
 

Tin tức

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp đảm bảo cung 
ứng điện

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 5921/VP-
CP-CN ngày 5/7/2019 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó 
Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc thực hiện 
các biện pháp đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất kinh 
doanh và đời sống nhân dân. 

Theo đó, yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện các 
biện pháp đảm bảo cung ứng điện, không để xảy ra tình trạng thiếu điện, cắt điện trong thời 
gian tới; tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thiếu than cho sản xuất điện của các nhà 
máy nhiệt điện dẫn đến thiếu điện; chỉ đạo việc đảm bảo, ưu tiên nguồn nhiên liệu khí cho sản 
xuất điện nhất là trong các thời điểm khó khăn về cung ứng điện; tăng cường công tác tuyên 
truyền tiết kiệm điện trong phạm vi cả nước, nhất là đối với các khu vực có mức tiêu thụ điện 
cho sản xuất và sinh hoạt lớn.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo EVN tăng cường công tác tính toán dự báo nhu cầu 
điện, theo dõi sát điều kiện khí hậu thủy văn và nhiên liệu cho sản xuất điện... để xây dựng kế 
hoạch vận hành hệ thống điện Quốc gia đảm bảo cung ứng điện hiệu quả; tăng cường công tác 
quản lý vận hành lưới điện, nhất là đối với lưới điện truyền tải 500 kV Bắc - Nam, không để 
xảy ra sự cố lưới điện làm ảnh hưởng đến việc đảm bảo cung ứng điện…
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EVNNPC: Quyết liệt, nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu đảm bảo hoàn thành kế hoạch 
6 tháng cuối năm 2019

Ngày 12/7/2019  tại Thanh Hóa, EVNNPC đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển 
khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Phó Tổng giám đốc Thường trực; 
Phó Tổng giám đốc: Ông Lê Quang Thái và Ông Lê Minh Tuấn đồng chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, EVNNPC đã thực hiện tốt việc đảm bảo cấp điện ổn định phục 
vụ sản xuất, sinh hoạt, các hoạt động chính trị vui chơi giải trí của nhân dân các tỉnh thành 
phía Bắc. Sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 32.929,02 tr.kWh, tăng 
8,82% so với 6 tháng đầu năm 2018. Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện SAIDI 173,8 phút, MAFI 
0,24 lần, SAIFI 2,14 lần.

14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của Tổng công ty đều đạt theo quy định, ước tính lũy kế 6 tháng 
đầu năm 2019 toàn EVNNPC tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.126 khách hàng trung áp, 
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triển khai các giải pháp thu tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Tính 
đến hết tháng 6/2019, đã có 287 khách hàng lắp đặt Điện mặt trời trên mái nhà với tổng công 
suất 2.900 kWp đạt 58% kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Sản lượng phát lên lưới 
là 120.747 kWh. Tổng công ty đã tổ chức thành công hội thảo: “Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu 
quả trách nhiệm và lợi ích của doanh nghiệp” tại Hưng Yên và Thái Bình. Các công ty Điện 
lực đã làm việc để trao đổi, vận động 1.782 khách hàng; ký được thỏa thuận với 1.107 khách 
hàng với khả năng điều chỉnh ước đạt 367,91MW.

6 tháng đầu năm Tổng công ty đã đã đưa vào vận hành 11 trung tâm điều khiển và điều khiển 
xa 98 TBA 110kV. Chỉ số nâng cao độ tin cậy cung cấp điện luôn đảm bảo so với chỉ tiêu EVN 
giao.Tính đến 30/6/2019, EVNNPC đã khởi công 38/73 dự án 110kV theo kế hoạch EVN giao 
và hoàn thành đóng điện 30/81 dự án 110kV với công suất tăng thêm 926 MVA và 110,3km 
ĐZ 110kV. Hoàn thành đóng điện 160/366 dự án ĐTXD cải tạo lưới điện trung hạ thế năm 
2019 tương ứng với 1.076/2.036 TBA phân phối góp phần nâng cao năng lực lưới điện và 
nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. 

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Thiều Kim Quỳnh đã ghi nhận những khó khăn và vất vả của 
CBCNV trực tiếp sản xuất trong thời gian nắng nóng vừa qua tại các Điện lực. Trong đó, thời 
tiết đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình cung cấp điện, nhưng với tinh thần quyết tâm khắc 
phục mọi khó khăn, EVNNPC đã góp phần thực hiện tốt việc cung cấp điện ổn định. 

vÔng Quỳnh đề nghị từ các ban chuyên môn cơ quan Tổng công ty đến các đơn vị thành viên 
cần tập trung nhiều giải pháp cụ thể hơn trong công tác quản lý vận hành đảm bảo an toàn cho 
lưới điện trong thời gian tới. Đặc biệt là chỉ tiêu tổn thất điện năng cần nắm rõ số lượng trạm 
biến áp để tổn thất điện cao làm ảnh hưởng đến tỷ lệ tổn thất của đơn vị, quy trách nhiệm rõ 
ràng đối với người đứng đầu. Theo đó, yêu cầu Ban Kỹ thuật và Ban Kinh doanh có sự phối 
hợp để giảm tổn thất thương mại, đây là những nhiệm vụ quan trọng đảm bảo thực hiện chỉ 
tiêu tổn thất là 4,65% mà EVN giao. Đồng thời tăng cường kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu, 
quyết tâm nói không với sự cố, quyết liệt thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành 
điện là 5,69/6 ngày; giảm 0,31 ngày so với quy định.
Tổng công ty đã thu thập, hỗ trợ cho 571.435 khách 
hàng đăng ký nhận thông báo tình hình sử dụng điện 
qua Zalo thay cho hình thức nhắn tin SMS, đạt 2,84 
triệu tin nhắn. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác 
cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến, tăng cường 

Phó Tổng giám đốc EVNNPC Lê Minh Tuấn làm việc tại Lào Cai

Ngày 8/7/2019, Phó Tổng giám đốc EVNNPC Lê 
Minh Tuấn đã có buổi làm việc tại PC Lào Cai về 
tình hình triển khai xây dựng Trung tâm điều khiển xa 
(TTĐKX), cải tạo TBA theo tiêu chí KNT và tiến độ 
các dự án ĐTXD khu vực Lào Cai. 

Phó Tổng giám đốc EVNNPC Lê Minh Tuấn chỉ đạo 
các Công ty điện lực nói chung và PC Lào Cai nói 
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Ngày 10/07/2019, tại Thái Bình đã diễn ra Hội thảo “Sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Trách nhiệm 
và lợi ích của doanh nghiệp”. Hội thảo do Bộ Công 
Thương, UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo, Báo Công 
Thương và Tổng công ty Điện lực miền Bắc phối hợp 
thực hiện. Hội thảo thu hút gần 300 khách mời từ các 
cơ quan trung ương, địa phương và cộng đồng doanh 
nghiệp tỉnh Thái Bình.

Tại 27 tỉnh miền Bắc, EVNNPC cũng lựa chọn được trên 4.000 doanh nghiệp có sản lượng 
điện tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên để mời tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải (DR). 
Riêng tại Thái Bình, số doanh nghiệp có mức tiêu thụ 1 triệu kWh trở lên là gần 122 doanh 
nghiệp (DN). Đến nay, PC Thái Bình đã làm việc với gần 100 DN, đã ký kết thoả thuận với 
trên 30 DN tự nguyện tham gia.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Hoàng Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình kêu 
gọi các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động, tích cực tham 
gia với ngành điện một cách có hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra. UBND tỉnh Thái Bình cam 
kết sẽ đồng hành cùng với ngành điện và doanh nghiệp thực hiện thành công chương trình.
Trong khuôn khổ Hội thảo, PC Thái Bình cũng đã tổ chức lễ ký kết thoả thuận tham gia chương 
trình điều chỉnh phụ tải năm 2019 đối với 12 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình; nâng 
số doanh nghiệp tham gia trên địa bàn tỉnh là gần 50 doanh nghiệp.

Điều chỉnh phụ tải tại Thái Bình: Cần sự chung tay của doanh nghiệp

riêng chú trọng công tác chuẩn bị sản xuất đối với TTĐKX và TBA theo tiêu chí không người 
trực, trong đó có tính đến phương án xử lý nếu xảy ra thiên tai, bão lũ hoặc mất đường truyền...  

Ông Tuấn cũng yêu cầu phía PC Lào Cai cử người tham gia đầy đủ các khóa đào tạo do Công 
ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc (ETC1) tổ chức, thành phần bao gồm lực lượng 
làm công tác điều độ, kỹ thuật, công nghệ thông tin và vận hành tại các trạm 110kV; yêu cầu 
ETC1 tạo lập diễn đàn để các bên trao đổi chia sẻ thông tin về TTĐKX và TBA theo tiêu chí 
không người trực trong công tác đầu tư xây dựng, quản lý vận hành và chuẩn bị sản xuất.

Ngày 8/7/2019, PC Hà Giang đã tổ chức Hội nghị trực 
tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2019; đồng chí Hoàng 
Văn Thiện - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chủ trì 
Hội nghị. 
Trong 6 tháng qua, PC Hà Giang đã đảm bảo cung ứng 
điện an toàn, ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu điện cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế và 

phục vụ nhu cầu sinh hoạt của bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh. Các chỉ tiêu kinh doanh điện 
năng đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, cụ thể: sản lượng điện thương phẩm trên 175 triệu 
kWh, đạt 43,6% so với kế hoạch; giá bán điện bình quân đạt 1.840,47 đồng/kWh, tăng 87,8 
đồng/kWh so với kế hoạch; doanh thu trên 322 tỷ đồng, đạt 45,8 % so với kế hoạch; tỷ lệ tổn 
thất đạt 4,45%, tăng 0,43% so với kế hoạch…

PC Hà Giang tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2019
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Chúng tôi là những người thợ đường dây/ Đua cùng gió và vui đùa với nắng/ Bao sớm khuya 
và những đêm thức trắng/ Bão gió nào ngăn cản bước chúng tôi… chi tiết

Những người giữ lửa “tổ ấm” thợ điện

Vì ánh sáng điện nơi vùng cao

Tôi sinh ra và lớn lên tại huyện Tuần Giáo - Điện Biên Phủ, mảnh đất với những trang sử vàng 
lịch sử. Bản Mường Tỉnh, nơi gắn bó suốt thời gian tuổi thơ nằm cách trung tâm huyện 40km 
được bao phủ bởi những rặng núi trùng điệp. Những ngày đó trên bản vẫn chưa có điện, buổi 
tối sử dụng đèn dầu thắp sáng, mọi thứ thật đơn sơ, mộc mạc, nhà tranh vách nứa…  chi tiết

Tự hào 50 năm EVNNPC

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Văn Thiện - Giám đốc Công ty nhấn mạnh: với tình thời 
tiết từ nay đến cuối năm được dự báo là không thuận lợi, nắng nóng sẽ còn kéo dài, mưa lũ 
có chiều hướng tăng cao nên trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị trực thuộc cần tiếp tục phát 
huy những kết quả đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, đảm bảo cung ứng điện 
chất lượng, an toàn phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - chính trị - an ninh - quốc phòng 
của tỉnh và các hoạt động chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, của ngành và của địa 
phương cũng như phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trong tỉnh được đảm bảo 
ổn định.

Vừa qua, Ban chấp hành Công đoàn Công ty Dịch vụ 
Điện lực miền Bắc đã chủ động tuyên truyền, hướng 
dẫn cho các Công đoàn 14 Xí nghiệp Dịch vụ điện lực, 
khối văn phòng tổ chức các hoạt động như: tọa đàm, 
nói chuyện chuyên đề… với các nội dung tuyên truyền 
chính sách pháp luật về hôn nhân, gia đình, dân số, bảo 
vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, phòng chống bạo lực 
gia đình. 

Các đơn vị chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức biểu dương khen thưởng con CNVC 
lao động có thành tích cao trong học tập, tổ chức vui chơi giải trí, văn hóa – văn nghệ, thể dục 
thể thao nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6; thăm hỏi, tặng quà nữ CNVC lao động và con CNVC lao 
động mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Công đoàn Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc đã trích kinh phí thăm hỏi 05 cháu là con 
CNVCLĐ không may mắc bệnh hiểm nghèo, tật nguyền bẩm sinh với số tiền 2.500.000 đồng; 
khen thưởng 45 cháu con CNVCLĐ có thành tích cao trong năm học 2018 – 2019 với số tiền 
là 55.300.000 đồng. Các Công đoàn cơ sở thành viên đã kịp thời tổ chức Tết thiếu nhi, tặng 
quà, trại hè tham quan 1/6 cho 1.124 cháu là con CNVCLĐ với tổng số tiền 127.200.000 đồng.

Công đoàn Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc hưởng ứng Tháng hành động vì 
trẻ em 2019

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13050/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13070/Default.aspx
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Thông tin quản lý

Từ năm 2015 trở về trước, tình hình tai 
nạn lao động (TNLĐ) tại EVNNPC diễn 
biến rất phức tạp, mỗi năm có hàng chục 
vụ TNLĐ, làm bị thương và tử vong hàng 
chục người lao động: năm 2013 là 14 vụ, 
năm 2014 là 10 vụ, năm 2015 là 13 vụ...
Chi tiết

Tạo động lực cho nhân viên, giảm áp lực trong công việc - một trong những giải 
pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác an toàn lao động tại EVNNPC

Toàn bộ nhân viên Điện lực Hương Sơn thức trắng đêm để chống cháy rừng

Ngay thời điểm phát hiện cháy rừng ngày 
8/7/2019 tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà 
Tĩnh, Điện lực Hương Sơn (thuộc PC Hà 
Tĩnh) đã huy động 20 CBCNV kịp thời có 
mặt phối hợp với chính quyền địa phương, 
công an, lực lượng phòng cháy chữa cháy 
để dập lửa.

Đồng thời, Điện lực Hương Sơn báo cáo 
PC Hà Tĩnh để thực hiện cấp điện mạch 
vòng từ các huyện Đức Thọ, Vũ Quang 
về cho các phụ tải quan trọng, đặc biệt là 
ở trung tâm huyện Hương Sơn. Đến chiều ngày 8/7/2019, đám cháy cơ bản đã được khống 
chế và Điện lực Hương Sơn cũng đã đóng điện trở lại cho tất cả các khách hàng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, đến khoảng 22h đêm 8/7, đám cháy rừng ở khu vực Núi Nầm thuộc hai xã Sơn 
Châu và Sơn Thủy (huyện Hương Sơn) lại bị cháy trở lại và bùng phát dữ dội. Điện lực Hương 
Sơn lại tiếp tục huy động toàn bộ CBCNV của Điện lực phối hợp với lực lượng chức năng 
phun nước khu vực xung quanh các cột điện gần bìa rừng để bảo vệ lưới điện. 

Ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Điện lực Hương Sơn cho biết, khi ngọn lửa còn cách đường 
dây điện hạ thế khoảng 10 mét, lực lượng chức năng đã điều xe cứu hỏa tới phun nước khu 
vực xung quanh các cột điện. Cùng với sự hỗ trợ của rất đông người dân trong khu vực, lưới 
điện đã được đảm bảo an toàn.
Điều đáng ghi nhận là kể từ lúc đám cháy rừng bùng phát trở lại từ đêm 8/7, toàn bộ khách 
hàng và phụ tải bị ảnh hưởng bởi cháy rừng đến nay vẫn được duy trì tốt việc đảm bảo cung 
cấp điện.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13065/Default.aspx


Trong chiến dịch mùa hè tình nguyện năm 
2019, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty 
Điện lực miền Bắc đã phối hợp với Đoàn 
trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đoàn 
thanh niên Công ty Điện lực Thanh Hóa 
bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, với tinh 
thần cống hiến, sẻ chia, các chiến sĩ áo 
cam tình nguyện đã cùng lực lượng 
địa phương hoàn thành 4 công trình cấp 
huyện gồm: Làm đường nối 2 xã Xuân 

Khang - Phượng Nghi với tổng chiều dài gần 8km; xây dựng 2 khu vui chơi cho thiếu nhi tại 
xã Hải Long và xã Xuân Phúc; xây dựng và hỗ trợ công trình “Thắp sáng đường quê” tại 02 
xã Thôn Ấp cũ ở xã Xuân Thái, xã Yên Thọ, thực hiện phát quang  hành lang lưới tuyến được 
15km tại 04 xã trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra Đoàn thanh niên 
các đơn vị còn tổ chức tuyên truyền các dịch vụ về điện, số Tổng đài chăm sóc khách hàng 
19006769, những điều cơ bản về sử dụng tiết kiệm điện an toàn, hiệu quả đến các hộ gia đình, 
doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Qua đó góp phần hỗ trợ xây dựng, đổi mới diện mạo nông thôn, chăm lo đời sống vật chất tinh 
thần cho người dân ở các địa phương còn khó khăn cũng như đảm bảo việc duy trì dòng điện 
được an toàn trước mùa mưa bão, phát huy tinh thần tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng, gắn liền 
công tác với công tác chuyên môn.

hưởng ứng của hơn 10.000 khách hàng sử 
dụng điện đăng ký tham gia chương trình, 
đã ừ tháng 7 đến hết tháng 10 năm 2019

Để được công nhận danh hiệu “Gia đình 
tiết kiệm điện”, các hộ gia đình tham gia 
chương trình phải thực hiện tiết kiệm điện 
được ít nhất 10% lượng điện năng tiêu thụ 
so với các tháng cùng kỳ năm 2018 và 
phải tiết kiệm được trong 4 tháng liên tục, 
đồng thời sử dụng 1 trong 3 loại sản phẩm 
tiết kiệm năng lượng như: Các loại bóng 
đèn tiết kiệm điện; điều hoà có sử dụng 
công nghệ biến tần và bình đun nước nóng 
bằng năng lượng mặt trời.

Góc phong trào
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Vừa qua, Công ty Điện lực Phú Thọ phối hợp với Sở Công thương tổ chức phát động Chương 
trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện tỉnh Phú Thọ năm 2019” trên địa bàn tỉnh. Năm 2018, sự 

Tiếp tục triển khai chương trình thi đua Gia đình Tiết kiệm điện trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ



Tin tham khảo

1. Phía sau ánh điện (Kỳ 8) xem chi tiết

2. Lượng điện tiêu thụ trong tháng 6 cao đến mức nào?  xem chi tiết

3. Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức lớp đào tạo Văn hóa doanh nghiệp cho cán bộ quản lý 
cấp 4 xem chi tiết

4. Phóng sự truyền hình: Khách hàng cùng ngành điện điều chỉnh phụ tải tại Lạng Sơn xem 
chi tiết

5. Đảm bảo điện giai đoạn 2020- 2030: Bộ Công Thương cảnh báo thiếu hụt nguồn cung xem 
chi tiết
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Chỉ đạo: Ông Lê Quang Thái – Phó TGĐ
Tổ chức thực hiện: Ban Truyền thông
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