
 

Tin tức

Thực hiện chủ đề năm 2019 là cơ sở để xét lương, thưởng cho từng đơn vị

Đó là khẳng định của ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám 
đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khi nói về việc 
thực hiện chủ đề năm 2019 của EVN “Nâng cao hiệu 
quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”.

Để giám sát và có cơ chế thưởng, phạt khi thực hiện chủ 
đề năm, Tập đoàn đã giao kế hoạch với các chỉ tiêu cụ 
thể. Đây là cơ sở pháp lý, đánh giá mức độ hoàn thành 
công việc, từ đó quyết định mức lương mà các đơn vị và 
người lãnh đạo sẽ được nhận. Ngoài ra, mức độ hoàn thành công việc, hoàn thành các chỉ tiêu 
trong chủ đề năm cũng là tiêu chí để Tập đoàn căn cứ vào để xem xét khi thực hiện đánh giá 
khen thưởng hàng năm. 

Bên cạnh đó, EVN đang thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với Chương trình 
Quốc gia về quản lý phụ tải điện (DSM) giai đoạn 2018 - 2030. Trước mắt, EVN đang chỉ đạo 
các tổng công ty điện lực, các đơn vị liên quan tập trung thực hiện Chương trình điều chỉnh 
phụ tải điện phi thương mại.  

Các chương trình điều chỉnh phi thương mại cần sự hỗ trợ và phối hợp rất nhiều từ phía khách 
hàng. EVN đã đề xuất với Chính phủ có cơ chế tài chính để điều chỉnh phụ tải, đem lại hiệu 
quả cao hơn và có lợi hơn cho cả khách hàng và cho ngành Điện.
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EVNNPC làm việc với chuyên gia Mỹ đào tạo thi công hotline lưới điện 110kV

Chiều 8/5/2019, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc (EVNNPC) Đỗ Nguyệt Ánh đã có buổi làm 
việc với ông Tim Self – Giám đốc điều hành phụ trách 
công tác đào tạo của Công ty SLTC Global của Mỹ để 
thảo luận về khả năng hợp tác đào tạo thi công hotline 
lưới điện 110kV. 

Phó Tổng giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh cho biết, trong năm 2018, EVNNPC đã đầu tư 8 xe gầu 
cách điện của Hãng Elliot cho 8 đơn vị gồm: Bắc Ninh, Bắc Giang, Nghệ An, Phú Thọ, Thanh 
Hóa, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hà Nam nhằm phục vụ công tác sửa chữa điện hotline trên 
đường dây đang mang cấp điện áp 22kV. Hiện nay, Tổng công ty đang có kế hoạch trang bị 
thêm 2 xe gầu và đào tạo đội sửa chữa “nóng” đối với đường dây mang cấp điện áp 110kV. 
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PC Lạng Sơn: Góp sức xây dựng nông thôn mới

Duyệt phương án ĐTXD lưới điện 110kV năm 2020 cho 9 tỉnh miền Bắc

Thời gian qua, bên cạnh việc hoàn thành tốt kế hoạch sản 
xuất, kinh doanh, PC Lạng Sơn luôn quan tâm đến việc 
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới (NTM). 

Chỉ tính riêng năm 2018, bằng nhiều nguồn vốn khác 
nhau, PC Lạng Sơn đã cải tạo hơn 209km lưới điện hạ áp 
nông thôn; trong đó, sửa chữa lớn được 137km, sửa chữa 

Ngày 9/5/2019, Phó Tổng giám đốc EVNNPC 
Lê Minh Tuấn đã chủ trì cuộc họp thông qua 
phương án đầu tư xây dựng lưới điện 110kV 
trong năm 2020 cho 9 Công ty Điện lực gồm: 
Nam Định, Phú Thọ, Thái Bình, Nghệ An, Hà 
Giang, Hà Nam, Hưng Yên, Lai Châu và Bắc 
Ninh.

Cũng theo Phó Tổng giám đốc EVNNPC, đường dây 35kV chiếm tỷ trọng lớn trong hệ thống 
lưới điện của miền Bắc. Về lâu dài, EVNNPC cũng sẽ trang bị phương tiện và đào tạo lực 
lượng có thể thao tác “nóng” trên cấp điện áp này, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. 
Tại buổi làm việc, ông Tim Self cho biết sẵn sàng hợp tác với EVNNPC để đào tạo lực lượng 
sửa chữa điện hotline. Trước mắt, đại diện Công ty SLTC Global muốn tìm hiểu tình hình thực 
tế của EVNNPC, sau đó sẽ đưa ra những khuyến nghị về công tác đào tạo cũng như mua sắm 
trang thiết bị cần thiết để tối ưu hóa các nguồn lực, tránh xảy ra tình trạng lãng phí. 

Tại cuộc họp, đại diện các Công ty điện lực lần lượt trình bày phương án ĐTXD các công trình 
TBA và đường dây 110kV trên địa bàn quản lý trong năm 2020. Ngoài ra, EVNNPC còn có 
dự án nâng cao khả năng truyền tải ĐZ 110kV từ TBA 220kV Bắc Ninh 2 – Tiên Sơn tại Bắc 
Ninh và ĐZ 110kV từ TBA 220kV Than Uyên – 110kV Than Uyên tại Lai Châu.

Theo đánh giá của Tổng công ty và các đơn vị, đây là những công trình cần đẩy nhanh tiến độ, 
chống quá tải kịp thời cho hệ thống điện các tỉnh trong mùa nắng nóng 2020.

thường xuyên gần 73km. Qua đó, các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM đều hoàn thành tiêu chí số 
4, nâng tổng số xã đạt chuẩn tiêu chí này trên địa bàn tỉnh lên 114/207 xã.

Mục tiêu năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn là có thêm 12 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có tiêu chí 
số 4 về điện, PC Lạng Sơn tiếp tục chủ động rà soát, đánh giá tình hình lưới điện, xác định các 
hạng mục cần đầu tư để góp phần giúp tỉnh Lạng Sơn hoàn thành mục tiêu này. 

Với việc nỗ lực hoàn thành tiêu chí số 4, đến nay hệ thống lưới điện, chất lượng điện áp nông 
thôn tỉnh Lạng Sơn được cải thiện đáng kể, mạng lưới điện ngày càng hoàn thiện, đáp ứng tốt 
nhu cầu của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
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Theo thống kê của Ban an toàn EVNNPC, trong 
tháng 4/2019, khu vực miền Bắc đã xảy ra 3 vụ 
tai nạn điện trong nhân dân, 1 vụ sự cố do người 
dân chặt cây cao ngoài hành lang đổ vào đường 
dây 110kV, 1 vụ sự cố do xe cẩu vi phạm khoảng 
cách an toàn gây phóng điện ĐZ 110kV. Nguyên 
nhân của những vụ sự cố, tai nạn điện nói trên 
đều do người dân kém hiểu biết về công tác bảo 
vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Vì vậy, EVNNPC xác định công tác tuyên truyền an toàn điện trong dân là nhiệm vụ trọng tâm 
để ngăn ngừa sự cố lưới điện và tai nạn điện trong nhân dân. 

Ngay từ những ngày đầu tháng 5/2019 và chuẩn bị cho đợt nghỉ hè năm học 2018 -2019, Đội 
QLVH Lưới điện cao thế Hòa Bình đã tổ chức các đợt tuyên truyền về công tác an toàn điện 
trong nhân dân, khuyến cáo người dân thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới 
điện cao áp và phát thông báo, tờ rơi tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân đến trụ sở 
UBND các xã, phường, trường học, các hộ gia đình nơi có đường dây đi qua, giải thích cho 
các hộ gia đình sinh sống ở các khu vực có đường dây đi qua biết sự nguy hiểm khi chặt cây, 
thả diều, câu cá, xây dựng công trình… trong hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện 
cao áp và hậu quả khi để xảy ra sự cố lưới điện, tai nạn điện trong dân là hết sức nặng nề.

Đặc biệt, trước mùa mưa bão năm nay, Đội QLVH Lưới điện cao thế Hòa Bình đã và đang 
phối hợp chặt chẽ với UBND các phường, xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền an toàn điện khi có 
mưa bão xảy ra nhằm phổ biến kiến thức, giúp nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân 
về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn điện… góp phần giúp các đơn vị quản lý 
vận hành lưới điện đảm bảo an toàn, tin cậy trong mùa mưa bão.

Tự hào 50 năm EVNNPC

Để độc giả có cái nhìn toàn diện về lịch sử của 
ngành điện Việt Nam gắn với lịch sử của dân tộc, 
kể cả thời kỳ đất nước bị chia cắt hai miền Bắc - 
Nam, Ban Biên tập npc.com.vn đăng tải các nội 
dung khái lược sự phát triển của ngành điện lực 
miền Nam những năm 1954-1975… chi tiết

Dẫu cho dòng chảy thời gian có thể cuốn theo dấu vết chiến tranh vẫn không thể xoá mờ niềm 
tự hào của nhiều thế hệ CBCNV làm điện một thời. Mặc dù đã ở tuổi xế chiều nhưng những 

Ngành điện Việt Nam - Thuở ban đầu (Kỳ 10): Điện lực miền Nam sau năm 
1954 và hoạt động của Công ty Điện lực Việt Nam (CĐV)

Xúc động ngày trở về

Tuyên truyền an toàn điện giúp ngăn ngừa sự cố lưới điện và tai nạn điện trong 
nhân dân

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12676/Default.aspx
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Thông tin quản lý

- Công ty Điện lực Bắc Ninh đã đóng điện thành 
công TBA 110 kV công suất 31,5 MVA, kịp thời 
chống quá tải cho lưới điện KCN Đại Đồng - 
Hoàn Sơn, nâng tổng số TBA 110 kV do Công 
ty quản lý lên 23 TBA 110 kV, tổng công suất 
2.170,8 MVA.

- Công ty Điện lực Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị tổng 
kết công tác Văn hóa doanh nghiệp năm 2018 và thực 
hiện lễ ký cam kết thực thi văn hoá doanh nghiệp năm 
2019 thể hiện rõ quyết tâm của từng cá nhân nói riêng, 
tập thể PC Yên Bái nói chung trong triển khai văn hóa 
doanh nghiệp. Theo đó, trong năm 2019, Công ty sẽ tập 
trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao 
trách nhiệm trong công việc; chuyên nghiệp trong phục 

Văn bản thực thi

Từ ngày 8 – 10/5/2019, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức 3 đoàn kiểm tra tại các tổng công ty 
điện lực và một số khách hàng sử dụng điện. 

Các nội dung kiểm tra gồm: Tình hình thực hiện Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019; 
công tác kinh doanh dịch vụ, giải đáp thắc mắc của khách hàng sử dụng điện; tình hình thực 
hiện công tác tuyên truyền về giá điện và sử dụng điện cho khách hàng sử dụng điện.

 (Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019)

vụ khách hàng và xây dựng văn hóa an toàn trong lao động sản xuất. Đồng thời nâng cao hiệu 
quả truyền thông, quảng bá thương hiệu, tuyên truyền nội bộ… nhằm đẩy mạnh hơn nữa công 
tác thực thi VHDN.

- PC Hà Nam đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 
- Vesak 2019 với sự tham gia của nhiều đoàn Đại biểu Quốc tế và Nguyên thủ Quốc gia được 
tổ chức từ ngày 12/5 đến ngày 14/5/2019 tại Khu du lịch Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện 
Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Trước đó, PC Hà Nam đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị các 
điều kiện cần thiết, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý dứt điểm các tồn tại, khiếm khuyết 

hình ảnh về đồng đội, ký ức về sự mưu trí, dũng cảm, gan dạ của những người đã ngã xuống 
vẫn còn đó, có lẽ vậy mỗi lần ghé qua mảnh đất Nghệ An, bố tôi (Nguyên CBCNV Nhà máy 
điện Vinh) vẫn luôn dành thời gian vào thăm nơi đã từng gắn bó công tác để thắp nén nhang 
cho đồng đội. Nhớ đến những năm tháng đấu tranh hào hùng đó, ánh mắt của người thợ điện 
năm xưa vẫn ánh lên niềm tự hào… chi tiết

Bộ Công Thương kiểm tra tình hình thực hiện việc điều chỉnh mức giá bán lẻ 
điện bình quân và quy định giá bán điện

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12632/Default.aspx
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Tin tham khảo

1. Tăng giá điện có phải là nguyên nhân chính khiến hóa đơn tiền điện tăng xem chi tiết
2. Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh đã có buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề với Công ty Điện lực 
Hà Tĩnh xem chi tiết
3. Điều chỉnh giá điện: Lộ trình tất yếu đảm bảo an ninh năng lượng  xem chi tiết
4. Gian nan ngành điện vùng sâu xem chi tiết
5. Clip thời sự: PC Nam Định chủ động, sẵn sàng đảm bảo cấp điện trong mùa hè nắng nóng 
năm 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

Anh Lê Văn Long - tổ trưởng tổ Văn Thụ, Đội quản 
lý điện Tân Thanh, Điện lực huyện Văn Lãng là một 
trong những cá nhân tiêu biểu được Đảng Bộ công ty 
Điện Lực Lạng Sơn tặng giấy khen trong học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
năm 2018 của Công ty… xem chi tiết

- Hội thao CNVC lao động Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến hết ngày 
25 tháng 5 năm 2019 tại Ninh Bình với 8 bộ môn thi 
đấu: Bóng bàn, Cầu lông, Tennis, Bóng chuyền Nam, 
Bóng chuyền hơi Nữ, Bóng đá mini, Chạy Việt dã, 
Bơi lội với sự tham gia của các đoàn vận động viên 
đến từ các đơn vị trực thuộc EVNNPC. Đây là một 
trong những hoạt động lớn hướng tới chào mừng 50 
năm thành lập Tổng công ty (6/10/1969-6/10/2019).

Góc phong trào

trên lưới điện, đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện 
để phục vụ Đại lễ. 

Đối với các khách sạn trên địa bàn tỉnh Hà Nam, nơi 
đại biểu các nước và phật tử lưu trú trong những ngày 
diễn ra Đại lễ, PC Hà Nam đã làm việc trực tiếp với 
các khách hàng về công suất điện sử dụng, thống nhất 
phương án phối hợp cung cấp điện, hỗ trợ kiểm tra và 
chuẩn bị máy phát điện dự phòng, đồng thời phân công 
CBCNV Điện lực trực cung cấp điện tại các khu vực...

https://nhandantv.vn/tang-gia-dien-co-phai-la-nguyen-nhan-chinh-khien-hoa-don-dien-tang-n105921.htm?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=31&fbclid=IwAR3FcyIdSAm_qJjh_3BkQUKt3UCaVhUSu5WAyCsr57KoqOznTrkr_zN0v9o
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12686/Default.aspx
https://congthuong.vn/ky-i-vi-sao-gia-dien-gay-bao-du-luan-119535.html
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12679/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12680/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12579/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12645/Default.aspx
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