
 

Tin tức

EVN chính thức phát động chương trình bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần đầu tiên chính 
thức phát động cuộc bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện. 
Hiện nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang bán điện trực 
tiếp tới trên 27,6 triệu khách hàng sử dụng điện trên cả 
nước, trong đó có khoảng 25 triệu khách hàng sinh hoạt.

Đón nhận những thông tin phản hồi của khách hàng về 
hóa đơn tiền điện trong thời gian vừa qua, với phương châm “EVN luôn lắng nghe và sẵn sàng 
đổi mới”, nỗ lực đem tới sự thuận tiện hơn cho khách hàng, EVN đã nghiên cứu, tham khảo 
mẫu hóa đơn tiền điện của một số quốc gia và tiến hành thiết kế 4 mẫu hóa đơn tiền điện mới. 
Các mẫu hóa đơn mới đều có tính kế thừa hóa đơn hiện hành để tạo sự gần gũi, đảm bảo những 
quy định về lập hóa đơn của Bộ Tài chính. Đồng thời, đáp ứng tiếp cận chuẩn mực quốc tế về 
dịch vụ điện năng, hướng tới sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm.

Mọi công dân Việt Nam đủ 14 tuổi trở lên và có giấy tờ tùy thân hợp lệ đều có thể tham gia 
bình chọn tại website:

https://binhchonmauhoadontiendien.evn.com.vn/

Thời gian bình chọn từ ngày 12/6/2019 đến hết ngày 11/7/2019. Khi tham gia bình chọn, các 
khách hàng của EVN còn có cơ hội nhận được giải thưởng với các mức từ 2 triệu đồng đến 10 
triệu đồng. Trong đó những người đoạt giải được lựa chọn ngẫu nhiên trong số những người 
bình chọn đúng mẫu hóa đơn tiền điện có tỷ lệ bình chọn cao nhất.
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Số 20 • Tháng 6/2019

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước Hồ Sỹ Hùng thăm và làm việc tại PC 
Lai Châu

Trong khuôn khổ chuyến khảo sát tại tỉnh Lai Châu, chiều 
17/6/2019, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp Hồ Sỹ Hùng đã có buổi làm việc, thăm hỏi, 
động viên tập thể, cán bộ công nhân viên và người lao động 
PC Lai Châu.

Báo cáo với Phó Chủ tịch cùng đoàn công tác, ông Cao Ngọc Lạc - Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc PC Lai Châu cho biết, với đặc điểm của 1 tỉnh miền núi, vùng sâu, xa nên hoạt động của 
PC tại Lai Châu gặp không ít khó khăn.Tuy nhiên, với sự ủng hộ của Tập đoàn, Tổng công 

https://binhchonmauhoadontiendien.evn.com.vn/


2

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp làm việc với EVNNPC

Ngày 18/6/2019, đoàn công tác do ông Tô Xuân 
Bảo - Phó Cục trưởng Cục kỹ thuật an toàn và 
Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) làm 
Trưởng đoàn đã đến làm việc và kiểm tra tình 
hình triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động 
(ATVSLĐ) tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
(EVNNPC).

ty Điện lực miền Bắc và lãnh đạo địa phương, tập thể CBCNV, người lao động PC Lai Châu 
đã đồng lòng vượt khó, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt, công tác tái 
định cư cho người dân khu vực các Thủy điện: Sơn La, Bản Chát, Lai Châu đã mang lại hiệu 
quả cao, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn… Hiện PC Lai Châu cũng đã hoàn thành vốn 
về lưới điện, đạt 93,9% số hộ dân có điện. Mặc dù vậy, do địa bàn trải dài, đường xá cách trở 
nên để hoàn thành nốt mục tiêu 7.000 hộ dân còn lại có điện cũng là bài toán mà PC Lai Châu 
đang tìm lời giải…

Chia sẻ với các khó khăn PC Lai Châu đang gặp phải, Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng cho rằng, 
ngành Điện lực đóng góp vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội; sự phát triển của 
ngành điện luôn là mối quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước… Phó Chủ tịch đánh giá cao 
các nỗ lực của PC Lai Châu trong những năm gần đây khi gánh vác các trọng trách to lớn của 
ngành cũng như địa phương, đặc biệt là giải quyết tốt các vấn đề di dân, tái định cư các công 
trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong điều kiện suất đầu tư cho 1 hộ dân cao…

Tại buổi làm việc, ông Mai Quang Hùng - Trưởng Ban An toàn EVNNPC đã báo cáo khái 
quát tình hình triển khai công tác ATVSLĐ tại EVNNPC trong những năm qua. Theo đó, Tổng 
công ty đã thực hiện nghiêm công tác phòng chống tai nạn lao động và nguy cơ mắc bệnh nghề 
nghiệp trong SXKD điện năng; không để xảy ra sự cố chủ quan tại các đợn vị, giảm thiểu các 
thiệt hại về người và vật chất khi có sự cố khách quan trong công tác phòng cháy chữa cháy 
và cứu nạn cứu hộ; chủ động xây dựng phương án, diễn tập giảm thiểu ảnh hưởng của thời tiết 
cực đoan đối với lưới điện. Đồng thời, nhanh chóng khắc phục các sự cố nhằm đóng điện trở 
lại sớm nhất cho phụ tải, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động khi thực hiện kiểm tra, 
khắc phục sự cố mưa bão; thực hiện công tác quản lý rủi ro và ứng cứu khẩn cấp; quản lý chặt 
chẽ các điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp nhằm giảm thiểu các điểm vi phạm 
và không để phát sinh vi phạm hành lang mới. Ngoài ra, EVNNPC đã tập trung tuyên truyền 
cho người dân, các hộ sản xuất kinh doanh khu vực có đường dây điện cao áp đi qua nhằm 
ngăn chặn sự cố lưới điện và giảm thiểu mất an toàn điện trong dân…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Tô Xuân Bảo đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong 
công tác ATVSLĐ tại EVNNPC, với điểm nổi bật là năm 2018, toàn Tổng công ty đã không 
để xảy ra tai nạn lao động do lỗi chủ quan trong công tác sản xuất kinh doanh điện năng. Đồng 
thời, ông Tô Xuân Bảo đề nghị Tổng công ty tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác ATVSLĐ 
trong thời gian tới, qua đó sẽ góp phần quan trọng vào việc đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục 
và ổn định phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 27 tỉnh khu 
vực miền Bắc.
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Vừa qua ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám 
đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) 
đã chủ trì hội nghị đánh giá tình hình họat động 
của 11 TTĐK đã đưa vào vận hành và công tác 
chuẩn bị sản xuất cho 16 TTĐK theo kế hoạch 
năm 2019. 

Tính đến hết tháng 5/2019, EVNNPC đã đưa vào vận hành 11 TTĐK và điều khiển xa 98 TBA 
110kV. Trong đó hết năm 2018 đưa vào vận hành 9 TTĐK và điều khiển xa 75 TBA 110kV, 5 
tháng đầu năm 2019 đã đưa vào vận hành thêm 2 TTĐK Hải Phòng, Hải Dương (3/2/2019) và 
điều khiển xa thêm 23 TBA 110kV.

Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn cho biết, thời gian tới các Công ty Điện lực cần khẩn 
trương thành lập các đội thao tác lưu động (TTLĐ), hoàn thiện các thủ tục và thống nhất với 
Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc để chuyển các TBA đã thao tác xa sang vận hành 
không người trực trong Quý 3/2019. Ngoài ra cần hoàn chỉnh đề án xây dựng TTĐK và TBA 
KNT của đơn vị; Xây dựng và ký Quy chế phối hợp vận hành TTĐK và TBA KNT với Trung 
tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc; Ban hành đầy đủ các Quy trình vận hành và xử lý sự 
cố liên quan tới TBA KNT, TTĐK; Tổ chức đào tạo cho các chức danh trưởng kíp vận hành 
TTĐK, kỹ sư SCADA, nhân viên tổ TTLĐ theo đúng quy định,… để kịp thời đưa 16 TTĐK 
đi vào vận hành theo đúng kế hoạch.

Các ban chuyên môn đặc biệt Ban Viễn thông và công nghệ thông tin chủ trì xây dựng quy 
trình vận hành, xử lý sự cố, an ninh bảo mật nhằm bảo đảm an ninh mạng cho các TTĐK và 
TBA KNT…

Hội nghị đánh giá tình hình hoạt động của 11 trung tâm điều khiển (TTĐK) đã đưa 
vào vận hành và công tác chuẩn bị sản xuất cho 16 TTĐK theo kế hoạch năm 2019

Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc triển khai phần mềm hóa 
đơn điện tử

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn 
điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bắt đầu 
có hiệu lực từ ngày 1/11/2018. Nắm bắt được nhu 
cầu của các Công ty Điện lực và các Doanh nghiệp, 
Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc đã 
xây dựng và triển khai phần mềm hóa đơn điện tử, 
bao gồm các chức năng: Lập hóa đơn; Quản lý hóa 
đơn; Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; Quản trị 
người dùng, đơn vị, khách hàng… chi tiết

Tự hào 50 năm EVNNPC

Ngành điện Quảng Ninh tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy công nghiệp phát triển

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12894/Default.aspx
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- 128 học viên đến từ các ban trong Tổng công 
ty, Công ty công nghệ thông tin và 27 đơn vị 
trực thuộc Tổng công ty được chia làm hai lớp 
đã tham gia lớp đào tạo vận hành phần mềm 
BSC&KPIs (BSC: Hệ thống cân bằng điềm, 
KPI: chỉ số đánh giá kết quả làm việc chủ yếu). 
Chương trình tập huấn bao gồm các nội dung: 

Giới thiệu nội dung Bộ chỉ tiêu KPI, từ điển KPI, cấu trúc, kết nối, cơ sở dữ liệu và giao diện 
phần mềm; hướng dẫn chung về trình tự thực hiện các quy trình, phân công trách nhiệm các 
cấp, mối quan hệ trong việc quản lý, khai thác sử dụng phần mềm; hướng dẫn và thực hành 
thao tác quản trị, tạo mới KPI, phân giao KPI, giao trọng số KPI…

Sau đợt tập huấn, đội ngũ cán bộ của Tổng Công ty đã nhận thức được mục đích, ý nghĩa, sự 
cần thiết của việc xây dựng hệ thống quản lý và đánh giá hiệu quả thực hiện công việc. Thông 
qua các buổi học, các học viên cũng đã làm chủ được việc sử dụng, vận hành phần mềm 
BSC&KPI để áp dụng có hiệu quả tại đơn vị của mình.

- Ngày 18/6/2019 Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức 
sát hạch chức danh cán bộ đối với các chức danh quản 
lý: Trưởng Phòng Công ty, Lãnh đạo Điện lực đến hạn bổ 
nhiệm lại nhằm rà soát năng lực quản lý, điều hành của 
cán bộ, kiểm tra các cá nhân có đủ năng lực đủ trình độ 
để đảm nhiệm công việc được giao; Tổ chức sát hạch đảm 
bảo công khai, dân chủ, khách quan, trung thực, công tâm.

Năm 2018, Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước 
về chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI, với những tiêu 
chí tổng hợp về phát triển kinh tế - xã hội. Trong 
đó, Ngành Công nghiệp của Quảng Ninh trong thời 
gian qua đã phát huy tiềm năng, thế mạnh, phát 
triển đúng định hướng, đạt được mục tiêu, kế hoạch 
đã đề ra, khẳng định vai trò chủ đạo trong nền kinh 
tế của tỉnh… chi tiết 

Việt Nam. Và mong rằng, các phóng viên, nhà báo của các cơ quan báo chí trung ương và địa 
phương tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng Tổng công ty trong quá trình phát triển của mình.

Thông tin quản lý

- Ngày 17/6/2019, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức gặp mặt các 
phóng viên nhà báo nhân dịp kỷ niệm 94 năm 
Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 
– 21/6/2019). Ông Lê Quang Thái - Phó Tổng 
giám đốc EVNNPC gửi lời chúc mừng tốt đẹp và 
lời cảm ơn tới các phóng viên, nhà báo, biên tập 
viên nhân dịp 94 năm ngày báo chí cách mạng 

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12874/Default.aspx
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Truyền thông – Quan hệ công chúng

- Ngày 14/6/2019, Lãnh đạo và Công đoàn Công ty Điện lực 
Thái Bình đã trao số tiền 100 triệu đồng cho gia đình ông Đinh 
Thái Sơn xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình - 
công nhân Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế, không may 
qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo. Số tiền trên được trích từ 
Quỹ quyên góp hỗ trợ cán bộ CNVC-LĐ đang công tác không 
may qua đời của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Đây một việc làm rất có ý nghĩa, nó chính là lời động viên, an ủi người thân của những người 
xấu số, xoa dịu nỗi đau và giảm thiểu khó khăn, phần nào giúp đỡ các gia đình thợ điện thiếu 
may mắn vượt qua những mất mát về tinh thần.

Tin tham khảo

1. Làm thế nào để đầu tư hiệu quả điện mặt trời áp mái tại miền Bắc xem chi tiết

2. Triển khai dịch vụ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt xem chi tiết

3. Sản lượng tiêu thụ điện tăng cao trong đợt nắng nóng cao điểm xem chi tiết

4. Nỗ lực phủ điện đến vùng sâu vùng xa, hỗ trợ đắc lực cho các địa phương sớm về đích “tiêu 
chí số 4” trong xây dựng nông thôn mới xem chi tiết

5. Bình chọn hóa đơn điện, chuyên gia đánh giá cao EVN 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

Thông qua đợt sát hạch, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc muốn sàng lọc và lựa chọn cán bộ có 
trình độ lãnh đạo trước những đòi hỏi ngày càng cao về năng lực lãnh đạo ở tất cả các chức 
danh. Qua đó, bản thân mỗi cán bộ, nhất là các cán bộ trực tiếp tham gia sẽ chuẩn bị cho mình 
chương trình hành động cụ thể, đặt ra những mục tiêu để tự hoàn thiện mình trong lĩnh vực 
chuyên môn và những lĩnh vực khác được phân công.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12896/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12891/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12890/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12858/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12884/Default.aspx
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