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Các đơn vị thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc quyết tâm hoàn thành 
tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2020

Các đơn vị thành viên Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 
2019 - Nhiệm vụ phương hướng năm 2020. Trải 
qua một năm 2019 với nhiều khó khăn, nhưng 
với tinh thần quyết tâm vượt qua khó khăn, các 
đơn vị thành viên Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, 
đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện cho các 
hoạt động văn hoá xã hội, sản xuất kinh doanh 

Năm 2020 sẽ là một năm nhiều thách thức, đặc 
biệt là EVN sẽ phải huy động với sản lượng lớn 
các nguồn điện giá cao để đảm bảo đủ nguồn 
điện. Chính vì vậy toàn bộ các đơn vị thành 
viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc phải đảm 
bảo vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định 
cho khách hàng, đặc biệt là các địa phương có 
phụ tải cao; Tiếp tục cải thiện các chỉ tiêu về 
công tác quản lý kỹ thuật, vận hành. Đẩy mạnh 

và ứng dụng nhanh hơn nữa công tác CNTT, ứng dụng KHKT vào mọi mặt trong các hoạt 
động sản xuất kinh doanh; Trong công tác dịch vụ khách hàng thực hiện theo phương thức 
giao dịch điện tử, công khai minh bạch. Đây là năm cuối cùng để hoàn thành kế hoạch 5 năm 
2016 - 2020 và xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

và sinh hoạt của nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh. Hoàn thành cơ bản và các chỉ 
tiêu mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.
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Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng 
Đảng năm 2019 - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, 
đồng chí Trịnh Huy Thành – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã ghi nhận và đánh 
giá cao các mặt hoạt động trong sản xuất kinh doanh của Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc năm 2019. Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2020, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, là đợt sinh hoạt chính trị rất đặc biệt. Đảng bộ Tổng công 
ty cần có những giải pháp chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh các hoạt động đoàn 



thể; Tập trung triển khai xây dựng kế hoạch cụ 
thể, trong đó các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, 
Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, phải 
nắm chắc các công tác chỉ đạo Đại hội Đảng 
bộ; Thành lập tổ công tác, Tiểu ban xây dựng 
đề án nhân sự phục vụ Đại hội để đảm bảo 
công tác nhân sự phải có sự chỉ đạo chặt chẽ, 
xác minh lý lịch rõ ràng, đảm bảo đúng tiêu 
chuẩn chính trị mới được đưa vào cấp ủy.
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Đồng chí Thiều Kim Quỳnh – Bí thư Đảng ủy Tổng công ty cho biết, ngoài những nhiệm vụ quan 
trọng trên, năm 2020 cũng là năm có nhiều sự kiện nổi bật của đất nước. Đảng ủy Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đảm bảo nhiệm vụ cung ứng 
điện đáp ứng cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và phục vụ đời sống nhân dân. Năm 
2020 cũng là năm cuối cùng để thực hiện hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, tạo sự đột 
phá, là tiền đề quan trọng để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 - 2025. 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy khối, đồng chí Thiều Kim Quỳnh yêu cầu 
các đồng chí là lãnh đạo, Bí thư tại cơ sở phải nhìn nhận và tổ chức tốt những nội dung mà tại 
Hội nghị này đã yêu cầu và đề ra; Lấy công tác sinh hoạt Đảng và xây dựng bộ máy là nhiệm 
vụ chính trị là trọng tâm. Trước mắt, Đảng bộ Tổng công ty sẽ chuẩn bị tốt công tác cán bộ, 
nhân sự, xây dựng một lực lượng lãnh đạo có đủ phẩm chất và trình độ; tiếp tục chỉ đạo xuyên 
suốt công tác sản xuất kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc và 27 Công ty Điện lực các tỉnh 
phía Bắc.

Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Chi bộ Dân tộc tiếp tục phối hợp 
thực hiện thêm các chương trình an sinh xã hội hỗ trợ đồng bào trong năm 
2020

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Hà Ngọc Chiến - Ủy 
viên Ban chấp hành Trung ương, Ủy viên Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng 
Dân tộc cho biết: Với mục tiêu luôn hướng về 
cơ sở, chăm lo đời sống cho nhân dân, đặc biệt 
là nhân dân tại những địa bàn vùng sâu vùng 
xa còn nhiều khó khăn, Đảng bộ Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc cũng như Chi bộ Dân tộc 
luôn có những việc làm thiết thực, hiệu quả 

nhằm triển khai cụ thể các chính sách dân tộc đến với đồng bào. Trong năm 2019, Chi bộ 
Dân tộc và Đảng bộ EVNNPC đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công tác 
Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của hai bên, hỗ trợ thực hiện 
có hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi, 
biên giới các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc…

Đặc biệt, năm qua, những việc làm hết sức ý nghĩa hướng đến đồng bào dân tộc của EVNNPC 
như tài trợ đầu tư công trình hệ thống cung cấp nước sạch Phai Lầu cho xã Vĩnh Lạc (huyện 
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Chỉ thị liên tịch của Tổng Giám đốc và Ban thường vụ công đoàn Tổng công ty 
về việc Phát động phong trào thi đua “Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ 
tiêu kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và cả năm 2020”

Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt

Năm 2020 là năm thực hiện chủ đề của EVN là “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 
năm 2016 - 2020” với mục tiêu khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành toàn diện các 
chỉ tiêu kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 -2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 được Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam giao, không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực, 
trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ của CBCNV Tổng công ty trong quá trình sắp xếp, 
tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017- 2020. Tiếp tục đưa khoa học công nghệ vào công tác 
quản lý vận hành lưới điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định đáp ứng được yêu cầu phát triển 
kinh tế xã hội của các địa phương cũng như của các khách hàng. Đồng thời thực hiện các giải 
pháp để tăng năng suất lao động nhằm không ngừng nâng cao đời sống của người lao động.
  
Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019, Tổng Giám đốc và Ban thường vụ 
Công đoàn Tổng công ty phát động thi đua “Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế 
hoạch sản xuất kinh doanh được giao năm 2020” lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm 
ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930 - 3/02/2020) và Đại hội Đảng các cấp, 
Đại hội thi đua yêu nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ 4. Xem chi tiết

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Thiều 
Kim Quỳnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội 
đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc khẳng định, đây là Hội nghị rất quan trọng 
về công tác rà soát, quy hoạch, bổ sung công 
tác cán bộ cho bước chuyển giao, chuẩn bị cho 
Đại hội Đảng các cấp tại cơ sở. Chính vì vậy 
lựa chọn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ 

Lục Yên, Yên Bái); Thăm, làm việc và tặng quà một số đồn biên phòng, gia đình chính sách 
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã được Chi bộ Dân tộc luôn đồng hành. Chủ tịch Hội đồng Dân 
tộc Hà Ngọc Chiến hết sức cảm kích và đánh giá những đóng góp của Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc trong việc hướng thực hiện các chính sách hướng đến đồng bào các dân tộc, vì cộng 
đồng vùng sâu vùng xa khó khăn. Đó là những việc làm an sinh mang ý nghĩa lớn lao giúp cho 
các chính sách dân tộc được triển khai hiệu quả trong thực tế.

Đồng chí Thiều Kim Quỳnh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPC mong muốn Đảng 
bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Chi bộ Dân tộc tiếp tục có sự phối kết hợp hiệu quả 
trong việc triển khai các chương trình an sinh xã hội mang nhiều ý nghĩa đến với đồng bào các 
dân tộc. Cụ thể trong năm 2020, EVNNPC sẽ dành khoảng 3 tỷ đồng để cùng với Chi bộ Dân 
tộc triển khai một số công trình an sinh xã hội phục vụ đồng bào dân tộc tại các địa phương 
còn nhiều khó khăn ở miền Bắc. Chương trình cụ thể sẽ tiếp tục được Đảng bộ Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc và Chi bộ Dân tộc trao đổi, phối hợp, đồng hành triển khai nhằm mang đến 
những kết quả tốt nhất để cụ thể hóa nội dung hợp tác của hai đơn vị, cùng góp phần xây dựng 
đất nước phát triển và thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, các dân tộc trong cả nước.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/14128/Default.aspx
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Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 
2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Khuất Quang 
Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam 
ghi nhận thành tích mà Công đoàn Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc đã đạt được trong năm 
2019. Ông Khuất Quang Mậu đề nghị trong 
năm 2020 cần tập trung vào một số việc trọng 
tâm như: Nâng cao chất lượng hoạt động công 
đoàn xuống các cơ sở; Nâng cao chất lượng 
đời sống cho cán bộ công nhân viên; Cán bộ 

phải được thực hiện theo đúng trình tự quy định, Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam và hướng dẫn thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ giai đoạn 
2020-2021 và 2021-2026. Đồng chí Thiều Kim Quỳnh yêu cầu Hội nghị nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, ý thức xây dựng để giới thiệu bổ sung quy hoạch những đồng chí có phẩm chất, 
năng lực công tác, ý thức trách nhiệm cao trong công việc được phân công.

Theo đó, chương trình làm việc của Hội nghị 
được tập trung vào những nội dung sau: Bỏ 
phiếu đưa khỏi quy hoạch 2019-2020 và 2020-
2026, đối với chức danh Tổng Giám đốc: 01 
đồng chí do đã được bổ nhiệm; Chức danh Hội 
đồng thành viên: 04 đồng chí, trong đó có 03 
đồng chí đã bổ nhiệm, 01 đồng chí đã quá tuổi 
quy hoạch; Chức danh Phó tổng Giám đốc: 05 
đồng chí do 04 đồng chí đã được bổ nhiệm, 01 
đồng chí đã quá tuổi quy hoạch; Chức danh 
kiểm soát viên chuyên trách Tổng công ty 03 
đồng chí.

Tiếp tục giữ nguyên danh sách quy hoạch các chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng 
Giám đốc, Kế toán trưởng giai đoạn 2019-2020, 2020-2025 chuyển tiếp sang giai đoạn 2020-
2021 và 2021-2026. Giữ nguyên chuyển tiếp các đồng chí đã đủ điều kiện trong quy hoạch 
trong chức danh Ủy viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc, đồng thời giới thiệu bổ 
sung nhân sự quy hoạch các chức danh đủ cơ cấu theo quy định trong các giai đoạn 2019-
2020, 2020 -2025 sang các giai đoạn 2020 - 2021 và 2021 - 2026.

công đoàn chuyên trách cần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác công đoàn để 
thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn Việt Nam. Để làm tốt nhiệm vụ năm 
2020, công tác công đoàn cần phải phối hợp chặt chẽ với công tác chuyên môn để nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh nhấn mạnh, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao trong năm 2020, CBCNVC và người lao động cần phải sát cánh bên nhau, đồng lòng, 
đồng sức cùng thực hiện. Các cấp Công đoàn cần phối hợp chỉ đạo các đơn vị tổ chức Hội 
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Chủ tịch HĐTV Thiều Kim Quỳnh thăm và chúc tết Điện lực Mai Sơn – Công ty 
Điện lực Sơn La

Tổng công ty Điện lực miền Bắc gặp mặt và chúc thọ cán bộ hưu trí Cơ quan 
Tổng công ty nhân dịp Xuân Canh Tý 2020

Trong những ngày đầu năm mới 2020 và chuẩn bị đón Xuân Canh Tý, đại diện Lãnh đạo Tổng 
công ty, ông Thiều Kim Quỳnh – Chủ tịch HĐTV đã đến thăm và chúc tết tập thể CBCNV 
người lao động Điện lực Mai Sơn – Công ty Điện lực Sơn La.

Thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, ông Thiều Kim Quỳnh  - Chủ tịch Hội 
đồng thành viên đã gửi lời kính chúc sức khỏe đến tất cả các cán bộ hưu trí Cơ quan Tổng công 
ty và  nhấn mạnh, sự phát triển của Tổng công ty Điện lực miền Bắc ngày hôm nay là sự đóng 
góp rất to lớn của các thế hệ CBCNV trong suốt 50 năm xây dựng và trưởng thành.

Năm 2019 có nhiều dấu ấn đặc biệt, 
cũng là năm đầy thách thức của Tổng 
công ty, nhưng với tinh thần quyết 
tâm đổi mới và nghiêm túc duy trì kỷ 
cương, kỷ luật lao động, được sự quan 
tâm chỉ đạo của các cấp Lãnh đạo mà 
trực tiếp là Đảng ủy, Hội đồng thành 
viên, Ban Tổng Giám đốc cùng với sự 
nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV, 
người lao động của Tổng công ty nói 

Gặp mặt và chúc Tết toàn thể CBCNV người 
lao động Điện lực Mai Sơn - Chủ tịch HĐTV 
tin tưởng rằng, với truyền thống kỷ luật, kỷ 
cương, nề nếp của Công ty Điện lực Sơn La, 
Điện lực Mai Sơn sau sáp nhập sẽ tiếp tục phát 
huy thuận lợi, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn 
để có thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 
được giao, đảm bảo quản lý vận hành lưới điện 
an toàn ổn định trên địa bàn cũng như không 
ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng 
để cùng với các đơn vị trong Công ty Điện lực 
Sơn La tiếp tục là điểm sáng miền Tây Bắc, 
điểm sáng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
trong đảm bảo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm 
vụ được giao.

nghị người lao động; tập hợp các ý kiến của người lao động của các đơn vị về các quy chế có 
liên quan đến người lao động; đề xuất các phương án kịp thời sửa đổi các nội quy, quy chế cho 
phù hợp với sự thay đổi chế độ tiền lương mới, định mức lao động của EVN, phân phối lại lao 
động, khuyến khích lao động vùng sâu, vùng xa.
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chung và Cơ quan Tổng công ty nói riêng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã cùng nhau phát 
huy những thế mạnh đã có, đoàn kết, đồng lòng, đồng sức để vượt qua mọi khó khăn thách 
thức và gặt hái được những thành công nhất định, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu mà Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam giao.

Bước sang năm 2020 với nhiều khó khăn ở phía trước, ông Thiều Kim Quỳnh khẳng định, Ban 
Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đảm bảo 
nhiệm vụ cung ứng điện đáp ứng cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và phục vụ đời 
sống nhân dân. Năm 2020 cũng là năm cuối cùng để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, 
và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Trân trọng cảm ơn những đóng góp của cán bộ hưu trí các thời kỳ, Chủ tịch Hội đồng thành 
viên Thiều Kim Quỳnh chúc cán bộ hưu trí Cơ quan Tổng công ty dồi dào sức khỏe, luôn là 
chỗ dựa vững chắc về tinh thần và tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm dìu dắt các thế hệ 
cán bộ trẻ hiện nay, tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ngành cho sự phát triển bền vững của 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc trong thời gian tới.

Đại học Bách Khoa Hà Nội thăm và chúc Tết Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc

Trước thềm Xuân Canh Tý 2020, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 
gồm các thầy, cô: TS. Phùng Lan Hương - Trưởng phòng Hợp tác Đối ngoại; ThS. Nguyễn 
Quang Chương - Phụ trách Văn phòng cựu sinh viên; TS. Trần Tuấn Vũ - Phó phòng Hợp 
tác đối ngoại; PGS Nguyễn Đức Huy - Phó Viện trưởng Viện Điện; PGS Bạch Quốc Khánh - 
Trưởng Bộ môn Hệ thống điện đã đến gặp mặt và chúc Tết Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc; Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Thành viên HĐTV Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty đón tiếp đoàn.

Thay mặt Ban Giám hiệu Trường Đại 
học Bách Khoa Hà Nội, TS. Phùng 
Lan Hương bày tỏ sự vui mừng và 
cảm ơn Tổng Giám đốc đã dành thời 
gian tiếp đón đoàn. Các thầy, cô trong 
đoàn cũng đã chia sẻ tình hình triển 
khai các chương trình đào tạo, các 
chương trình hợp tác và tình hình hoạt 
động của hội cựu sinh viên Đại học 
Bách Khoa Hà Nội.

Tổng giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh bày 
tỏ lòng cảm ơn về sự hỗ trợ tích cực, 

hiệu quả từ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trong việc nghiên cứu đưa ra các giải pháp 
nhằm khắc phục các vấn đề khó khăn trong công tác quản lý vận hành lưới điện của Tổng công 
ty. Bà Ánh cũng chia sẻ, nhiều thế hệ cán bộ Lãnh đạo, quản lý và CBCNV của Tổng công ty 
và các đơn vị thành viên đã được học tập tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, khẳng định 
chất lượng đào tạo kỹ sư điện lực đạt chất lượng hàng đầu của Việt Nam.
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Năm 2019, Công đoàn Công ty Điện lực Lai 
Châu luôn thực tốt việc đại diện và bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn 
viên, người lao động; Lãnh đạo Công ty và 
Công đoàn luôn quan tâm, chăm lo cho người 
lao động; Mặt khác, Công đoàn Công ty Điện 
lực Lai Châu cũng rất tích cực trong các hoạt 
động từ thiện và công tác an sinh xã hội; Hàng 
năm, Công đoàn Công ty thực hiện xây dựng 
kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể, phát 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, 
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã trích 
1,83 tỷ đồng từ Quỹ Nhân đạo để thăm 
hỏi các đơn vị vùng khó khăn và CNVC 
lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 
Thăm hỏi và tặng quà cho 21 đơn vị thuộc 
các Công ty Điện lực: Bắc Kạn, Hà Giang, 
Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, 
Thanh Hóa, Phú Thọ, Thái Nguyên; Công 
ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc và Trung tâm 
Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc, 
mỗi đơn vị 1 suất quà trị giá 20 triệu đồng.

Quỹ nhân đạo của Tổng Công ty đã gửi đến các đối tượng là CNVC lao động, con CNVC 
lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cụ thể: thăm hỏi 390 CNVC lao động với mức 
2.000.000 đồng /người, 320 cháu với mức 1.000.000 đồng /cháu. Cũng trong dịp này, Tổng 
Công ty Điện lực miền Bắc đã hỗ trợ 35 CNVC lao động bị ốm đau dài ngày, bị mắc bệnh hiểm 
nghèo… với mức hỗ trợ từ 5 - 10 triệu đồng/người.

động các phong trào thi đua tới toàn thể CBCNV, người lao động góp phần hoàn thành thắng 
lợi các chỉ tiêu SXKD của Công ty.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Khuất Quang Mậu chia sẻ những khó khăn, vất vả của CBCNV, ghi 
nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà tập thể Lãnh đạo, người lao động Công ty 
Điện lực Lai Châu đã đạt được trong năm 2019. Đồng chí cũng chỉ đạo trong năm 2020, Công 
đoàn Công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chuyên môn để phát động các phong trào thi đua 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm và chúc tết CBCNV Công ty Điện lực Lai 
Châu

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc: Chi 1,83 tỷ đồng thăm hỏi người lao động nhân 
dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

Hoạt động Công đoàn
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Thời gian vừa qua, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã 
thực hiện thi công chuyển đổi toàn bộ hệ thống lưới 
điện 35kV hiện có trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh (có 03 đường dây cấp điện áp 35kV là: 
đường dây 372 sau trạm biến áp 110kV Khắc Niệm, 
đường dây 374 và 376 sau trạm biến áp 110kV Võ 
Cường) chuyển sang vận hành một cấp điện áp 22kV.

Việc thực hiện chuyển đổi thành công lưới điện 
35kV sang vận hành cấp điện áp 22kV trên địa bàn 
thành phố Bắc Ninh nhằm đảm bảo các mục tiêu sau: 
Cấp điện ổn định, liên tục cho các phụ tải theo tiêu 
chí N-1; Lưới điện đảm bảo vận hành an toàn, tin 
cậy, phù hợp với quy hoạch của khu vực; Giảm bán 

Công ty Điện lực Bắc Giang đã chính thức 
đưa Trung tâm Điều khiển xa Bắc Giang 
(TTĐKX) vào hoạt động. Đồng thời Công ty 
cũng chính thức đưa 04 trạm biến áp 110kV 
gồm các trạm E7.16 Sông Cầu, E7.17 Vân 
Trung, E7.18 Quang Châu, E7.19 Yên Dũng 
giai đoạn đầu vận hành theo chế độ thao tác 
từ xa, có người kiểm tra, giám sát tại chỗ, 
giai đoạn sau sẽ chuyển sang chế độ không 
còn người trực trạm thay vì trạm trực truyền 
thống trước đó.

TTĐKX đi vào vận hành là bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hoá, tự động hoá lưới 
điện Bắc Giang theo lộ trình xây dựng lưới điện thông minh. Tất cả việc khai thác các thông 
số vận hành, việc thao tác đóng cắt, điều khiển thiết bị trạm biến áp 110kV và thiết bị đóng cắt 
lưới điện trung thế sẽ được tiến hành ngay tại Trung tâm thông qua hệ thống thiết bị công nghệ 
hiện đại. Bên cạnh đó, hệ thống phụ trợ lắp đặt tại các trạm biến áp 110kV như camera giám 
sát an ninh; hệ thống báo cháy, báo khói, chiếu sáng tự động… sẽ được truyền về Trung tâm 

kính cấp điện, đáp ứng các nhu cầu phụ tải hiện tại và tương lai của khu vực; Tăng lượng điện 
thương phẩm, giảm tổn thất điện năng; Đảm bảo các chỉ tiêu về chất lượng điện năng cho các 
khách hàng sử dụng điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện (chỉ số MAIFI, SAIFI, SAIDI); 
Chủ động cung cấp và phân phối điện khu vực thành phố Bắc Ninh và giảm thời gian mất điện; 
Góp phần vào sự phát triển chung của khu vực thành phố Bắc Ninh.

Hoàn thiện chuyển đổi lưới điện 35kV sang vận hành cấp điện áp 22kV trên địa 
bàn thành phố Bắc Ninh

Chính thức vận hành Trung tâm Điều khiển xa Bắc Giang

Quản lý kỹ thuật vận hành
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phục vụ công tác giám sát, theo dõi quản lý. Thông qua việc chỉ huy, thao tác vận hành, đóng 
cắt thiết bị từ xa, TTĐKX đi vào hoạt động sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực như nâng cao 
năng suất lao động, giảm thời gian thao tác thiết bị, rút ngắn thời gian bảo trì bảo dưỡng, xử 
lý sự cố, qua đó giảm thời gian mất điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao độ hài 
lòng của khách hàng sử dụng điện.

Đầu tư xây dựng dự án

Đây là dự án được đánh giá cao việc ứng dụng công nghệ mới vào quá trình vận hành của 
MBA T2. Theo đó, thay vì sử dụng các mạch tín hiệu, điều khiển và đo lường bằng cáp đồng từ 
tủ điện ngoài trời vào nhà điều khiển, Dự án đã được chuyển sang sử dụng hệ thống cáp quang 
với 02 sợi cáp truyền dẫn. Điều này đã góp phần tiết kiệm chi phí, giảm thời gian thi công lắp 
đặt, đảm bảo tính thẩm mỹ và tiết kiệm thời gian trong công tác vận hành… Được biết, đây 
là Dự án đầu tiên trong toàn Tổng công ty sử dụng công nghệ kỹ thuật số vào hệ thống điều 
khiển bảo vệ ngoài trời, truyền tín hiệu được biến đổi từ điện năng sang sử dụng cáp quang. 
Toàn bộ dự án lắp máy biến áp T2 thuộc TBA 110 kV Quế Võ II được xây dựng với công suất 
40 MVA-110/35/22 kV, tổng kinh phí trên 36 tỷ đồng. Xem chi tiết

Đóng điện thành công máy biến áp T2 TBA 110 kV Quế Võ II, tỉnh Bắc Ninh

Đóng điện thành công giai đoạn 1 dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Bảo 
Lâm - Cao Bằng Xem chi tiết

Nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn Dự án Lắp MBA T2 TBA 110kV Sa Pa, 
tỉnh Lào Cai Xem chi tiết

Tin tham khảo

• Chiềng Hặc bừng sáng điện lưới Quốc gia  xem chi tiết

• Tết của những người Thợ điện xem chi tiết

• “Hạnh phúc là sẻ chia - Cho đi là ở lại”  xem chi tiết

• Theo bước chân người thợ điện (kỳ 12): Văn hóa giao dịch xem chi tiết

• Bộ công thương đồng ý tiếp tục nhận và giải quyết các yêu cầu bán điện từ các dự án điện 

mặt trời áp mái trong khi giá mới sau thời điểm 30/6/2019 chưa được phê duyệt xem chi tiết
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