
 

Tin tức

Họp bàn về triển khai mở rộng phần mềm quản lý lưới điện trên bàn đồ (GIS) 
đến hạ thế của EVNNPC

Ngày 3/5/2019, Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Phó 
Tổng giám đốc Thường trực EVNNPC và một 
số ban chuyên môn đã có buổi làm việc với 
Công ty ESRI Việt Nam về triển khai mở rộng 
phần mềm quản lý lưới điện trên bản đồ (GIS) 
đến hạ thế nhằm góp phần nâng cao năng suất 
lao động, tăng hiệu quả vận hành và độ tin cậy 
cung cấp điện.

Tại buổi làm việc Công ty ESRI Việt Nam đã đưa ra một số giải pháp pháp về khai thác quản 
lý vận hành hệ thống lưới điện. Bà Đỗ Nguyệt Ánh khẳng định đây là phần mềm rất quan 
trọng đối với Tổng công ty, đặc biệt là ban Viễn thông và Công nghệ thông tin, ban Kỹ thuật, 
ban Kinh doanh, ban Quản lý đầu tư sẽ là những đơn vị trực tiếp nghiên cứu, triển khai thực 
hiện. Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin cần có chương trình khảo sát tại thành phố Hồ 
Chí Minh và Công ty ESRI tại Thái Lan để trực tiếp thăm quan việc ESRI đã ứng dụng phần 
mềm GIS tại đây. Sau khi đi thực tế Tổng công ty sẽ đưa ra những đánh giá cụ thể để ứng dụng 
công nghệ GIS vào việc quản lý và vận hành lưới điện phân phối nhằm đem lại hiệu quả cao 
trong vận hành sản xuất, bắt kịp với xu thế hiện đại hóa ngành Điện. 
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Hội nghị rà soát tình thực hiện quy hoạch phát triển điện lực và xem xét nhu 
cầu đầu tư công trình điện khu vực Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và Thái Bình

Dưới sự chủ trì của Phó Tổng giám đốc 
EVNNPC Lê Minh Tuấn, ngày 3/5/2019 
đã diễn ra Hội nghị rà soát tình thực hiện 
quy hoạch phát triển điện lực và xem 
xét nhu cầu đầu tư công trình điện khu 
vực Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và 
Thái Bình. 

Tại hội nghị, đại diện các Ban chuyên môn của Tổng công ty và các PC đã thông tin về tình 
hình vận hành lưới điện trong khu vực, nhu cầu phát triển phụ tải và quá trình thực hiện đầu 
tư lưới điện 110kV tại bốn tỉnh trên. 

Theo Ông Lê Minh Tuấn, để đảm bảo hiệu quả đầu tư và khai thác hợp lý các công trình điện, 
các bên liên quan phải rà soát lại khả năng đầu tư và nhu cầu phát triển thực tế của phụ tải từ 
đó có thể đẩy nhanh hoặc dãn tiến độ, tránh tình trạng đầu tư dàn trải và quá mức so với nhu 
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Năm 2019, sẽ có thêm 10.306 hộ dân ở Sơn La được cấp điện mới 

PC Yên Bái kỷ niệm 40 năm thành lập

Thực hiện chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, 
năm 2019, tỉnh Sơn La phấn đấu hoàn thành cấp điện cho 
10.306 hộ dân trên địa bàn tỉnh, đưa tỷ lệ số hộ được sử 
dụng điện lên 96%.

Cụ thể, Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia sẽ 
cấp điện cho 5.026 hộ và ngành Điện dự kiến phát triển 
công tơ mới cho 4.550 hộ. 

Vừa qua, PC Yên Bái đã tổ chức Lễ kỷ 
niệm 40 năm ngày thành lập (25/4/1979 
- 25/4/2019), hướng tới kỷ niệm 65 năm 
Ngày truyền thống ngành Điện và 50 năm 
Ngày thành lập Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc.

cầu thực tế, gây lãng phí các nguồn lực. Ông cũng chỉ ra những điểm tồn tại trong công tác 
chia sẻ thông tin, truyền thông dự án, sự phối hợp thiếu chặt chẽ giữa các đơn vị trong Tổng 
công ty và với các đơn vị bạn. Thời gian tới các Ban QLDA, các PC cần tăng cường đội ngũ 
làm truyền thông, đặc biệt chú trọng công tác truyền thông dự án. Với mỗi dự án, nên tổ chức 
nhiều hình thức tuyên truyền để chính quyền và người dân địa phương hiểu rõ quy mô, mục 
đích và những lợi ích mà dự án mang lại. 

Qua 40 năm xây dựng trưởng thành và phát triển, đến nay, PC Yên Bái đã phát triển lớn mạnh 
và toàn diện, khẳng định vai trò trong hệ thống điện quốc gia nói chung và hệ thống điện tỉnh 
Yên Bái nói riêng; góp phần đắc lực vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương, trong đó nổi bật là chương trình điện khí hóa nông thôn. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Vũ Vinh Quang - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí 
thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã biểu dương, đánh giá cao những thành tích, 
đóng góp của PC Yên Bái đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Để phát 
huy những kết quả đã đạt được và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân 
dân giao phó, thời gian tới, CBCNV PC Yên Bái cần tiếp tục phát huy lòng nhiệt huyết, chủ 
động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Ngoài ra, 
cần phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo đáp ứng tốt nguồn điện 
cho địa phương, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu này, UBND tỉnh Sơn La cũng đã chỉ đạo UBND các huyện, 
thành phố chủ động phối hợp với Sở Công thương, PC Sơn La và các ngành chức năng, các 
nhà thầu thi công triển khai đúng tiến độ các dự án đã được phê duyệt.

Được biết, năm 2018, toàn tỉnh Sơn La đã hoàn thành cấp điện cho 11.500 hộ; trong đó, 6.625 
hộ tại khu vực chưa được cấp điện lưới quốc gia, 4.875 hộ phát triển công tơ mới tại các khu 
vực có điện, đưa số hộ dân được sử dụng điện đạt 93,84%, vượt 0,64% so với kế hoạch.
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Vừa qua, PC Hòa Bình đã gặp gỡ và làm việc với 
các khách hàng lớn (sử dụng sản lượng điện hơn 
3 triệu kWh/năm) về chương trình Điều chỉnh 
phụ tải điện (DR).

Chương trình DR là một trong những nhóm giải 
pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng 
lượng điện, góp phần đảm bảo cân bằng cung 
cầu điện, tối ưu hóa hệ thống điện, nâng cao độ 
tin cậy và an toàn cung cấp điện. Khi thực hiện, chương trình DR sẽ giảm hoặc thay đổi nhu 
cầu sử dụng điện của khách hàng, góp phần giảm công suất cực đại vào giờ cao điểm của hệ 
thống điện quốc gia.

Chương trình DR sẽ giúp khách hàng sử dụng điện nhận được hỗ trợ phù hợp và các lợi ích 
tổng thể trực tiếp đối với từng khách hàng và cả xã hội như giảm chi phí điện năng hàng tháng; 
giảm khả năng mất điện toàn hệ thống, do đó giảm ảnh hưởng của việc mất điện đột ngột tới 
hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng; góp phần nâng cao độ tin cậy và chất lượng 
cung cấp điện; giảm áp lực đầu tư phát triển, mở rộng nguồn và lưới điện…

Qua buổi làm việc, lãnh đạo PC Hòa Bình và đại diện các khách hàng sử dụng điện lớn trên 
địa bàn đã trao đổi, đưa ra các lợi ích từ chương trình DR mang lại; hai bên đã đàm phán và sẽ 
ký kết biên bản sau khi thống nhất thực hiện chương trình DR.

Tự hào 50 năm EVNNPC

Sau Cách mạng tháng Tám, các cơ sở công nghiệp, nhà máy điện do người Pháp quản lý bị Ủy 
ban Nhân dân Bắc Bộ của Chính phủ Dân chủ Cộng hòa Việt Nam ra lệnh trưng thu Công ty 
Điện khí tại Hà Nội. Sau khi tiếp quản, Sở Máy Đèn Thành phố Hà Nội tiếp tục phục vụ điện 
cho Thành phố… chi tiết

Sau cách mạng tháng Tám thành công, Ủy ban 
nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Nghệ Anh công 
bố 10 chính sách mới trong đó có chính sách khôi 
phục các xí nghiệp nhà máy, giao thông… chi tiết 

Ngành điện Việt Nam – Thuở ban đầu Kỳ 8: Dịch vụ khách hàng, góc nhìn từ 
những yêu cầu cấp điện

Ngành điện Việt Nam - Thưở ban đầu (Kỳ 
9): Kết thúc hoạt động của Nhà máy điện 
SIFA (1947) trong vẻ vang, hào hùng

PC Hòa Bình làm việc với khách hàng về điều chỉnh phụ tải điện

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12582/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12647/Default.aspx
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Thông tin quản lý

- Ban nữ công PC Ninh Bình đã tổ chức chương 
trình “Nữ công PC Ninh Bình đồng hành cùng 
Hành trình văn hóa EVNNPC 2019” với thông 
điệp ONENPC “01 đội ngũ - 01 mục tiêu - 01 
hành trình” “Vì một EVNNPC hợp lực - đoàn 
kết - thống nhất và không ngừng đổi mới”.

- Vừa qua Công ty Điện lực Bắc Ninh tổ chức diễn tập 
sự cố, an toàn, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn tại khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn thuộc 
huyện Tiên Du. Hơn 100 CBCNV trong Công ty tham 
gia và quan sát diễn tập. Đây là một trong những hoạt 
động thường niên của Công ty Điện lực Bắc Ninh, nhằm 
rèn luyện kỹ năng chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp 
cho CBCNV khi xử lý sự cố lưới điện để đảm bảo cung 

Chương trình đã định hướng cụ thể đến CBCNV nữ cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng 
về mọi mặt, nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo quản lý, kỹ năng, tinh thần hành động lan 
tỏa VHDN của Tổng Công ty tới CBCNV nữ, tiếp tục phấn đấu cao hơn các chỉ tiêu, mục tiêu 
đã đạt được năm 2018 để đảm bảo đến năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch 
bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020.

- Đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Tuyên 
Quang đã tham gia Ngày hội đoàn viên với nhiều 
hoạt động ý nghĩ, thiết thực như: Khánh thành công 
trình “Tuyến đường hoa thanh niên” tại Cát Hải; tọa 
đàm, chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác Đoàn 
tại các tỉnh hiện nay; tập huấn kỹ năng mềm, kỹ 
năng tổ chức các phong trào cho cán bộ Đoàn khối 

Góc phong trào

Văn bản thực thi

- EVNNPC yêu cầu các đơn vị phổ biến đến toàn thể CBCNV và thực hiện tốt Chỉ thị số 1809/
CT-EVN ngày 09/4/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện Quy chế dân chủ 
cơ sở tại nơi làm việc năm 2019.

- EVNNPC và các đơn vị nghiêm túc thực hiện phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn năm 2019 theo văn bản số 1655/EVNNPC-AT ngày 26/4/2019.

cấp điện an toàn, liên tục cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trên địa bàn tỉnh trong mọi 
tình huống sự cố do thiên tai gây ra.
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thắng trước Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc và giành tấm vé vàng tham dự vòng chung kết 
môn bóng đá nam Hội thao CNVC Lao động Tổng công ty nhân kỷ niệm 50 năm thành lập 
Tổng công ty tổ chức tại Ninh Bình.

Tin tham khảo

1. Chuyện “tầm sư học đạo” ở EVNNPC xem chi tiết

2. Nguyên nhân hóa đơn tiền điện tăng cao xem chi tiết

3. Giá điện của Việt Nam chưa phản ánh hết chi phí sản xuất xem chi tiết

4. Điện khí hóa nông thôn: Thành tựu lớn của ngành Điện lực sau10 năm thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 7 khóa X xem chi tiết

5. Thêm một phần mềm phục vụ SXKD của EVN đạt danh hiệu Sao Khuê 2019 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

Bản tin EVNNPC

- Sau gần 10 ngày và trải qua 11 trận đấu, với tinh 
thần nhiệt huyết và đoàn kết, 07 đội bóng tham gia 
Vòng loại bóng đá nam Hội thao CNVC Lao động 
Tổng công ty cụm 5 đã cống hiến cho khán giả  
trận đấu kịch tính, bất ngờ với  bàn thắng đẹp mắt. 
Trường cao đẳng Điện lực miền Bắc đã giành chiến 

Doanh nghiệp; Gala chúng tôi là cán bộ, đoàn viên thanh niên khối Doanh nghiệp; tham gia 
chương trình “Chung tay làm sạch môi trường biển” tại Cát Bà; thăm quan một số địa chỉ đỏ 
tại thành phố Hải Phòng…

Thông qua các hoạt động tại Ngày hội, cán bộ, đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Tuyên 
Quang được giao lưu, gắn kết tình cảm, chia sẻ kinh nghiệm công tác với cán bộ, đoàn viên 
thanh niên các tỉnh, thành phố phía Bắc; tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng 
lợi chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12609/Default.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Nguyen-nhan-hoa-don-tien-dien-tang-cao--6-12-23615.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Gia-dien-cua-Viet-Nam-chua-phan-anh-het-chi-phi-san-xuat-6-12-23612.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12633/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12579/Default.aspx
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