
 

Tin tức

Điện mặt trời áp mái sẽ góp phần giảm áp lực về nguồn điện

Năm 2019, EVNNPC tiếp tục đổi mới để phục vụ khách hàng

Hiện nay đã có 365 dự án điện mặt trời được đăng ký, bổ 
sung vào quy hoạch với tổng công suất dự kiến 29.000 
MWp. Có 141 dự án đã bổ sung vào quy hoạch với tổng 
công suất trên 14.000 MWp, trong đó 95 dự án đã ký 
hợp đồng mua bán điện với EVN. Riêng về điện mặt trời 
lắp mái, sau 2 năm, mới có 1.800 khách hàng tham gia 
với công suất lắp đặt khoảng 30 MWp, sản lượng điện 
năng phát lên lưới lũy kế là 3,97 triệu kWh.

Đó là chỉ đạo của ông Lê Quang Thái – Phó Tổng 
giám đốc EVNNPC tại Hội nghị Tổng kết công 
tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, văn hóa do-
anh nghiệp, cải cách hành chính, truyền thông, 5S 
năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của 
EVNNPC vừa diễn ra tại tỉnh Phú Thọ. 

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân phát biểu tại Hội thảo “Thúc đẩy phát triển điện mặt trời 
áp mái tại Việt Nam” cho biết “Công suất này rất khiêm tốn so với tiềm năng. Vì vậy, cần phải 
có thêm chính sách để thúc đẩy việc phát triển nguồn năng lượng này. Điện mặt trời áp mái sẽ 
góp phần giảm áp lực về nguồn điện”. EVN cam kết hỗ trợ tối đa mọi nhu cầu của người dân 
như: Hỗ trợ đấu nối, thanh toán tiền điện kịp thời sau khi có Thông tư hướng dẫn của các bộ/
ngành; lắp đặt miễn phí công tơ hai chiều,...
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Tổng công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
và đời sống nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía Bắc, đưa điện đến 100% số xã và 
98,54% số hộ dân nông thôn; tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 64,2 tỷ kWh, tăng trưởng 
12,09% so với năm 2017; tỷ lệ tổn thất điện năng của EVNNPC thực hiện 5,10%, giảm 0,53% 
so với cùng kỳ năm 2017 và cán đích trước 1 năm so với kế hoạch giai đoạn 2016-2020…

Cùng với kinh doanh và dịch vụ khách hàng, năm 2018, công tác văn hóa doanh nghiệp, cải 
cách hành chính, truyền thông, 5S của EVNNPC cũng đã có những bước tiến vược bậc, góp 
phần quan trọng vào thành công chung của Tổng công ty, cùng chung sức xây dựng EVNNPC 
phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu: Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động - Hiệu quả.



EVNNPC xây dựng và triển khai Hệ thống quản trị doanh nghiệp hiện đại

Vừa qua, Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Phó Tổng Giám đốc 
thường trực EVNNPC đã có buổi làm việc với Công ty 
CP Tư vấn và Đào tạo Sao Việt trong việc nghiên cứu 
xây dựng và triển khai “Hệ thống quản trị doanh nghiệp 
hiện đại theo chuẩn mực quốc tế tại EVNNPC”.

Trên cơ sở phân tích các đặc thù riêng, Tổng công ty sẽ 
nghiên cứu xây dựng “Hệ thống quản trị doanh nghiệp 
hiện đại theo chuẩn mực Quốc tế tại EVNNPC” dựa theo 
mô hình các nước phát triển.
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Khi triển khai mô hình này, Tổng công ty sẽ tối ưu các nguồn lực để đạt được mục tiêu đúng 
thời hạn, đúng tiến độ, nâng cao hiệu quả quản trị, năng lực cạnh tranh. Đồng thời xây dựng 
thành công văn hóa doanh nghiệp, tạo ra đội ngũ tâm huyết, gắn bó với doanh nghiệp, duy trì 
được sự ổn định và tăng trưởng mạnh mẽ dưới tác động của môi trường kinh doanh ngày một 
biến động.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh đã yêu cầu các Ban phải phối hợp chặt chẽ trong quá trình khảo sát, đề xuất 
xây dựng đề án nhằm đảm bảo phù hợp với định hướng của EVN; cần nghiên cứu kỹ lưỡng 
và kế thừa tất cả các đề án, chương trình của Tổng công ty đã và đang triển khai để không xảy 
ra tình trạng trùng lặp. Đặc biệt, đề án phải được xây dựng trên cơ sở phù hợp với đặc thù của 
EVNNPC và phải bao trùm tất cả các lĩnh vực VHDN, 5S, KPI, Quản trị tài chính, đề án nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực, khách hàng là trung tâm...; Đề án cần có mục tiêu cụ thể và rõ 
ràng, có kế hoạch triển khai chi tiết và đo lường được hiệu quả đạt được cho từng giai đoạn. 
Việc xây dựng dự án đầu tư để thực hiện đề án và lựa chọn đối tác thực hiện phải tuân thủ các 
quy định của pháp luật hiện hành.

Công trình Đường dây và Trạm biến áp 110kV Đồng Văn IV - Góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế tỉnh Hà Nam

Dự án Trạm biến áp 110 kV KCN Đồng Văn IV được khởi 
công xây dựng vào tháng 7/2018 tại khu đất thuộc khu công 
nghiệp Đồng Văn IV (xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, tỉnh 
Hà Nam). Dự án có tổng mức đầu hơn 125 tỷ đồng với quy 
mô xây dựng mới TBA 110kV với công suất 2x63 MVA. 
Dự án TBA 110kV Đồng Văn IV có ý nghĩa, tầm quan trọng 

Ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPC biểu dương những đội ngũ 
làm công tác kinh doanh - dịch vụ khách hàng, văn hóa doanh nghiệp, truyền thông đã nỗ lực 
không ngừng, trong thời gian tới, đặc biệt năm 2019 cần tập trung cụ thể hóa các nhóm giải 
pháp, phối hợp tốt với các đơn vị, đặc biệt Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc để tiếp tục nâng 
cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đồng thời công 
tác tổ chức, thi tuyển đối với những cán bộ làm công tác kinh doanh cũng cần phải thực hiện 
nghiêm túc...

Tự hào 50 năm



EVNNPC trong tôi

Trong một năm 2019 có nhiều sự kiện trọng đại của đất 
nước, mỗi người dân Việt Nam chúng ta đều rất đỗi tự hào 
về những thành quả đóng góp cho quê hương. Năm mươi 
năm đã trôi qua kể từ lúc chúng ta chứng kiến con tàu đầy 
khát vọng, cũng là năm mươi năm chúng ta đã thể hiện vị 
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rất lớn, giúp giảm tổn thất điện năng, chống quá tải lưới điện khu vực, đảm bảo cung cấp điện 
an toàn tin cậy với chất lượng cao cho các phụ tải; đảm bảo tính ổn định liên tục cấp điện, 
giảm thiểu xác xuất sự cố cho lưới điện trung áp 22 kV, 35kV; đảm bảo tối ưu về kết cấu lưới 
điện, linh hoạt trong vận hành, giảm tối đa gián đoạn ngừng cấp điện do sự cố; đáp ứng nhu 
cầu phụ tải tăng cao của khu vực công nghiệp Đồng Văn IV; thúc đẩy phát triển kinh tế khu 
vực huyện Kim Bảng nói riêng và tỉnh Hà Nam nói chung, góp phần giữ vững an ninh trật tự, 
an toàn xã hội cho tỉnh Hà Nam.

Đây là một trong nhiều dự án chào mừng thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc (06/10/1969 - 06/10/2019); 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt 
Nam (28/7/1929 - 28/7/2019); 65 năm ngày truyền thống Ngành Điện Việt Nam (21/12/1954-
21/12/2019) do Tổng Giám đốc và Ban thường vụ công đoàn EVNNPC phát động.

- Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 281/QĐ-BCT ngày 12 tháng 02 năm 2019 về 
việc ban hành khung giá phát điện năm 2019. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12/2/2019.

- Ngày 28/2/2019, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã ra Chỉ 
thị số 769/CT - EVNNPC về việc kế hoạch thực hiện công tác sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới, 
cổ phần hóa và thoái vốn năm 2019 theo Chỉ thị số 66/CT-EVN, ngày 20/2/2019 của Chủ tịch 
Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Chỉ thị nêu rõ các vấn đề như: kiện toàn 
bộ máy tham mưu giúp việc cơ quan Tổng công ty; xây dựng Đề án tách bạch mô hình tổ chức 
khâu phân phối điện và kinh doanh bán lẻ điện; Đề án sắp xếp các Công ty điện lực/Điện lực 
cấp quận/huyện thuộc các Công ty Điện lực theo khu vực thành thị, nông thôn, miền núi theo 
hướng giảm đầu mối trung gian... Công tác thoái vốn; Đổi mới công tác quản trị, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả...

Văn bản - Thực thi

Tổ chức – Nhân sự

+ Sáp nhập Văn phòng Đảng ủy vào Văn phòng thuộc bộ máy giúp việc của Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc, kể từ ngày 01/3/2019.

Thông tin - Quản lý

thế và trách nhiệm của ngành điện miền Bắc, thể hiện khả năng, sức sống và trách nhiệm 
trong một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước… xem chi tiết

http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/12203/Default.aspx
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04 năm, kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2019.

+ Điều động và bổ nhiệm ông Trần Minh Đức – Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty giữ chức 
vụ Phó giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc, thời hạn giữ chức vụ 04 năm, kể từ ngày 
01 tháng 3 năm 2019.

+ Điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Thanh Sơn, Phó trưởng Ban Kế hoạch giữ chức vụ Trợ lý 
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPC, thời hạn giữ chức vụ 04 năm kể từ ngày 01/3/2019.

+ Điều động và bổ nhiệm ông Vũ Thế Nam, Trợ lý Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPC 
giữ chức vụ Trưởng Ban Tổng hợp thuộc bộ máy giúp việc của Chủ tịch EVNNPC, thời hạn 
giữ chức vụ 04 năm kể từ ngày 01/3/2019. 

+ Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Chinh, Phó trưởng Ban Kiểm tra, giám sát mua 
bán điện giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kiểm tra và Thanh tra Tổng công ty, thời hạn giữ chức 
vụ 04 năm kể từ ngày 01/3/2019.

+ Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thành, Phó trưởng Ban Kiểm tra, giám sát mua 
bán điện giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính Tổng công ty, 
kể từ ngày 01/3/2019 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu.

+ Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Giám 
sát tài chính giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kinh doanh Tổng công ty, kể từ ngày 01/3/2019 đến 
thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu.

+ Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Kiểm tra, giám sát mua 
bán điện giữ chức vụ Phó trưởng Ban Pháp chế Tổng công ty, thời hạn giữ chức vụ 04 năm kể 
từ ngày 01/3/2019.

Kinh doanh – Dịch vụ

+ EVNNPC phấn đấu đạt các chỉ tiêu về kinh doanh trong năm 2019: Điện thương phẩm: 72,5 
tỷ kWh, tăng 12,8%; Tổn thất điện năng: 4,75%, giảm 0,35% so với năm 2018; Chỉ tiêu độ 
tin cậy cung cấp điện: SAIDI: 511 phút/KH/năm, SAIFI: 11.00lần/KH/năm, MAIFI: 2.00lần/

KH/năm; Chỉ số tiếp cận điện năng: ≤ 06 ngày làm việc; Các 
chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng đạt kết quả cao hơn năm 2018

+ Hiện nay trong số hơn 10 triệu khách hàng của EVNNPC, có 
tới gần 4 triệu khách hàng (chiếm khoảng 40% tổng số khách 
hàng) sử dụng mạng Zalo. Do đó, năm 2019 EVNNPC sẽ tiếp 
tục đẩy mạnh triển khai nhắn tin chăm sóc khách hàng qua 

+ Điều động và bổ nhiệm ông Trịnh Quang Minh, Trưởng 
Ban Kiểm tra, giám sát mua bán điện giữ chức vụ Phó 
trưởng Ban Kinh doanh Tổng công ty, thời hạn giữ chức vụ 
04 năm kể từ ngày 01/3/2019.

+ Điều động và bổ nhiệm ông Trần Hồ Nam – Phó giám đốc 
Công ty Điện lực Thái Nguyên giữ chức vụ Phó giám đốc 
Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc, thời hạn giữ chức vụ 
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Công tác Đảng – Đoàn

+ Vừa qua, Vụ Dân tộc của Quốc hội và EVNNPC đã đến 
thăm, làm việc và tặng quà một số đồn biên phòng, gia đình 
chính sách trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nhân kỷ niệm 30 năm 
Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019) và 60 năm 
Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2019). 
Đoàn đã đến dâng hương và báo công tại Đền thờ Chủ tịch 
Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó; thăm, 
tặng quà Lão thành cách mạng Hoàng Thị Khìn, xã Trường 

Hà (Hà Quảng); thăm và tặng quà các đồn biên phòng Sóc Giang, Lũng Nặm, Trà Lĩnh và 
Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Cao Bằng; tặng quà 30 gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu 
trong hoạt động bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia tại khu vực đồn Biên phòng tại 
2 huyện: Hà Quảng, Trà Lĩnh; động viên cán bộ, công nhân Điện lực Trà Lĩnh và tìm hiểu về 
công tác cấp điện cho hoạt động phát triển kinh tế tại cửa khẩu Trà Lĩnh và đồng bào khu vực 
biên giới.

công suất lớn hơn; tiến hành cải tạo, sửa chữa thay thế dây trần bằng dây bọc đối với một số 
tuyến đường dây, thay thế hệ thống xà sắt han rỉ bằng xà mạ kẽm nhúng nóng kết hợp chỉnh 
trang lại các TBA và lưới điện hạ thế…

+ EVNNPC và PC Điện Biên đang tập trung 
lên phương án nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, 
ổn định và liên tục cho Lễ hội hoa ban trong 
tháng 3, Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên 
Phủ (7/5/1954-7/5/2019) và 110 năm thành lập 
tỉnh Điện Biên (28/6/1909-28/6/2019): thay 
thế MBA T2 của các trạm 110kV bằng máy có 

+ Sau hai tháng chính thức hoạt động, Đội Hotline của PC Bắc Ninh đã thực hiện 15 công trình 
đấu nối mới và xử lý tiếp xúc trên lưới đang mang điện, với 11 công trình đấu nối trạm biến áp 
mới vào lưới điện đem lại sự an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị đồng thời đảm bảo cung 
cấp điện ổn định, liên tục cho hàng trăm khách hàng trong các khu công nghiệp và hàng nghìn 
hộ dân tại các khu dân cư không bị ảnh hưởng do cắt điện như cách làm truyền thống; xử lý 
trực tiếp 04 điểm tiếp xúc tại lưới điện Huyện Tiên Du.

Kĩ thuật 

+ Năm 2019, Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc sẽ tiếp tục phát triển các loại hình dịch vụ 
là: Sửa chữa điện hotline, thay thế công tơ định kỳ, gọn hóa cáp viễn thông. Dự kiến kế hoạch 
doanh thu năm 2019 của Công ty sẽ đạt khoảng 1.120 tỉ đồng, bao gồm doanh thu công tác thí 
nghiệm điện, tư vấn, sữa chữa máy biến áp, quản lý, chính trang cáp viễn thông, quản lý dự 
án, sửa chữa điện hotline...

mạng zalo nhằm tiết kiệm chi phí, vừa truyền tải kịp thời, đầy đủ thông điệp đến khách hàng. 
CBCNV tại các đơn vị trực thuộc cần tiên phong, sử dụng tốt dịch vụ chăm sóc khách hàng 
qua mạng zalo của Tổng công ty.
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1. EVN làm gì để cung ứng đủ điện năm 2019? xem chi tiết
2. Quản lý nhu cầu điện (DSM), điều chỉnh phụ tải điện (DR) - Chương trình quốc gia và 
những mục tiêu cụ thể trong năm 2019 của EVN, EVNNPC xem chi tiết
3. Những câu chuyện sau ngày tiếp quản xem chi tiết
4. Ngành điện Việt Nam - Thưở ban đầu Kỳ 1: Người Pháp đưa điện vào Việt Nam như thế 
nào? xem chi tiết
5. Ngành điện Việt Nam - Thuở ban đầu Kỳ 2: Nhà máy điện Yên Phụ dưới thời Pháp thuộc 
xem chi tiết

Chỉ đạo: Ông Lê Quang Thái – Phó TGĐ
Tổ chức thực hiện: Ban Truyền thông
Điện thoại: 024.2100653 *Fax: 024.39263742

Tin tham khảo

Bản tin EVNNPC

Năm 2018, Công ty Điện lực Nghệ An đã phối hợp tốt với 
lực lượng công an phát hiện 288 vụ trộm cắp điện năng 
với tổng lượng điện thất thoát hơn 1 triệu kWh, truy thu 
trên 3,6 tỷ đồng; 418 vụ vi phạm giá bán điện; 1 vụ vi 
phạm công suất giờ cao điểm. Tổng điện năng truy thu, 
bồi thường năm 2018 toàn Công ty là 8,329 triệu kWh, 
giảm 0,129 triệu kWh so với năm 2017.

Những việc cần làm, cần học ngay

+ 227 đại biểu đại diện cho 1.398 CBCNV người lao 
động đã tham dự Hội nghị Đại biểu Người lao động 
năm 2019 của Công ty Điện lực Hải Dương. Năm 2019 
Công ty tiếp tục nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt các 
chỉ tiêu: điện thương phẩm đạt 5,45 tỷ kWh; tổn thất 
điện năng thực hiện đạt 3,85%; mức độ hài lòng khách 
hàng sử dụng điện đạt trên 8 điểm...

+ Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội và Đảng ủy Tổng 
Công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức Lễ trao huy hiệu 30 
năm tuổi Đảng đợt 3/2/2019 cho đồng chí Lê Mạnh Hiếu 
- Đảng viên công tác tại Chi bộ Ban Quản lý dự án phát 
triển Điện lực. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng đối 
với những Đảng viên đã phấn đấu rèn luyện vì lý tưởng 
của Đảng trong suốt 30 năm.

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-lam-gi-de-cung-ung-du-dien-nam-2019-6-12-23206.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/12312/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12286/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12299/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12300/Default.aspx
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