện Biên
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An toàn

Ngày 08/11, Công đoàn PC Yên Bái tổ chức 
bồi huấn kiến thức ATVSLĐ cho 35 học viên là 
ATVSV tại 35 tổ, đội quản lý vận hành đường 
dây và trạm thuộc các Điện lực trực thuộc; các 
TBA 110kV thuộc Đội quản lý vận hành lưới 
điện cao thế.

- Ngày 10/11, đóng điện Dự án Lắp MBA T2 TBA 
110kV Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

- Ngày 10/11, đóng điện dự án Đường dây và TBA 
110kV KCN Đông Mai - phường Đông Mai - thị xã 
Quảng Yên - tỉnh Quảng Ninh.

Đầu tư xây dựng

Ngày 5/11/2019, dưới sự chủ trì của Phó Tổng 
giám đốc Lê Minh Tuấn đã diễn ra cuộc họp với 
Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Bắc 
(NPCPEC) về việc chuyển đổi mô hình sang 
đơn vị trực thuộc EVNNPC.

Phó Tổng giám đốc Lê Minh Tuấn yêu cầu đẩy 
nhanh tiến độ quyết toán các công trình của 

NPCPEC; Các ban chuyên môn cử cán bộ trong tổ công tác trao đổi nghiệp vụ, hướng dẫn hỗ 
trợ đơn vị giải quyết dứt điểm những vấn đề liên quan đến công tác quản trị tài chính, công nợ 
trước khi chuyển đổi mô hình; Ngay trong tháng 11, các ban liên quan cần bàn giao văn phòng 
làm việc cho NPCPEC theo đúng kết luận của lãnh đạo Tổng công ty trong các cuộc họp trước, 
để đơn vị này kịp thời lên phương án cải tạo, mua sắm lắp đặt các trang thiết bị cần thiết, bảo 
đảm điều kiệm làm việc thuận lợi cho cán bộ công nhân viên…

Phó Tổng giám đốc Lê Minh Tuấn làm việc với Công ty TNHH MTV Tư vấn điện 
mền Bắc về việc chuyển đổi mô hình sang đơn vị trực thuộc EVNNPC

- Ngày 8/11, đóng điện Dự án ĐZ 110 kV Nhà máy điện Thái Bình -Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

- Ngày 5/11, khởi công Công trình ĐZ và TBA 110 kV Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Nội dung bồi huấn tập trung vào kỹ năng hoạt động của ATVSV, mục đích, quy chế hoạt động 
của mạng lưới ATVSV… nhằm giúp công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động thực hiện 
tốt công tác ATLĐ; kịp thời ngăn ngừa những thiếu sót, biểu hiện vi phạm các quy định về 
ATVSLĐ.
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Chỉ đạo: Ông Lê Văn Trang - Phó TGĐ
Tổ chức thực hiện: Ban Truyền thông
Điện thoại: 024.2100653 *Fax: 024.39263742

Bản tin EVNNPC

Tin tham khảo

1. Đào tạo về nâng cao năng lực quản lý của EVNNPC tại các Công ty Điện lực Thái Lan Xem 
chi tiết tại
2. Khánh thành Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật và Công nghệ 3M tại Trường Cao đẳng Điện lực 
miền Bắc Xem chi tiết tại
3. Tổng công ty Điện lực miền Bắc Hội thảo về công tác chuyển đổi số Xem chi tiết tại
4. Trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật “EVN - 65 năm đồng hành cùng đất nước” Xem chi tiết tại

Pháp chế

Vừa qua, PC lực Lạng Sơn tổ chức bồi huấn kiến 
thức pháp luật năm 2019cho toàn thể cán bộ công 
nhân viên trong công ty.

Các học viên đã được ông Nguyễn Quang Thành, 
Trưởng ban Pháp chế giới thiệu về Chức năng, 
nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của pháp chế trong 

Ngày 9/11/2019, tại Khu Di tích Đá Chông - 
K9 (huyện Ba Vì, Hà Nội), Tuổi trẻ EVNNPC 
hưởng ứng chương trình Sứ giả Môi trường - 
Phát động trồng đồi cây “Dâng Bác - Ơn Thầy”. 
Sự kiện thu hút 1.200 cán bộ, đoàn viên, thanh 
niên, sinh viên và học sinh đến từ 40 đơn vị bộ, 
ngành, doanh nghiệp, trường học tham dự.

doanh nghiệp Nhà nước; Quy chế đầu tư xây dựng áp dụng trong tập đoàn Điện lực quốc gia 
Việt Nam… Đây được xem là những kiến thức hữu ích nhằmgiúp toàn thể CBCNV áp dụng 
ngaytrong hoạt động sản xuất kinh doanh bán điện của đơn vị.

Chương trình do Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp Viện Môi trường 
và Năng lượng tái tạo tổ chức trồng 2.000 cây Thông Mã Vĩ. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 
60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài khởi xướng và phát động phong trào “Tết trồng 
cây” trên Báo Nhân Dân (28/11/1959 – 28/11/2019) và kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt 
Nam (20/11/1982 – 20/11/2019).

Đoàn Thanh niên
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