
 

Tin tức

Sẽ có thêm các tổng công ty được mua điện trực tiếp từ nhà máy điện

“Từ ngày 01/01/2019, bên cạnh Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 
còn 5 đơn vị nữa được trực tiếp mua điện thông qua thị trường 
bán buôn điện cạnh tranh. Sắp tới, chúng tôi sẽ nghiên cứu để 
cho phép có thêm các tổng công ty được mua điện trực tiếp 
từ nhà máy và một số nhà máy được bán điện trực tiếp cho 
các tổng công ty”. Đây là thông tin liên quan đến vận hành 
thị trường bán buôn điện cạnh tranh, được ông Nguyễn Anh 
Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực cho biết tại cuộc 
họp báo thường kỳ quý I/2019 của Bộ Công Thương, ngày 
5/4/2019.

Các Tổng công ty được phép trực tiếp mua điện từ một số nhà máy điện. Sau 3 tháng triển 
khai, hiện sản lượng điện được mua trực tiếp chiếm 10% tổng sản lượng điện thương phẩm cả 
nước. Tuy nhiên, Bộ Công Thương còn gặp nhiều khó khăn liên quan đến cơ chế chính sách, 
thuế, hạ tầng cơ sở do các giao dịch tăng khá nhiều so với trước đây.

Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện cơ sở hạ tầng; tổ chức các 
khóa đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ vận hành; đồng thời, tổ chức sơ kết 3 tháng vận 
hành để tập hợp vướng mắc, tìm giải pháp tháo gỡ.
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EVNNPC đảm bảo cấp điện ổn định mùa nắng nóng

Trong quý II năm 2019, EVNNPC và các đơn vị trực thuộc tiếp tục nỗ lực phấn đấu, củng cố 
lưới điện, chuẩn bị sẵn sàng đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh 
hoạt của nhân dân trong mùa nắng nóng. Đặc biệt, Tổng công ty đã có văn bản chỉ đạo các 
đơn vị chú trọng cấp điện an toàn, chất lượng cho lễ hội giỗ tổ Hùng Vương, kỷ niệm Ngày 
chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5; kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng Điện Biên 
Phủ (07/05/1954-07/05/2019); không cắt điện làm mất điện khách hàng trong các ngày lễ (trừ 
trường hợp xử lý sự cố), bố trí máy phát điện dự phòng nhằm đảm bảo điện tại các trọng điểm 
diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá lớn của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bên cạnh 
đó, EVNNPC cũng quyết liệt thực hiện các biện pháp nhằm giảm tổn thất điện năng và thực 
hiện có hiệu quả chủ đề năm “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”. 

* Theo thông tin từ EVN, trong quý II này, Tập đoàn sẽ khai thác hợp lý các nguồn điện, nỗ 
lực đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và thị trường điện, đáp ứng nhu cầu 
điện trong các tháng cao điểm mùa khô, dự kiến mức tăng trưởng khoảng 9% so với cùng kỳ 



EVNNPC tham gia hội thảo quốc tế “Ảnh hưởng của cách mạnh công nghiệp 
4.0 đối với ngành năng lượng Châu Á”

Trong 2 ngày từ 10-11/4, tại Đại học Quốc gia 
Singapore, hội thảo với chủ đề “Ảnh hưởng 
của cách mạnh công nghiệp 4.0 đối với ngành 
năng lượng Châu Á” đã được Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc, Công ty Cổ phần tư vấn và 
đào tạo Vietstar, Đại học Quốc gia Singapore 
phối hợp tổ chức.
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EVNNPC chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai

Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn là hoạt động mang tính chất rất quan 
trọng và được đặt lên hàng đầu của Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc, với yêu cầu chủ động, 
sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai 
có thể xảy ra.

Đây là khẳng định của bà Đỗ Nguyệt Ánh - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tổng Công ty 
Điện lực miền Bắc, Tổng chỉ huy buổi diễn tập: Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
(PCTT&TKCN), quản lý trình tự công việc đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị, xử lý 
sự cố lưới điện và hệ thống viễn thông cấp Tổng công ty năm 2019 khu vực Đồng bằng ven 
biển, được tổ chức vào sáng nay ngày 12/4/2019 tại Hải Phòng.

Phát lệnh tại buổi diễn tập Phó Tổng giám đốc Thường trực - Đỗ Nguyệt Ánh nhấn mạnh: 
Diễn tập PCTT&TKCN là hoạt động mang tính chất rất quan trọng thường xuyên liên tục và 

năm 2018. Dự báo phụ tải của hệ thống đạt bình quân 690 triệu kWh/ngày, phụ tải miền Nam 
đạt bình quân tới 310 triệu kWh/ngày; công suất lớn nhất (Pmax) toàn hệ thống có thể lên tới 
39.000 MW.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận những vấn đề liên quan đến sự thuận lợi và khó khăn 
giữa các công ty bán lẻ điện năng Singapore trong quá trình hợp tác với Tập đoàn Điện lực 
Singapore; Xu thế chuyển đổi sức mạnh trong ngành điện từ những nhà cung cấp dịch vụ sang 
khách hàng sử dụng điện. Do vậy, nếu các doanh nghiệp điện lực thiếu sự đổi mới kịp thời thì 
sẽ không thể phát triển bền vững. Bên cạnh đó, trong chiến lược phát triển được các đại biểu 
đưa ra tại hội thảo đó là những vấn đề thách thức trong việc phát triển bền vững, kiểm soát 
năng lượng điện và những nguồn năng lượng mới. 

Với mục tiêu tiếp nhận những kiến thức mới, kỹ năng và kinh nghiệm hỗ trợ nâng cao trình độ 
quản lý chuyên nghiệp cho cán bộ trẻ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, chương trình hội 
thảo “Ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với ngành năng lượng Châu Á” đã tập 
hợp những chia sẻ đặc sắc, thiết thực, gần gũi với các khâu sản xuất, quản lý vận hành, kinh 
doanh dịch vụ cho EVNNPC nói riêng và ngành điện Việt Nam nói chung từ các diễn giả, các 
nhà đào tạo Đại học Quốc gia Singapore, giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ lãnh 
đạo nguồn của EVNNPC trong công cuộc hội nhập thị trường điện cạnh tranh.



Lãnh đạo EVNNPC làm việc về công tác quản lý kỹ thuật và tình hình cung 
cấp điện năm 2019 tại Phú Thọ và Vĩnh Phúc

Ngày 10/4/2019, Đoàn công tác của Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc (EVNNPC) do đồng chí Đỗ Nguyệt 
Ánh - Phó Tổng giám đốc thường trực EVNNPC làm 
trưởng Đoàn cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên 
môn đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác Quản lý 
kỹ thuật và tình hình cung cấp điện năng năm 2019 tại 
Công ty Điện lực Phú Thọ và Công ty Điện lực Vĩnh 
Phúc.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo về công tác QLKT và tình hình cung ứng điện năng năm 
2019, đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh - Phó Tổng giám đốc thường trực EVNNPC đã biểu dương 
những thành tích của các đơn vị đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị 
trong năm 2019, các đơn vị cần phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc giảm thiểu tối đa các 
sự cố lưới điện 110 kV; Đảm bảo được các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện năng; Đảm 
bảo tiến độ đầu tư xây dựng các công trình, các xuất tuyến trung áp từ các TBA 110 kV nhằm 
cung cấp đủ điện cho phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh; Vận hành tối ưu lưới điện và chống 
quá tải lưới điện; Tăng cường ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ vào trong công tác 
quản lý vận hành kỹ thuật như: Sử dụng Hotline, camera nhiệt, sử dụng các phần mềm điều 
hành giảm tổn thất điện năng…Riêng đối với Công ty Điện lực Vĩnh Phúc cần xây dựng một 
chương trình hành động cụ thể để đưa Công ty nằm trong Top 10 các Công ty Điện lực mạnh 
nhất trong cả nước.

Về một số kiến nghị, đề xuất của 2 đơn vị, đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh đã ghi nhận và giao cho 
các ban chuyên môn của Tổng công ty xem xét, phối hợp và giải quyết theo đúng tình hình của 
từng đơn vị, từng lĩnh vực chuyên môn.

định kỳ của EVNNPC. Với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cung cấp điện trên địa bàn 27 tỉnh 
thành phía Bắc, EVNNPC hiện đang quản lý một khối lượng tài sản lớn nhất gồm có: 350 
TBA 110kV, hơn 8.500km đường dây 110kV, hàng trăm nghìn đường dây trung và hạ thế; gần 
47.162 trạm biến áp phân phối. Cùng địa hình kinh doanh phức tạp bao gồm cả miền núi, đồng 
bằng, trung du và hải đảo, thường xuyên phải đối mặt với các hiện tượng cực đoan của thời 
tiết, với nhiều hình thái thiên tai.

Hàng năm EVNNPC thường xuyên đầu tư xây dựng về sửa chữa lớn, chữa sữa thường xuyên, 
vật tư thiết bị dự phòng, cũng như trang bị cho các đơn vị để thường xuyên gia cố lưới điện 
trước mùa mưa bão. Tuy nhiên, một việc hết sức quan trọng đó là phải tổ chức diễn tập đình 
kỳ và huy động tổng lực tất cả cán bộ làm công tác quản lý kỹ thuật, an toàn công tác quản 
lý vận hành và những phần liên quan để chủ động và kịp thời ứng phó khi có thiên tai xảy ra.
Sau buổi diễn tập Ban chỉ huy PCTT&TKCN đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, Trưởng ban chỉ 
huy PCTT & TKCN bà Đỗ Nguyệt Ánh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị, các đơn vị tham 
gia trong quá trình diễn tập đã thực hiện đúng quy trình và các tình huống đã đặt ra. Thực hiện 
công tác diễn tập về sớm trước thời gian so với kế hoạch.



Thông tin quản lý
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Văn bản pháp quy

Ngày 9/4, tại Quảng Ninh, dưới sự chủ trì của Phó 
Tổng giám đốc EVNNPC Lê Minh Tuấn đã diễn ra 
cuộc họp kiểm điểm rà soát tình hình triển khai các 
dự án liên quan Trung tâm điều khiển xa (TTĐKX) 
trên địa bàn 10 đơn vị thuộc EVNNPC qu ản lý.

Trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam đóng tại địa chỉ số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội. Tòa nhà 
EVN hiện nay được xây dựng trên nền cũ của Nhà máy Điện Yên Phụ, trước sảnh chính của 
tòa nhà EVN là phố Phạm Hồng Thái. Lịch sử nguồn cội tuyến phố mang tên Phạm Hồng Thái 
là niềm tự hào của những người làm điện Việt Nam... xem chi tiết

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với Bộ Công Thương tại Chỉ thị số 09/CT-TTg 
về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất - kinh doanh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 6 
tháng và cả năm 2019. 

Một số nội dung trong Chỉ thị gồm: Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên 
quan khẩn trương xử lý các vướng mắc, bất cập trong cung ứng điện quý II/2019; thúc đẩy 
việc ký kết hợp đồng dài hạn giữa Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam với 
các hộ tiêu thụ than để làm căn cứ xây dựng kế hoạch khai thác than dài hạn và khả thi… 

(Chỉ thị số 09/CT-TTg, ngày 1/4/2019)

Khi biết tôi muốn tìm hiểu về lịch sử Nhà máy điện 
Cửa Cấm, ông Khoa Năng Tác – Ban liên lạc đồng ng-
hiệp nhà máy phát điện Hải Phòng đã đưa tôi đến nơi 
mà 120 năm trước từng là trụ sở nhà máy, để chứng 
kiến những dấu tích còn sót lại của một thời sản xuất và 
chiến đấu gian khổ.

Ngành điện Việt Nam thuở ban đầu Kỳ 3: Lịch sử tuyến phố Phạm Hồng Thái ở 
Thủ đô Hà Nội

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án năng lượng

Câu chuyện bên dấu tích Nhà máy điện Cửa Cấm

Tự hào 50 năm EVNNPC

Trước tấm Bia tưởng niệm những cán bộ, công nhân đã anh dũng hy sinh trong trận bom hủy 
diệt của Mỹ dội xuống Nhà máy ngày 20/4/1967, ông Tác thì  thầm gọi tên từng đồng nghiệp 
thân thiết của mình. Trong gió lạnh hanh hao của một buổi sớm cuối thu khiến không gian 
càng trở nên trầm mặc… xem chi tiết 

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12319/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12285/Default.aspx
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Nhân kỷ niệm ngày thành lập Ban Quản lý dự án phát triển 
Điện lực (01/4/2004-01/4/2019), Công đoàn và Đoàn thanh 
niên Ban quản lý dự án phát triển Điện lực đã kết hợp đăng 
cai tổ chức giải bóng đá “Cúp Tứ hùng” với sự tham gia của 
04 đội bóng đại diện cho các cơ quan: Cơ quan Tổng Công ty 
Điện lực miền Bắc, Trung tâm chăm sóc khách hàng, Công ty 
Cổ phần Ứng dụng và phát triển CNTT AIT và đội chủ nhà Ban 
QLDA Phát triển Điện lực. Đây là một hoạt động thể thao sôi 

nổi nằm trong khuôn khổ hàng loạt các hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Ban Quản lý dự án 
phát triển Điện lực chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Ban; 50 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); 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-
26/3/2019) và hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019.

Ông Lê Minh Tuấn cho biết các thủ tục chuẩn bị đầu tư TTĐKX và cải tạo phòng điều độ thành 
TTĐKX đã đảm bảo tiến độ, song để các trung tâm này đi vào vận hành vẫn còn nhiều việc phải làm. 
Ông yêu cầu các bên đảm bảo kết nối đường truyền từ trạm về TTĐKX và từ TTĐKX về Điều độ A1 
theo đúng yêu cầu đề ra, rà soát hệ thống recloser … và đặc biệt đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo 
an ninh mạng cho hệ thống thông tin và viễn thông, các ban chuyên môn Tổng công ty cần có báo cáo 
hướng dẫn chuẩn bị sản xuất cho các đơn vị, chú ý tới công tác đào tạo, đảm bảo thi cấp chứng chỉ 
cho những vị trí như trưởng kíp vận hành xa, trưởng ca điều độ, kỹ sư SCADA theo đúng yêu cầu và 
định biên.

- Gần 300 CBCNV PC Hà Tĩnh đã tham gia diễn tập 
PCTT&TKCN, diễn tập sự cố, diễn tập an toàn cấp Công 
ty năm 2019. Với 2 tình huống giả định, đợt diễn tập này 
đã giúp PC Hà Tĩnh rút ra được nhiều kinh nghiệm, rèn 
luyện cho CBCNV các đơn vị trực thuộc kỹ năng xử lý tình 
huống, khắc phục sự cố, tìm kiếm cứu nạn… nhằm hạn chế 
tối đa thiệt hại về con người và tài sản, nhanh chóng cung 
cấp điện trở lại an toàn, ổn định cho khách hàng.

- Công ty Điện lực Điện Biên đã tổ chức ký cam kết nêu gương 
hành động triển khai chương trình OneNPC “Một đội ngũ - Một 
mục tiêu - Một hành trình” nhằm hướng tới mục tiêu đưa công tác 
văn hóa doanh nghiệp năm 2019 được triển khai đồng bộ, xuyên 
suốt từ Công ty đến các đơn vị, xây dựng một tập thể hợp lực, đoàn 
kết, thống nhất, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ 
và sự hài lòng của khách hàng, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành 
vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

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

Bản tin EVNNPC

1. Điều độ viên ngành Điện - những con người thầm lặng xem chi tiết

2. Công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Thái Bình xem chi tiết

3. EVNNPC phấn đấu tiết giảm 300MW trong năm 2019 xem chi tiết

4. Diệu kỳ điện lên vùng cao xem chi tiết

5. Hồi ức của người xây dựng Nhiệt điện 3/2 trong hang núi xem chi tiết

6. Do ảnh hưởng của mưa, gió lốc đã gây ra sự cố mất điện tại hai huyện Hiệp Hòa và Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang xem chi tiết

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12533/Default.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Cong-bo-cac-quyet-dinh-bo-nhiem-lanh-dao-Cong-ty-Nhiet-dien-Thai-Binh--6-12-23493.aspx
http://baochinhphu.vn/doanh-nghiep/evnnpc-phan-dau-tiet-giam-300mw-trong-nam-2019/363147.vgp
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12539/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12525/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12547/Default.aspx
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