
 

Tin tức

Thủ tướng biểu dương ngành Điện trong công tác phòng chống thiên tai

Sáng 20/6/2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng 
kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Đánh giá chung về công tác này năm 2018, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc khẳng định cả hệ thống chính trị đã 
quan tâm, vận dụng linh hoạt “phương châm 4 tại chỗ”. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ 
trong quan trắc, dự báo, theo dõi, giám sát công trình, khu vực trọng điểm xung yếu bước đầu 
cũng đã được quan tâm. Trong đó, ngành Điện được Thủ tướng biểu dương vì có nhiều sáng 
kiến trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho 
các địa phương, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trước mùa mưa bão năm nay, EVN đã chỉ đạo các đơn vị phát điện, truyền tải, phân phối điện 
trực thuộc rà soát, kiểm tra các công trình, gia cố các vị trí xung yếu đảm bảo an toàn cho công 
trình khi thiên tai xảy ra; chuẩn bị sẵn sàng và tập trung mọi nguồn lực để khắc phục kịp thời 
các sự cố do thiên tai.
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Chung tay tháo gỡ khó khăn, thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát triển kinh 
tế - xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Vừa qua, tại huyện Con Cuông tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội 
thảo đánh giá tình hình thực hiện chính sách pháp luật phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc rất ít người, 
thực trạng và giải pháp. Bà Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ 
Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội tham dự và 
chủ trì Hội thảo. 

Trước những khó khăn, tồn tại khi thực hiện chính sách dân tộc thì trong suốt những năm qua, 
ngành điện cũng đã cố gắng, nỗ lực đầu tư lưới điện các thôn bản vùng sâu, vùng xa, vùng biên 
giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn…cải tạo lưới điện sau tiếp nhận để hỗ trợ giảm nghèo 
nhanh bền vững với kinh phí hàng chục nghìn tỷ đồng bằng các nguồn vốn vay ODA, khấu 
hao cơ bản và tín dụng thương mại… Tính đến năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
đã phát triển lưới điện đến 100% số xã, số hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia 
đạt 98,64%. Bên cạnh đó ngành điện đã vận động CBCNV quyên góp để xây dựng các trường 



2

EVNNPC tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện tốt chỉ tiêu giảm tổn thất 
điện năng

Ngày 21/6/2019, dưới sự chủ trì của Chủ tịch kiêm 
Tổng Giám đốc Thiều Kim Quỳnh, Ban Chỉ đạo giảm 
tỷ lệ tổn thất điện năng Tổng công ty đã tổ chức Hội 
nghị trực tuyến về thực hiện các giải pháp giảm tỷ lệ 
tổn thất điện năng năm 2019. 

Trong 5 tháng đầu năm 2019 tỷ lệ tổn thất điện năng 
lũy kế đạt 5,12%, thấp hơn 0,08% so với cùng kỳ 2018.

học, nhà bán trú và nhiều các hoạt động từ thiện khác cũng được các tổ chức đoàn thể tích cực 
tổ chức như áo ấm tình thương, Tết vì người nghèo… qua đó đã góp phần không nhỏ trong 
việc thực hiện chính sách dân tộc thiểu số và sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh 
quốc phòng của các địa phương.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ, hiện có 
110 chương trình, chính sách đang có hiệu lực triển khai thực hiện chính sách dân tộc. Qua kết 
quả thực hiện đã khẳng định sự chăm lo của Đảng, Nhà nước giúp đồng bào các dân tộc thiểu 
số xóa được đói, giảm được nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt. Nhiều huyện, xã đã đạt chuẩn 
huyện, xã nông thôn mới. 

Thời gian tới, cần có chính sách về vốn đầu tư, vốn vay, chi phí hướng dẫn sản xuất, tổ chức 
cuộc sống để bà con từng bước tiếp cận, có sản phẩm, ổn định cuộc sống, từng bước sản xuất 
hàng hóa. Đồng thời, cần quan tâm đến việc sưu tầm, kiểm kê, bảo tồn, phát huy bản sắc văn 
hóa của 16 dân tộc thiểu số rất ít người, kể cả văn hóa ăn, văn hóa ở, văn hóa mặc, tiếng nói, 
chữ viết, văn hóa tín ngưỡng gắn với xây dựng nếp sống mới, xóa các hủ tục lạc hậu…

Ông Thiều Kim Quỳnh khẳng định chỉ tiêu giảm tổn thất là một những chỉ tiêu quan trọng đối 
với Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Theo đó, cần tập trung vào một số giải pháp cụ thể: Xây 
dựng biện pháp quản trị để giảm tổn thất thương mại; đưa ra các biện pháp để sắp xếp và quản 
lý tốt hơn như lắp thêm tụ hay san tải, các phương thức vận hành của các đường dây 110kV, 
các đường dây trung thế, cân pha đảo pha, vận hành tụ bù, chỉnh trang lại hòm hộp công tơ...  
thực hiện chương trình chống quá tải, tập trung cải tạo đầu tư nâng cấp, cấy thêm các TBA, 
xây dựng mới đường dây trung áp, đường dây hạ thế, nâng cấp cải tạo đường dây hạ thế.

Đối với  những trạm TBA có tỷ lệ tổn thất 5% - 6%, sử dụng những vật tư thiết bị tháo ra ở 
các TBA này chuyển xuống cho các trạm đang có TTĐN trên 10%; Trong công tác kế hoạch 
và đầu tư cần rà soát để kiểm tra số lượng các trạm nâng công suất để chống quá tải, để đảm 
bảo cùng một lúc có thể làm được nhiều trạm ở vị trí khác, phấn đấu đến năm 2020 sẽ không 
còn trạm tổn thất trên 10%.

Ông Quỳnh cho rằng, để đảm bảo và thực hiện tốt chỉ tiêu giảm TTĐN còn 4,75%, hơn lúc 
nào hết vai trò của người đứng đầu tại các đơn vị, sự phối kết hợp của các Ban chuyên môn đi 
cùng với đó là những giải pháp thiết thực hiệu quả, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Lãnh 
đạo Tổng công ty, EVNNPC sẽ thực hiện tốt chỉ tiêu TTĐN năm 2019.
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Trong chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An, Ông 
Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch kiêm Tổng giám 
đốc EVNNPC đã đến thăm và làm việc với Điện 
lực Con Cuông.

Con Cuông  là một huyện nghèo, miền núi của 
tỉnh Nghệ An với địa bàn 12 xã và 1 thị trấn. 

Điện lực Con Cuông có 30 CBCNV (định biên là 47 người), quản lý vận hành 221.094 km 
đường dây 35kV, 277.142 km đường dây 0,4kV; quản lý vận hành 150 TBA 35/0,4kV với tổng 
dung lượng 26.777 kVA, cấp điện cho 20.540 khách hàng. 

Với những khó khăn vất vả do thiếu nguồn nhân lực, cơ sở vật chất còn khiêm tốn, địa bàn 
quản lý vận hành phức tạp, hay xảy ra mưa bão và lũ quét, tuy vậy CBCNV Điện lực Con 
Cuông đã cố gắng, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Thiều Kim Quỳnh – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPC đã ghi nhận những cố gắng, 
nỗ lực và kết quả của Điện lực Con Cuông đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, Ông 
cũng thẳng thắn phê bình đơn vị trong công tác quản lý kỹ thuật vận hành, lãnh đạo chính 
quyền địa phương phản ánh chất lượng điện chưa tốt, sự cố mất điện vẫn còn nhiều, chưa đảm 
bảo độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng còn cao… Ông Quỳnh nhấn mạnh, việc hoàn 
thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác quản lý kỹ thuật vận hành, công 
tác giảm tổn thất điện năng, nâng cao chỉ số tin cậy cung cấp điện, công tác dịch vụ khách 
hàng...  là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá người đứng đầu khi bổ nhiệm lại 
hoặc luân chuyển Giám đốc Điện lực.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPC thăm và làm việc tại Điện lực Con Cuông 
– Nghệ An

Lễ ký quy chế phối hợp giữa công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Bắc với 
Công ty dịch vụ Điện miền Bắc

phạm vi triển khai phối hợp thực hiện các công việc cụ thể bao gồm: Thí nghiệm định kỳ các 
trạm 110kV do EVNNPC quản lý vận hành; Thí nghiệm mới các TBA 110kV trên lưới điện 
Tổng Công ty; Thí nghiệm hệ thống SCADA, điều khiển tích hợp tại các TBA 110kV; Thí 
nghiệm mới, thí nghiệm định kỳ, sau sửa chữa đối với lưới điện trung - hạ áp là tài sản của 
EVNNPC; Thí nghiệm mới, thí nghiệm định kỳ, sau sửa chữa đối với lưới điện, thiết bị điện là 
tài sản của khách hàng ngoài ngành; Kết nối lưới điện trung thế về các trung tâm điều khiển xa.

Vừa qua, NPCETC và NPSC đã tổ chức lễ ký 
kết quy chế phối hợp nhằm tăng cường hợp tác 
hơn nữa trong công tác thí nghiệm hiệu chỉnh các 
thiết bị trên lưới điện của Tổng công ty điện lực 
miền Bắc. 

Trên cơ sở trao đổi thảo luận mang tính chia sẻ và 
xây dựng, cả hai bên đã thống nhất về nội dung, 
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Tự hào 50 năm EVNNPC

Con tự hào mặc chiếc áo cam/ Nối nghiệp cha, 
con làm cô thợ điệnv/ Cha kể con nghe biết bao 
câu chuyện/ Nghề chúng ta, chẳng ngơi nghỉ bao 
giờ… chi tiết

Thứ 7 nắng nóng, một ngày không điện. Cuộc sống như dừng lại, văn minh biến mất. Khắc 
khoải mong chờ đến 17h có điện như dự kiến. Bỗng đâu mây đen vần vũ, sấm chớp rạch xé 
bầu trời, mưa giông sầm sập kéo đến. Những cái lắc đầu ngao ngán…bất lực. Tự hỏi, liệu hết 
ngày mai có điện lại được không. Khi cột, dây của các anh thợ điện vẫn ngổn ngang ngoài 
phố… chi tiết

- Từ ngày 19 - 21/6/2019, Công đoàn Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức gặp mặt các thế 
hệ cán bộ Công đoàn qua các thời kỳ hướng đến 
kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt 
Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) và 50 năm thành 
lập Tổng công ty (06/10/1969 - 06/10/2019).

Bên cạnh đó lãnh đạo hai bên đã nhất trí cao việc phối hợp thực hiện các công tác quan trọng 
khác trong hoạt động như: trao đổi thông tin, xử lý nhanh chóng các sự cố trên lưới điện, công 
tác thanh quyết toán…cùng nhiều lĩnh vực hợp tác khác mà cả hai bên cùng quan tâm trên cơ 
sở chấp hành đầy đủ quy định của Nhà nước, Tập đoàn điện lực Việt Nam và của Tổng công 
ty điện lực miền Bắc. 

Dòng điện vẫn còn khi tim tôi còn đập

Cảm ơn Anh - Những người lính thợ điện!

Thông tin quản lý

Chương trình gặp mặt mang nhiều ý nghĩa và gợi nhớ nhiều kỷ niệm cuả các cán bộ công đoàn 
trong những năm tháng được gắn bó với ngành điện và những người thợ điện vẻ vang.

- Vừa qua, Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Hà Giang (PC Hà Giang) đã khắc phục 
nhanh chóng sự cố đường dây 110 kV bị đứt do mưa lũ gây ra ngày 18/6/2019 tại vị trí 13 – 
14, lộ 171, A22.34 khu vực thôn Nậm Mu (xã Tân Thành, huyện Bắc Quang). Đây là đường 
dây trọng điểm kết nối nhà máy Thủy điện Sông Lô 4 và Sông Chừng hòa lưới điện quốc gia.

- Trong những ngày nắng nóng cao điểm vừa qua, nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất và sinh 
hoạt tăng cao. Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho nhân dân, Ban lãnh đạo Công 
ty Điện lực Phú Thọ đã chỉ đạo cho các Điện lực, Đội quản lý VHLĐ cao thế tăng cường ứng 

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12908/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12907/Default.aspx
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Theo thông tin từ Công an xã Mai Phụ (huyện 
Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: Vào hồi 11h 
ngày 20/6/2019, 2 đối tượng là Trần Vương 
và  Hoài Sơn cùng sinh năm 1981 (quê ở xã 
Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, 
tỉnh Tây Ninh) giả danh là cán bộ ngành điện 
để bán dây điện cho người dân với giá rẻ.

Cảnh giác với thủ đoạn giả danh là cán bộ ngành điện

Tin tham khảo

1. Người thợ điện cầm bút...! xem chi tiết
2. Nắng nóng - không làm lung lay tinh thần người thợ điện xem chi tiết
3. UBND tỉnh làm việc với các ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn trong triển khai xây dựng 
các công trình điện xem chi tiết
4. “Hệ thống KPI theo BSC khái niệm và những vấn đề chung” – Phần 1 xem chi tiết
5. EVN phải huy động nhiều tổ máy chạy dầu để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao do 
nắng nóng gay gắt 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

trực, kiểm tra lưới điện, xử lý kịp thời các 
sự cố; Đồng thời cử các Đoàn công tác 
đến thăm hỏi, động viên cán bộ công nhân 
viên, người lao động đang tại các Điện 
lực, các trạm biến áp 110 KV trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ.

Qua tìm hiểu thông tin và phát hiện có dấu hiệu bất thường, người dân địa phương đã kịp thời 
trình báo với cơ quan chức năng. Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Mai Phụ đã kịp thời nắm 
bắt thông tin và mời 2 đối tượng nói trên về trụ sở làm việc. Qua khai nhận ban đầu, các đối 
tượng cho biết: do không có công ăn việc làm ổn định nên đã ra Hà Tĩnh thuê nhà, thuê xe, giả 
danh cán bộ ngành điện để bán dây điện kém chất lượng, giá rẻ và đã qua sử dụng ở các công 
trình cho người dân ở các vùng nông thôn.  Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng điều 
tra, làm rõ.

Từ những thông tin nói trên, mong rằng người dân ở các địa bàn cần nâng cao tinh thần cảnh 
giác với những thủ đoạn lừa đảo để tránh tình trạng mất tiền mua hàng giá rẻ kém chất lượng.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12913/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12946/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12952/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12939/Default.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-phai-huy-dong-nhieu-to-may-chay-dau-de-dap-ung-nhu-cau-tieu-thu-dien-tang-cao-do-nang-nong-gay-gat-6-12-23872.aspx
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