
Năm 2019, EVNNPC lựa chọn trên 4.00 doanh nghiệp có sản lượng điện tiêu thụ từ 1 triệu 
kWh/năm trở lên, mời tham gia chương trình DR. Đến nay, đã có 916 doanh nghiệp tự nguyện 
đăng kí tham gia.

 

Tin tức

Trách nhiệm và lợi ích của doanh nghiệp trong sử dụng năng lượng hiệu quả
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Số 18 • Tháng 6/2019

UBND tỉnh Lào Cai làm việc với EVNNPC

Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã làm việc với EVNNPC  
về tình hình cung cấp điện và đầu tư xây dựng các công 
trình điện trên địa bàn. Các bên liên quan đã đánh giá 
công tác đầu tư xây dựng và các hoạt động sản xuất kinh 
doanh của ngành Điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai; những khó 

Đây là chủ đề của Hội thảo do Bộ Công Thương và 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc phối hợp tổ chức, 
sáng 28/5, tại tỉnh Hưng Yên. Trong đó, nhấn 
mạnh chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) với sự 
tham gia của các doanh nghiệp là rất cần thiết, góp 
phần giảm áp lực cho hệ thống điện toàn quốc.

Từ nay đến năm 2030, EVN đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Đẩy nhanh 
tiến độ đầu tư các công trình nguồn điện và lưới điện; mua điện từ Trung Quốc, Lào; nhập 
nhiên liệu (than, khí); khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời 
áp mái...Ngoài ra, giải pháp kiểm soát nhu cầu phụ tải thông qua thực hiện các chương trình 
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, quản lý phía nhu cầu (DSM), đặc biệt là chương 
trình điều chỉnh phụ tải điện (DR). 

27 tỉnh, thành phố phía Bắc là khu vực có nhu cầu sử dụng điện cao, đặc biệt nhu cầu của 
khách hàng công nghiệp tăng đột biến so với bình quân cả nước (trên 12%/năm, thậm chí có 
địa phương tăng trên 15%/năm). Do đó, EVNNPC đang tích cực triển khai chương trình 
DR.

Ông Lê Quang Thái - Phó Tổng giám đốc EVNNPC cam kết, khách hàng tham gia chương 
trình DR sẽ được tạo điều kiện tối đa bằng việc hỗ trợ tư vấn, kiểm toán năng lượng; nâng 
cao độ tin cậy cung cấp điện; đưa vào danh sách khách hàng ưu tiên cấp điện; rút ngắn thời 
gian xử lý sự cố lưới điện; hỗ trợ tối đa các yêu cầu phát sinh trong quá trình sử dụng điện...
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EVNNPC đưa 16 trung tâm điều khiển xa vào hoạt động trong năm 2019

Khi hoàn thành mục tiêu này, EVNNPC sẽ 
nâng tổng số trung tâm điều khiển xa do Tổng 
công ty quản lý lên 25 trung tâm.

Tính đến cuối năm 2018, EVNNPC đã đưa 
vào vận hành 9 trung tâm điều khiển xa với 
tổng số 75 trạm biến áp 110 kV.

EVNNPC cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2022, 100% trạm biến áp 110 kV trên địa bàn 27 
tỉnh, thành phố phía Bắc sẽ được điều khiển xa và vận hành theo mô hình trạm biến áp không 
người trực. 

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Phó Tổng giám đốc thường trực EVNNPC cho biết, do đặc thù lưới điện 
nên công tác triển khai tự động hóa của Tổng công ty còn chậm. Hầu hết các trạm biến áp đã 
vận hành từ lâu, nhiều thiết bị nhất thứ, nhị thứ cũ, không hỗ trợ giao thức phục vụ điều khiển 
xa. Do đó, để đáp ứng yêu cầu thu thập, điều khiển giám sát từ xa cần phải cải tạo, thay thế rất 
nhiều thiết bị nhất thứ và nhị thứ với vốn đầu tư lớn.

Bên cạnh đó, việc cắt điện để cải tạo thiết bị TBA rất khó khăn, do yêu cầu cung cấp điện và 
áp lực thực hiện các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện của các công ty điện lực. 
Thời gian tới, EVNNPC sẽ tập trung bố trí các nguồn vốn để cải tạo, thay thế các thiết bị nhất 
thứ, nhị thứ các TBA, nhằm đáp ứng được yêu cầu điều khiển xa và vận hành không người 
trực. Còn những TBA xây dựng mới sẽ được đầu tư ngay từ ban đầu.

khăn vướng mắc, các giải pháp cũng như phương hướng giải quyết giữa cơ quan quản lý nhà 
nước, địa phương và ngành Điện; trao đổi thống nhất định hướng đầu tư phát triển lưới điện 
cao thế, trung và hạ thế trong thời gian tới để hỗ trợ tỉnh Lào Cai phát triển kinh tế, xã hội năm 
2019 và các năm tiếp theo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPC Thiều Kim Quỳnh đánh 
giá: trên địa bàn tỉnh Lào Cai có nhiều nhà máy thủy điện đấu nối tại các khu vực Bát Xát, Bảo 
Thắng, Văn Bàn và xu hướng sẽ tiếp tục tăng trong các năm tới, trong khi đó phụ tải tập trung 
chính tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, thành phố Lào Cai, toàn tỉnh hiện có 02 TBA 220kV.
 
Để đảm bảo giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện trên địa bàn, vận hành ổn định lưới điện 
khu vực, ông Thiều Kim Quỳnh đề nghị UBND tỉnh Lào Cai xem xét, chỉ đạo Sở Công thương 
tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị liên quan, các chủ đầu tư nhà máy thủy điện bổ sung Quy 
hoạch phát triển điện lực TBA 500kV Lào Cai, các TBA 220kV khu vực Bát Xát, Văn Bàn...

Ông Đặng Xuân Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: thời 
gian qua, ngành Điện đã góp sức lớn trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt là sự 
phối hợp, giúp đỡ của EVNNPC trong sự phát triển và quy hoạch lưới điện, tạo điều kiện tốt 
trong việc phát triển kinh tế của tỉnh. Ông Phong khẳng định, sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ 
với ngành Điện để tháo gỡ những bất cập, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết 
của tỉnh đã đề ra.
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Sau ba ngày tranh tài sôi nổi từ 23/5 - 25/5/2019 
ở 35 nội dung thi đấu của 08 bộ môn (Bóng đá 
mini Nam, bóng chuyền Nam, bóng chuyền hơi 
Nữ, tenis, cầu lông, bóng bàn, bơi lội và chạy 
Việt dã), Hội thao CNVC-NLĐ EVNNPC năm 
2019 đã thành công tốt đẹp, lập thành tích chào 
mừng 50 năm ngày thành lập Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc (6/10/1969-6/10/2019).

Ông Nguyễn Văn Tiệp - Chủ tịch công đoàn EVNNPC, Phó trưởng Ban tổ chức Hội thao 
khẳng định: Hội thao CNVC-NLĐ cấp Tổng công ty năm nay là một giải đấu lớn với chất 
lượng chuyên môn cao, để lại nhiều kỷ niệm đẹp và thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các vận 
động viên cũng như các đơn vị trong toàn Tổng công ty. Trên nền tảng của Hội thao, Ban tổ 
chức mong rằng, các vận động viên cần tiếp tục rèn luyện thể lực hàng ngày để duy trì và phát 
triển hơn nữa phong trào văn hóa thể thao ở cơ sở các cấp, qua đó, góp phần động viên, khích 
lệ toàn thể CBCNV-NLĐ hăng hái thi đua lao động, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
SXKD năm 2019 và thực hiện tốt chủ đề năm của Tập đoàn là “Nâng cao hiệu quả vận hành 
hệ thống điện và thị trường điện”.

Ban tổ chức đã trao cúp, cờ, huy chương cho các đội giành giải Nhất; tặng cờ, huy chương cho 
các đội giành vị trí Nhì, Ba và tặng huy chương cho các cá nhân giành giải Nhất, Nhì Ba. Kết 
quả xếp hạng toàn đoàn: Nhất toàn đoàn thuộc về Công ty Điện lực (PC) Thanh Hóa; 02 Giải 
Nhì toàn đoàn thuộc về PC Hòa Bình, PC Sơn La; 03 Giải Ba được trao cho PC Lạng Sơn, 
PC Ninh Bình,PC Bắc Giang và 05 Giải Khuyến Khích trao cho PC Hải Phòng, Công ty Thí 
nghiệm Điện miền Bắc, PC Điện Biên, PC Hà Tĩnh, PC Bắc Ninh.

Ngày 29/5/2019, đoàn công tác EVN do ông 
Nguyễn Minh Khoa - Trưởng ban Pháp chế 
EVN làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với 
EVNNPC về việc tuân thủ thực hiện Quy chế 
quản lý nội bộ (QCQLNB) của EVN. 

Tính đến tháng 5/2019, EVNNPC đã thực 
hiện 47 danh mục QCQLNB do EVNNPC ban 

EVN làm việc với EVNNPC về việc tuân thủ Quy chế quản lý nội bộ

Hội thao CNVC-NLĐ Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2019 thành công tốt 
đẹp

hành; 41 danh mục đã áp dụng trực tiếp QCQLNB và các Hướng dẫn do EVN ban hành mà 
EVNNPC là đối tượng chịu sự điều chỉnh và phạm vi áp dụng. Các đơn vị thành viên trong 
EVNNPC đều đã xây dựng chương trình công tác pháp chế của đơn vị để làm cơ sở triển 
khai thực hiện tại mỗi đơn vị. Đồng thời, EVNNPC thường xuyên tuyên truyền, phổ biến 
QCQLNB đến các Ban, các đơn vị thành viên và CBCNV; chú trọng áp dụng trực tiếp các 
QCQLNB do EVN ban hành trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, công tác an toàn 
điện, công tác cán bộ, công tác đầu tư xây dựng, công tác đấu thầu, công tác quản lý nguồn 
vốn và tài sản công; cập nhật, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt 
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Tự hào 50 năm EVNNPC

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ về lập lại hòa bình ở 
Đông Dương, ngày 15/8/1954, Hội đồng Chính 
phủ quyết định chính thức thành lập Ngành điện 
lực Việt Nam với tên gọi ban đầu là Cục Điện lực 
(1954 - 1960)… chi tiết

Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng công ty (06/10/1969 - 06/10/2019) 
và kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954-21/12/2019) 
đang được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tập trung triển khai... chi tiết

động của EVNNPC theo từng lĩnh vực, các QCQLNB của EVN và EVNNPC trên trang tin 
điện tử của EVNNPC nhằm đáp ứng kịp thời việc tra cứu, áp dụng trong công việc...

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác EVN trực tiếp trả lời những vướng mắc khó khăn mà 
EVNNPC đã và đang trực tiếp thực hiện triển khai; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự 
quan tâm đóng góp cũng như những kết quả mà EVNNPC đã đạt được đối với công tác pháp 
chế trong các lĩnh vực tuyên truyền, phổ biến pháp luật, rà soát, thẩm định QCQLNB. Ông 
Nguyễn Minh Khoa - Trưởng ban Pháp chế EVN cho rằng những đóng góp cũng như những 
kết quả mà EVNNPC đã đạt được góp phần phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro pháp lý trong mọi 
hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN nói chung và EVNNPC nói riêng.

Ngành điện Việt Nam - Những chặng đường phát triển (Kỳ 11): Điện lực miền 
Bắc giai đoạn 1954 -1960

EVNNPC: Đẩy mạnh tiến độ các hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thành 
lập Tổng Công ty và 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

và phương án đầu tư xây dựng các công trình điện 110kV trong năm 2020 để đáp ứng nhu cầu 
phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Theo đánh giá của lãnh đạo Tổng công ty 
và các PC, đây là các công trình cần đẩy nhanh tiến độ để chống quá tải và giảm căng thẳng 
cho hệ thống điện trong năm tới, danh sách các công trình gồm: Nâng công suất MBA T1 từ 40 
MVA lên 63 MVA TBA 110kV Cao Bằng; Lắp MBA T2 - 16MVA TBA 110kV Quảng Uyên; 
Xây dựng ĐZ 110kV từ TBA 220kV Cao Bằng – TBA 110kV Cao Bằng (mạch 2)…

Thông tin quản lý

- Phó Tổng giám đốc EVNNPC Lê Minh Tuấn đã 
chủ trì cuộc họp xét duyệt danh mục đầu tư xây 
dựng lưới điện 110kV năm 2020 tại 6 tỉnh miền 
Bắc gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Bắc 
Giang, Hải Phòng và Ninh Bình. Đai diện các 
công ty điện lực lần lượt trình bày tình trạng lưới 
điện trên địa bàn quản lý, nhu cầu phát triển phụ 
tải trong thời gian tới đồng thời đề xuất danh mục 

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12782/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12791/Default.aspx
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- Công ty Điện lực Thái Bình đã tiến hành kiểm tra tình 
hình thực hiện công tác VHDN tại 03 đơn vị trực thuộc 
là Điện lực Thành phố, Điện lực Hưng Hà, Điện lực Thái 
Thụy. Đây là 03 đơn vị được kiểm tra đợt đầu theo kế hoạch 
của Tiểu ban chỉ đạo công tác VHDN PC Thái Bình. Tại 
các đơn vị được kiểm tra đoàn công tác đã lần lượt rà soát 
các nội dung tình hình triển khai kế hoạch và thực thi VHDN, Công tác chấm điểm VHDN, Công 
tác truyền thông... Đoàn kiểm tra cũng đã phỏng vấn trực tiếp một số công nhân về nội dung cuốn 
tài liệu VHDN của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, sứ mệnh, Tầm nhìn, Triết lý kinh doanh...

- Hưởng ứng Tháng Công nhân do Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Điện lực 
Việt Nam phát động, Công đoàn EVNNPC đã 
tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực với 
phương châm “Ở đâu công nhân khó, ở đó có 
Công đoàn”, trích 565 triệu đồng thăm hỏi công 
nhân lao động. Cụ thể, thăm hỏi 345 CNVC lao 

động với mức 1.000.000 đồng/người; thăm hỏi 11 Điện lực ở các vùng khó khăn với mức 
20.000.000 đồng /tập thể; đồng thời tổ chức các đoàn công tác xuống hiện trường sản xuất tìm 
hiểu nơi ăn ở, sinh hoạt và điều kiện làm việc của công nhân lao động.

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

Tin tham khảo

1. EVN trao đổi thông tin với báo chí về tình hình cung ứng điện năm 2019 xem chi tiết

2. Công đoàn công ty Điện lực Quảng Ninh tổ chức ra quân phát quang hành lang tuyến xem 
chi tiết

3. EVN tài trợ mổ mắt thay thủy tinh thể miễn phí cho gần 500 bệnh nhân có hoàn cảnh khó 
khăn xem chi tiết

4. Nghĩa tình 50 năm - Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc xem chi tiết

5. Chùm ảnh: Sôi động Hội thao CBCNVC-NLĐ Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2019 
tại Ninh Bình xem chi tiết

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-trao-doi-thong-tin-voi-bao-chi-ve-tinh-hinh-cung-ung-dien-nam-2019-6-12-23750.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12714/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12714/Default.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-tai-tro-mo-mat-thay-thuy-tinh-the-mien-phi-cho-gan-500-benh-nhan-co-hoan-canh-kho-khan-6-12-23744.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12789/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12759/Default.aspx

		EVNICT
	2019-06-07T16:42:41+0700
	Hải Dương
	Phê duyệt




