
 

Tin tức

EVN quyết liệt thực hiện các giải pháp trong công tác quản lý kỹ thuật - an toàn

EVNNPC: Giảm sự cố điện

Năm 2018, sản lượng điện sản xuất và mua để cung cấp 
cho phụ tải toàn quốc tăng 11,49% so với năm 2017. 
Tổng công suất đặt nguồn điện hệ thống điện quốc gia đã 
đạt 49.122 MW. Công tác giảm tổn thất điện năng thực 
hiện được tốt hơn chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020, 
hoàn thành kế hoạch 2019 (6,9%) trước 1 năm (kết quả 
năm 2018 đã thực hiện là 6,83%). Các đơn vị đã chủ 
động trong việc triển khai huấn luyện định kỳ 89.109 cán 
bộ, nhân viên trong toàn Tập đoàn về ATVSLĐ.

Năm 2019, EVNNPC đặt ra các chỉ tiêu như 
suất sự cố đường dây giảm 26,3% so với chỉ 
tiêu giao 2018; suất sự cố TBA giảm 38% so 
với năm 2018; phấn đấu giảm tỷ lệ tổn thất 
điện năng đạt 4,75%; đồng thời, nâng cao độ 
tin cậy cấp điện.

Năm 2019, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu các đơn vị: Không để xảy ra 
sự cố chủ quan; không để xảy ra tai nạn lao động dẫn đến chết người; không có đơn vị nào 
không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu EVN giao. Các đơn vị phải quản lý kỹ thuật từ giai đoạn 
đầu tư xây dựng, tăng cường công tác giám sát, hiệu chỉnh thiết bị; nâng cao chất lượng cán bộ 
kỹ thuật, cán bộ vận hành, đào tạo cán bộ ở các dự án có công nghệ mới, công nghệ phức tạp; 
thường xuyên bồi huấn lực lượng cán bộ kỹ thuật – an toàn để nâng cao trình độ chuyên môn; 
nghiên cứu mời chuyên gia đào tạo tại chỗ để đảm bảo vận hành hiệu quả, tiết giảm chi phí…
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Để đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn với mức phụ tải khu vực miền Bắc tiếp tục tăng 
cao trên 12%, nhất là trong mùa nắng nóng, EVNNPC sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp 
trong đó sẽ kiện toàn công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành phù hợp với mô hình mới 
(do lưới điện 110kV đã bàn giao cho các điện lực). 

Cụ thể, rà soát lại các tồn tại trên lưới điện 110kV trong khu vực lập chế độ kết dây cơ bản 
đảm bảo vận hành an toàn, tránh quá tải cho các TBA 110kV và phương án xử lý khiếm khuyết 
ngăn ngừa sự cố. Đối với các đường dây xử lý các tồn tại khiếm khuyết trước ngày 30/4/2019 
để chuẩn bị sẵn sàng cho mùa mưa bão 2019. Đối với các TBA, ngoài việc tăng cường rà 



Năm 2019: EVNNPC ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác 
kinh doanh và dịch vụ khách hàng

EVNNPC đặt ra mục tiêu năm 2019, điện thương phẩm 
đạt 72,5 tỷ kWh, tăng 12,8%; tổn thất điện năng 4,75%, 
giảm 0,25% so với năm 2018; tỷ lệ thanh toán tiền điện 
không dùng tiền mặt đạt trên 40%; điểm hài lòng khách 
hàng đạt trên 8,13; trong đó tất cả các Công ty Điện lực 
có mức độ hài lòng từ 8 điểm trở lên; 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. Tỷ lệ cung cấp dịch 
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vụ điện qua Trung tâm chăm sóc khách hàng và qua các Trung tâm Hành chính công/Cổng 
dịch vụ công trực tuyến đạt từ 70% trở lên; ít nhất 23,12% số khách hàng sử dụng điện của 
Tổng công ty nhận tin nhắn qua Zalo thay cho hình thức nhắn tin SMS... 

EVNNPC sẽ tập trung mọi nguồn lực, giải pháp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác KD&D-
VKH: ứng dụng mạnh mẽ CNTT vào hoạt động KD&DVKH như số hóa các dịch vụ điện, 
hợp đồng mua bán điện; triển khai việc tiếp nhận và giải quyết các dịch vụ điện ngay tại hiện 
trường bằng thiết bị di động; ký hợp đồng điện tử đối với khách hàng sinh hoạt và ngoài sinh 
hoạt sau trạm công cộng; sử dụng mạng xã hội Zalo, Face book... để cung cấp các dịch vụ cho 
khách hàng;

Đặc biệt, năm 2019, EVNNPC cũng sẽ thực hiện chương trình DSM/DR theo Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương về lộ trình thực hiện các chương trình DR…

PC Nghệ An: Đóng điện và gắn biển công trình Trạm biến áp 110 kV Hưng Nguyên

Lễ đóng điện và gắn biển công trình Trạm biến áp 110 kV 
Hưng Nguyên diễn ra sáng 01/04/2019. Đây là công trình tiêu 
biểu chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn 
Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019); 50 năm ngày thành lập 
Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (06/10/1969 - 06/10/2019); 
60 năm ngày truyền thống Công ty Điện lực Nghệ An 
(04/5/1959 - 04/5/2019) nhằm hưởng ứng phong trào thi đua 
đặc biệt do Tổng công ty Điện lực miền Bắc phát động. 

soát, khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết, đảm bảo chất lượng nghiệm thu, chất lượng thiết bị 
trước khi đóng điện; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để lập phương án cấp điện 
cụ thể; đảm bảo tiến độ đóng điện các công trình mới; tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống điện, 
đẩy mạnh áp dụng khoa học - công nghệ trong quản lý vận hành nâng cao độ tin cậy cấp điện, 
giảm tổn thất điện năng.

EVNNPC cũng đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu kỹ 
thuật cho phù hợp với tình hình vận hành thực tế lưới điện 110kV của đơn vị; chỉ đạo các đơn 
vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án và triển khai các giải pháp, đảm bảo vận hành an toàn 
các đường dây 110kV.

Tự hào 50 năm



PC Thanh Hóa kỷ niệm 55 năm Nhà máy điện Hàm Rồng anh hùng và đón 
nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

PC Hải Dương kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

Công ty Điện lực Thanh Hóa được thành lập từ việc 
thống nhất 4 cơ sở phát điện của tỉnh Thanh Hóa (Nhiệt 
điện Lô Cô - Hàm Rồng, Thủy điện Bàn Thạch, Nhiệt 
điện Cổ Định và Nhiệt điện Hàm Rồng) với tổng công 
suất 6.060 kW, Nhà máy điện Hàm Rồng đã đi vào 
lịch sử với những truyền thống hào hùng. Đến nay, 
100% số xã và trên 99,3% số hộ dân trên địa bàn tỉnh 
đã được sử dụng điện lưới... xem chi tiết tại đây.

Sự kiện diễn ra ngày 4/4/2019, tại Thành phố Hải 
Dương. 50 năm qua, từ hai đội quản lý điện Hải 
Dương và Hưng Yên đã được hợp nhất thành Sở Quản 
lý và Phân phối điện Hải Hưng. Trong quá trình phát 
triển, Đơn vị đã nhiều lần thay đổi tên gọi thành: Sở 
Điện lực Hải Hưng, Điện lực Hải Hưng, Điện lực Hải 
Dương và sau này là Công ty TNHH MTV Điện lực 
Hải Dương.
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Dự án công trình với tổng số vốn đầu tư: 74.780.490.896 đồng, khởi công ngày 18/10/2018 
và hoàn thành đóng điện thành công ngày 31/3/2019. Công trình thực hiện nhằm đáp ứng nhu 
cầu cung cấp điện liên tục, an toàn tin cậy, thúc đẩy kinh tế cho khu vực huyện Hưng Nguyên 
và tỉnh Nghệ An.

Văn bản - Thực thi

Điện lực miền Bắc không ngồi đợi pháo hoa chiến thắng

Từ năm 1965 đến 1975, hầu hết các nhà máy điện, 
các trạm biến áp đều là những mục tiêu đánh phá của 
Không lực Hoa Kỳ! Đội ngũ Điện lực miền Bắc vừa 
phải  đảm bảo sản xuất, vừa phải chiến đấu chống 
trả cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ... xem 
chi tiết tại đây.

Hiện nay, Công ty Điện lực Hải Dương đã hoàn thành việc tiếp nhận lưới điện nông thôn 
với 100% số xã và hộ dân trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia. Sản lượng điện 
thương phẩm năm 2018 của Công ty đã đạt gần 5,24 tỷ kWh... xem chi tiết tại đây.

- Thực hiện tốt, nghiêm túc chỉ thị số 1195/CT-EVNNPC ngày 28/03/2019 của Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc về về công tác Quản lý kỹ thuật vận hành, An toàn vệ sinh lao động và 
Công nghệ thông tin năm 2019

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12514/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12465/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12519/Default.aspx
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- Trong tháng 03/2019, các công ty Điện lực trực thuộc 
EVNNPC đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 
2019 như Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Hải Dương, Yên 
Bái, Bắc Giang, Lai Châu, Trung tâm Chăm sóc khách 
hàng Điện lực miền Bắc… Hội nghị Người lao động 
là dịp kêu gọi toàn thể CBCNV tại các đơn vị tích cực 
hưởng ứng các phong trào thi đua, các tổ chức đoàn thể 

- Thực hiện tốt, nghiêm túc công văn số 657/
EVNNPC-KD về việc Triển khai thanh toán 
tiền điện không sử dụng tiền mặt theo Nghị 
quyết 02/NQ-CP.

- Hướng dẫn thực hiện các dự án Điện mặt 
trời trên mái nhà... xem chi tiết

Thông tin - Quản lý

xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực cũng như tăng cường đoàn kết 
thống nhất, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 
đã đề ra, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh.

- Các đơn vị trực thuộc EVNNPC tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện văn hóa an toàn 
lao động năm 2019 nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động về công tác AT- VSLĐ; 
người lao động chủ động nắm bắt, nhận diện, đánh giá được các mối nguy và các biện pháp 
phòng tránh để đẩy lùi tai nạn lao động.

1. Đoàn công tác Tổng công ty thăm Xí nghiệp dịch vụ Điện lực thuộc Công ty Dịch vụ Điện 
lực miền Bắc tại Thanh Hóa và Hà Tĩnh xem chi tiết
2. EVN thực hiện hiệu quả công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ xem chi tiết
3 . Tiết kiệm điện ở Thành Nam: Chuyển biến từ ý thức đến hành động xem chi tiết
4. Sử dụng điện tiết kiệm trong doanh nghiệp khu vực phía Bắc: Từ ý thức thành hành động 
xem chi tiết
5. Thông cáo báo chí sản xuất kinh doanh quý I Tổng công ty 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
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http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12531/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12481/Default.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-thuc-hien-hieu-qua-cong-tac-Vi-su-tien-bo-phu-nu-6-12-23451.aspx
https://congthuong.vn/tiet-kiem-dien-o-thanh-nam-chuyen-bien-tu-y-thuc-den-hanh-dong-117887.html
https://www.evn.com.vn/d6/news/Su-dung-dien-tiet-kiem-trong-doanh-nghiep-khu-vuc-phia-Bac-Tu-y-thuc-thanh-hanh-dong--6-18-23466.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12528/Default.aspx
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