
 

Tin tức

EVNNPC quyết liệt tăng cường các giải pháp trong công tác đầu tư xây dựng và 
tài chính kế toán

Vừa qua, Hội nghị công tác Đầu tư xây dựng, Tài 
chính kế toán năm 2018 - Phương hướng nhiệm vụ 
năm 2019 của EVNNPC đã diễn ra tại Ninh Bình. Phó 
Tổng giám đốc: Dư Cao Minh, Lê Minh Tuấn và Hồ 
Mạnh Tuấn - Chủ trì Hội nghị.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2018 của 
EVNNPC là 16.201 tỷ, với khối lượng đầu tư như vậy 
thì các dự án được triển khai luôn đảm bảo tốt các yêu cầu vận hành, giảm tổn thất điện năng, 
đáp ứng tiêu chí N-1 theo chỉ đạo của EVN, cùng với đó EVNNPC đã hoàn thành tốt kế hoạch 
tài chính được giao, trong đó lợi nhuận toàn EVNNPC năm 2018 là 620,82 tỷ đồng, tăng 38% 
so với năm 2017, thực hiện quyết toán 100% các công trình SCL; thực hiện chiết giảm theo 
quy định 100% các công trình chỉ định thầu. Công tác giải ngân năm 2018 của Tổng công ty 
đạt tỷ lệ 98,3% so với kế hoạch EVNNPC; Công tác quyết toán được 1.246/1.039 dự án, với 
tổng giá trị quyết toán 15.700 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 120% so với kế hoạch quyết toán Tổng công 
ty giao…Bên cạnh đó luôn đảm bảo việc thực hiện theo đúng quy định của Bộ tài chính, EVN 
và Tổng công ty.

Phát biểu chỉ đạo, Ông Thiều Kim Quỳnh – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPC khẳng 
định năm 2019 cần tập trung xây dựng lưới điện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phụ tải; tận dụng 
hiệu quả nguồn vốn xã hội hóa đầu tư xây dựng; Sử dụng tối đa nguồn vốn KHCB và nguốn 
vốn ODA để hạn chế vay TDTM; cần lựa chọn nhà thầu xây dựng có đủ năng lực về tài chính 
và kinh nghiệm; Tăng cường công tác công khai minh bạch về đấu thầu, năm 2019 sẽ là năm 
trọng tâm tổ chức đấu thầu qua mạng tại các đơn vị, tiếp tục nâng cao vai trò của người đứng 
đầu trong công tác ĐTXD và TCKT.  

Cũng tại Hội nghị một số đơn vị đã được khen thưởng vì có thành tích trong công tác ĐTXD 
và TCKT năm 2018.
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Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPC làm việc với Tập đoàn Điện lực Singapore

Ngày 12/4/2019, tại trụ sở Tập đoàn Điện lực Singapore (SP), Đoàn công tác EVNNPC do 
ông Thiều Kim Quỳnh – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty dẫn đầu đã có chuyến 
thăm và làm việc với lãnh đạo SP. Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác EVNNPC có ông 
Wong Chit Sieng – Giám đốc điều hành và các Giám đốc phụ trách chuyên môn của SP.  
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EVNNPC: Chú trọng công tác tiết kiệm điện

Lãnh đạo EVNNPC làm việc với Cục An toàn Bộ lao động Thương binh và Xã hội

Nhằm giảm áp lực lên hệ thống điện, trong 
năm 2019, EVNNPC tiếp tục nỗ lực, chủ 
động đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm điện. 

Theo ông Lê Quang Thái - Phó Tổng giám 
đốc EVNNPC cho biết, dự báo phụ tải điện 
khu vực miền Bắc năm nay tiếp tục tăng 
trưởng ở mức cao, dự kiến tăng từ 12 - 13% 
về sản lượng, Pmax trung bình tăng 10 - 

Chiều ngày 19/4/2019, Phó Tổng giám đốc Hồ Mạnh Tuấn đã có buổi làm việc với ông 
Nguyễn Anh Thơ - Phó Cục trưởng cục Cục An toàn Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về 
hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về ATVSLĐ năm 2019.
 

12%. Riêng những ngày nắng nóng đỉnh điểm (dự kiến rơi vào khoảng tháng 6, 7/2019) công 
suất có thể tăng 20%, cao hơn năm 2018 khoảng 1.400MW. Chính vì vậy, Tổng công ty rất 
chú trọng đến công tác tiết kiệm điện nhằm đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, an toàn, tin cậy.

Bên cạnh những chương trình tiết kiệm điện được tổ chức thường niên, trong năm 2019 này, 
EVNNPC sẽ tập trung đối tượng tuyên truyền tiết kiệm điện là các khách hàng lớn, có sản 
lượng điện tiêu thụ chiếm tỷ trọng hơn 50% so với tổng sản lượng điện thương phẩm của 
Tổng công ty. Trong đó, trọng điểm là triển khai chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và 
chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và 
EVN; trước mắt là thực hiện DR phi thương mại.

Tính đến ngày 20/3/2019, toàn EVNNPC đã có 161 khách hàng thỏa thuận tham gia tiết kiệm 
điện với khả năng điều chỉnh đến 20% công suất sử dụng lớn nhất. Trong thời gian tới, Tổng 
công ty phấn đấu vận động 500 khách hàng lớn ủng hộ tham gia chương trình DR phi thương 
mại với khả năng điều chỉnh công suất khoảng 300 MW.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPC thực sự ấn 
tượng với chương trình nâng cao năng suất lao động 
trong toàn SP, có tên là LEAN – gọi tắt là Tinh gọn. 
Đây là một chương trình có nguồn gốc từ Nhật Bản 
mà SP đã đưa vào quản trị, triển khai trong từng hành 
vi lãnh đạo và coi đó là văn hóa, chuẩn mực trong 
triển khai công việc, góp phần nâng cao năng suất lao 
động và và thành công cho SP.

Bên cạnh đó những chương trình mà SP đã triển khai thực hiện như: đào tạo, cập nhật những 
tiến bộ của công nghệ thông tin cho người lao động; đào tạo kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn; 
đào tạo năng lực lãnh đạo kế cận… có nhiều điểm tương đồng với những chương trình mà 
EVNNPC đã và đang triển khai. Tuy nhiên, với sự tiến bộ và phát triển của SP, những điểm nổi 
bật và khác biệt mang đến thành công từ các chương trình quản trị hiện đại của SP là những 
gợi ý hữu ích để Tổng công ty có thể học tập, áp dụng và triển khai.



Sẽ đưa vào vận hành các Trung tâm điều khiển xa tại 6 tỉnh Hà Giang, Điện 
Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng trong quý IV năm 2019

Tại cuộc họp rà soát tình hình triển khai các 
dự án xây dựng Trung tâm điều khiển xa 
(TTĐKX) và Trạm biến áp không người 
trực (KNT) theo kế hoạch năm 2019 trên 
địa bàn 6 tỉnh Hà Giang, Điện Biên, Lai 
Châu, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng vừa 
diễn ra ngày 19/04/2019, ông Lê Minh Tuấn 
- Phó Tổng Giám đốc EVNNPC đã thống 
nhất cùng các đơn vị trong Tổng công ty 
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hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thực hiện xây dựng và quyết tâm đưa vào vận hành các 
Trung tâm điều khiển xa tại 6 tỉnh còn lại của Tổng công ty trong quý IV năm 2019. 

Ông Lê Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc cho biết: Năm 2019 Tổng công ty đã giao kế hoạch 
xây dựng 6 TTĐKX trên địa bàn các tỉnh Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Bắc 
Kạn, Cao Bằng và cải tạo, chuyển đổi kết nối các TBA (bao gồm trạm truyền thống, trạm 
đã đóng điện có điều khiển máy tính và trạm dự kiến đóng điện 2019) sang chế độ KNT cho 
các Công ty. Hiện nay, phương án thực hiện đối với 6 PC là thực hiện cải tạo phòng Điều độ 
thành TTĐKX. Các đơn vị thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng theo phân cấp và quy định của 
EVNNPC, đảm bảo các phần mềm điểu khiển trung tâm tương tích với những TTĐKX đã vận 
hành trong toàn Tổng công ty.

Nhằm thực hiện tốt tháng hành động về An toàn, vệ 
sinh lao động của Bộ Lao động Thương binh và Xã 
hội, EVNNPC đã thực hiện một số các giải pháp trong 
công tác ATVSLĐ năm 2019 với chủ đề “Tiếp tục đẩy 
mạnh, xây dựng văn hóa an toàn lao động, trong đó 
trọng tâm là huấn luyện kỹ năng cho người lao động 
về nhận diện mối nguy và biện pháp phòng ngừa”. Với 
mục đích thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể 
trong Tổng công ty, nhằm cải thiện điều kiện lao động; 

tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát các nội quy, quy trình đảm bảo ATVSLĐ, kỹ năng 
đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc…

Phát biểu tại biểu làm việc, Ông Hồ Mạnh Tuấn cho biết: Hiện nay Tổng công ty đang quản lý 
địa bàn trải dài của 27 tỉnh phía Bắc, với đặc thù rất lớn, địa hình kinh doanh phức tạp, luôn đối 
diện với nhiều hình thái biến đổi của khí hậu vì vậy quan trọng nhất là công tác tuyên truyền 
để bà con dân tộc vùng núi hiểu và sử dụng điện an toàn. EVNNPC luôn coi công tác an toàn 
luôn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, cũng như việc phải tuân thủ đầy đủ các quy định, quy trình 
về công tác an toàn…



Đào tạo
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Văn bản pháp quy

- Ngày 16/4, tại TP Hà Nội, EVNNPC 
đã khai mạc khóa đào tạo, huấn luyện về 
công tác định hướng văn hóa doanh ng-
hiệp Tổng công ty cho các đơn vị thành 
viên năm 2019. Khóa đào tạo nhằm trang 
bị cho đội ngũ lãnh đạo quản lý, những 
người làm văn hóa doanh nghiệp tại các 
đơn vị có được những kiến thức cơ bản 
nhất về chiến lược, hành trình và định 

Thực hiện nghiêm túc công văn số 1490/EVNNPC – TC&NS ngày 16/4/2019 của Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc về việc phân cấp công tác cán bộ các đơn vị thành viên.

Trước năm 1954, Nhà máy Điện Chợ Quán là một Nhà máy chủ lực của vùng Sài Gòn - Gia 
Định. Nhà máy điện Chợ Quán được xây dựng từ năm 1889 như vậy Sài Gòn có điện sau Hải 
Phòng 7 năm và sau Hà Nội 5 năm… chi tiết

Ngành điện Việt Nam – Thuở ban đầu (Kỳ 5): Điện lực ở miền Nam trước năm 1954

hướng phát triển văn hóa doanh nghiệp của EVNNPC để từ đó cùng với CBCNV đơn vị mình 
quản lý, tổ chức việc học tập và thực thi, áp dụng có hiệu quả vào công tác sản xuất kinh do-
anh. Toàn khóa đào tạo lần này có tổng cộng 12 lớp, lần lượt diễn ra từ tháng 4 đến tháng 6 
năm 2019.

- Vừa qua, EVNNPC đã phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá ITA tổ chức 
khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán Giám sát năm 2019 theo chương trình khung của 
EVNNPC cho các thành viên trong Ban KTGS, các Kiểm soát viên, người được Tổng công ty 
cử làm đại diện, thành viên Ban Kiểm soát tại các doanh nghiệp có vốn góp của EVNNPC các 
kiến thức về lĩnh vực Đầu tư xây dựng. Khóa đào tạo nhằm trang bị kiến thức chung, nghiệp 

Đầu thế kỷ XX, Nhà máy đèn Bờ Hồ ngoài việc 
chiếm một khoảng không gian đáng kể ở trung tâm 
thành phố, Nhà máy đèn có công suất quá nhỏ không 
phù hợp cho quy hoạch mở rộng Thành phố trong 
tương lai. Không kể tiếng ồn động cơ từ những chiếc 
turbine thay thế tiếng thở yên tĩnh của các máy cổ lỗ 
Farcot… chi tiết

Ngành điện Việt Nam - Thuở ban đầu: Kỳ 4 Lý do xây dựng nhà máy điện Yên Phụ

Tự hào 50 năm EVNNPC

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12391/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12369/Default.aspx
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- Chào mừng 65 năm ngày thành lập Đảng bộ 
Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên (02/11/1954 - 
02/11/2019), Đảng bộ PC Thái Nguyên đã tổ chức 
Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019. Tham gia Hội 
thi có 14 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ 
trực thuộc Đảng bộ PC Thái Nguyên.

Trải qua 2 phần thi gồm: Thi thuyết trình và Bốc 
thăm câu hỏi xử lý tình huống, các đồng chí tham 
gia Hội thi đã khẳng định được bản lĩnh, sự tự tin, 
thể hiện vai trò người đứng đầu, là những người luôn luôn triển khai và thực hiện đúng đường 
lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tất cả các lĩnh vực công tác. 

Góc phong trào

xa có địa bàn quản lý rộng, gặp nhiều khó khăn nhất 
là Điện lực Nghĩa Lộ, mỗi suất quà trị giá 20 triệu 
đồng. Đây là việc làm thường kỳ hàng năm thể hiện 
sự quan tâm sâu sát của Công đoàn Tổng công ty đối 
với người lao động đã tạo nên sức mạnh tinh thần to 
lớn thúc đẩy người lao động hăng say sản xuất góp 
phần hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2019 của 
đơn vị.

- Thành lập phòng Quản trị nhân sự trực thuộc Văn phòng Tổng công ty Điện lực miền Bắc, 
kể từ ngày 01/4/2019. Phòng Quản trị nhân sự cơ quan có chức năng chính trong việc tham 
mưu và giúp việc cho Thủ trưởng Cơ quan và Chánh văn phòng tổng công ty trong các công 
tác quản trị nhân sự tại Cơ quan Tổng công ty: Quản lý hồ sơ, theo dõi giải quyết các chế độ, 
tiền lương thưởng cho cán bộ công nhân viên, người lao động tại Cơ quan Tổng công ty; Quản 
lý vận hành hệ thống KPI, công tác văn hóa doanh nghiệp, công tác thi đua khen thưởng, kỷ 
luật tại của Cơ quan Tổng công ty; công tác 5S của Tổng công ty và Cơ quan Tổng công ty.

- Thành lập lại Hội đồng xét thưởng An toàn điện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc gồm 08 
thành viên, theo đó: Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Phó Tổng giám đốc thường trực - Chủ tịch Hội đồng; 
Ông Nguyễn Văn Tiệp, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty - Phó Chủ tịch Hội đồng; Ông Mai 
Quang Hùng, Trưởng Ban An toàn - Ủy viên thường trực và các ủy viên.

- Công đoàn Tổng công ty đã thăm và tặng quà động viên CBCNV-LĐ của Điện lực Nghĩa lộ, 
Điện lực Trấn Yên thuộc Công ty Điện lực Yên Bái, đây là hai đơn vị miền núi vùng sâu vùng 

Thông tin quản lý

vụ, kỹ năng về lĩnh vực Đầu tư xây dựng; đồng thời, giúp các thành viên có cơ hội để trao đổi, 
chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn và thảo luận, giải đáp các vấn đề khó khăn, bất cập hiện 
nay trong quá trình triển khai nhiệm vụ Kiểm toán Giám sát tại các đơn vị.



Tin tham khảo
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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. Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy  
xem chi tiết

2. Công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Trung xem chi tiết

3. Phóng sự: EVNNPC nỗ lực đảm bảo cung cấp điện mùa nắng nóng  xem chi tiết

-Sáng ngày 16/4, tại sân vận động 3/2 
(thành phố Sơn La), PC Sơn La (đơn 
vị Cụm trưởng Cụm số 1) đã tổ chức 
khai mạc vòng loại môn bóng đá nam, 
hướng tới Hội thao CNVC-LĐ Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc năm 2019 
và kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống 
ngành Điện Việt Nam. 

Tham dự giải đấu có 6 đội bóng thuộc các Công ty Điện lực: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, 
Điện Biên, Lai Châu và Sơn La. Theo lịch thi đấu, vòng loại môn bóng đá nam Cụm số 1 diễn 
ra từ ngày 16 - 18/4/2019. Giải đấu với tiêu chí tôn vinh sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết 
và gây dựng phong trào nhằm tăng cường rèn luyện sức khỏe, tạo ra sân chơi lành mạnh trong 
CNVC-LĐ Cụm số 1.

https://www.evn.com.vn/d6/news/Doan-Dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XIV-thanh-pho-Ha-Noi-tiep-xuc-cu-tri-truoc-ky-hop-thu-bay-6-12-23528.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Cong-bo-cac-quyet-dinh-bo-nhiem-lanh-dao-Tong-cong-ty-Dien-luc-mien-Trung-6-12-23520.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12560/Default.aspx
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