
 

Tin tức

Chủ tịch HĐTV Thiều Kim Quỳnh làm việc với Ban Quản lý Dự án phát triển
Điện lực và TTCSKH

Sáng 6/2, Chủ tịch HĐTV Thiều Kim Quỳnh đến thăm 
gặp mặt đầu Xuân năm mới và trao đổi tình hình sản 
xuất kinh doanh năm 2020 tại Ban Quản lý Dự án phát 
triển Điện lực (BA2). 

Gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể CBCNV 
cũng như ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 
năm 2019 của BA2, Chủ tịch HĐTV nhấn mạnh, năm 
2020 sẽ là năm có nhiều khó khăn nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội cho các đơn vị. Để thực 
hiện và đảm bảo tiến độ chất lượng các công trình, BA2 cần chuẩn hóa các tiêu chuẩn trong 
công tác đầu tư xây dựng, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ quản lý 
tại mỗi PMU; Gắn trách nhiệm của người đứng đầu với việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đã 
được phân công và phát huy vai trò người lãnh đạo trong mọi hoạt động; Đảm bảo tiến độ dự 
án theo đúng kế hoạch và thiết kế đã được phê duyệt; Thực hiện tốt công tác giải ngân dự án; 
Có chế độ chính sách phù hợp cho các cá nhân làm việc ở tại những địa bàn khó khăn vất vả; 
Đào tạo nâng cao trình độ năng lực của mỗi CBCNV nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Tiếp tục thăm và làm việc tại Trung tâm Chăm sóc khách hàng (TTCSKH) vào chiều cùng 
ngày, Chủ tịch HĐTV Thiều Kim Quỳnh đã đánh giá cao sự cố gắng của tập thể lãnh đạo và 
CBNV của Trung tâm. Kể từ khi thành lập đến nay, TTCSKH đã thực sự trở thành cầu nối thân 
thiết giữa khách hàng với Điện lực, góp phần nâng cao chất lượng công tác kinh doanh và dịch 
vụ khách hàng, tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách hàng cũng như ngành Điện. 

Ông Quỳnh yêu cầu lãnh đạo Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trau dồi nâng cao 
trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp để kịp thời hỗ trợ, giải đáp chính xác những yêu 
cầu của khách hàng. Tổng công ty sẽ tạo điều kiện tốt nhất để CBCNV yên tâm công tác, góp 
phần tích cực hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. 
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EVNNPC vừa phát hành công văn số 432/EVNNPC-KT về việc đảm bảo điện cho các bệnh 
viện, cơ sở y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh do virus nCoV, theo đó yêu cầu các 
Công ty Điện lực/ Điện lực thực hiện: 1. Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục 
cho các bệnh viện, các cơ sở y tế trên địa bàn, đặc biệt là các bệnh viện, các cơ sở y tế (kể cả 

Đảm bảo điện cho các bệnh viện, cơ sở y tế phục vụ công tác phòng chống dịch 
bệnh do virus nCoV



các bệnh viện dã chiến chuẩn bị đưa vào hoạt động) có tiếp 
nhận theo dõi và điều trị cách ly các bệnh nhân nghi nhiễm và 
nhiễm virus nCoV; 2. Không thực hiện ngừng cấp điện theo 
kế hoạch trên các đường dây, trạm biến áp có ảnh hưởng đến 
việc cấp điện cho các bệnh viện, các cơ sở y tế, trừ trường 
hợp xử lý sự cố; 3. Chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, 
phương tiện, khẩn trương xử lý sự cố. Bố trí máy phát điện 
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Diesel để cung cấp điện tại các địa điểm nêu trên trong thời gian khắc phục sự cố.

Trong trường hợp phải xử lý sự cố tại hiện trường trong khuôn viên khu vực bệnh viện, cơ sở 
y tế đang theo dõi và điều trị cách ly các bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm virus nCoV, các đơn 
vị đặc biệt lưu ý trang bị bảo hộ phù hợp cần thiết để đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân viên 
làm nhiệm vụ, không bị ảnh hưởng lây nhiễm do dịch bệnh.

Hội nghị trực tuyến triển khai mô hình quản lý vận hành TTĐKX và TBA KNT 

Ngày 7/2, EVNNPC tổ chức Hội nghị trực tuyến về Mô 
hình quản lý vận hành Trung tâm điều khiển xa (TTĐKX) 
và Trạm biến áp không người trực (TBA KNT) dưới sự 
chủ trì của Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh.

Tại hội nghị, Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh nhất trí với 
mô hình tổ thao tác lưu động (TTLĐ) đối với các TBA có 
thời gian di chuyển trên 60 phút theo quy định của EVN (5 người/trạm và trực tại chỗ). Đối với 
TBA thời gian thao tác và di chuyển dưới 60 phút, gộp lại tổ thao tác 10 người, tổ chức theo 
hình thức thuê bảo vệ trực, 1 người/1 ca trực, lực lượng bảo vệ phải được đảm bảo tuyển dụng 
chuyên nghiệp, hồ sơ lý lịch rõ ràng, có ký hợp đồng lao động, được đi đào tạo và cấp chứng 
chỉ PCCC, an toàn lao động và kỷ luật lao động, thực hiện theo đúng quy định đề ra. Đối với 
lực lượng tổ TTLĐ quản lý một vài TBA, sẽ bố trí theo ca kíp là 2 người/1 ca, đảm bảo về thời 
gian lao động theo đúng Bộ luật lao động.

Tổng Giám đốc yêu cầu các PC kiện toàn đội ngũ vận hành các TTĐKX và TBA 110kV bao 
gồm cả trạm có người trực, KNT và giám sát tại chỗ trước ngày 1/6/2020, đây là cơ sở để tổ 
chức sắp xếp lại lực lượng lao động từ các TBA; Khắc phục triệt để những khiếm khuyết về 
chất lượng tín hiệu SCADA từ các TBA 110kV về TTĐK và A1; Thay thế các thiết bị nhất 
thứ, Rơle bảo vệ kỹ thuật số không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; Hoàn thiện các dự án đường 
truyền để thiết lập kênh truyền mạch vòng cho các TBA 110kV về TTĐKX; Nhất trí nghiên 
cứu thành lập Tổ phản ứng nhanh để xử lý sự cố tại các TBA KNT; Đồng ý trang bị cho các 
Công ty Điện lực và tổ TTLĐ xe bán tải để đảm bảo an toàn khi di chuyển thực hiện nhiệm vụ 
cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Tại cuộc họp Ban Tổ chức Hội nghị Người lao động lần thứ tư của EVNNPC, Tổng Giám đốc 
Đỗ Nguyệt Ánh yêu cầu các Ban chuyên môn xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 
2020-2022 và có tính đến năm 2025 trên cơ sở của kế hoạch 5 năm 2020-2025. Yêu cầu Ban 

Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh họp Ban Tổ chức Hội nghị Người lao động lần 
thứ tư của EVNNPC
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Tổ chức và nhân sự trong tháng 2/2020 hoàn thiện và ban 
hành Quy chế trả lương; Xây dựng Quy chế tuyển dụng lao 
động gắn với nhiệm vụ và chương trình của Tổng công ty 
đó là thay đổi và nâng cao chất lượng lao động, phân tách 
rạch ròi giữa lao động quản lý vận hành với kinh doanh 
bán điện.

Để tổ chức tốt Hội nghị Người lao động, Tổng Giám đốc 
yêu cầu các thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ cần thẳng 
thắn đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ. Ngay từ năm 2020, có thể tổ chức đối thoại 
định kỳ qua hội nghị trực tuyến, nội dung câu hỏi phải bao quát được tâm tư, nguyện vọng của 
toàn thể người lao động trong đơn vị… Dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị Người lao động 
của Tổng công ty vào tháng 4/2020.

Phòng chống dịch nCoV tại EVNNPC: Chủ động, khẩn trương, quyết liệt nhưng 
bình tĩnh, không hoang mang, hoảng loạn

Trong ngày 4-6/2, các đoàn công tác do lãnh đạo Tổng 
công ty chủ trì đã kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng 
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 
của virus Corona (nCoV) tại các đơn vị, tập trung vào 
các tỉnh có đường biên giới, cửa khẩu và nhiều khu 
công nghiệp có lực lượng lao động là người Trung 
Quốc. 

Đoàn công tác do ông Hồ Mạnh Tuấn – Thành viên HĐTV làm trưởng đoàn đến các PC: 
Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Quảng Ninh và Hải Phòng; Đoàn công tác do ông Lê 
Quang Thái – Phó Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn đến các PC: Lào Cai, Phú Thọ và Vĩnh 
Phúc; Đoàn công tác do ông Trịnh Quang Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty làm 
trưởng đoàn đến kiểm tra PC: Bắc Giang, Lạng Sơn...

Đánh giá cao công tác chủ động trong tổ chức, triển khai công tác phòng chống dịch tại những 
đơn vị đi kiểm tra, Lãnh đạo Tổng công ty nhấn mạnh: Quán triệt tinh thần phòng chống dịch 
bệnh phải luôn chủ động, khẩn trương, quyết liệt nhưng bình tĩnh, tự tin, không hoang mang, 
hoảng loạn… 

Các đơn vị đặc biệt lưu ý công tác phòng chống dịch tại các TTĐKX, phòng điều độ, TBA, 
phòng thiết bị vận hành hệ thống CNTT; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng ứng trực vì 
nếu có người bị nhiễm nCoV thì khu vực đó sẽ bị cách ly hoàn toàn, khó khăn trong việc bố 
trí vận hành hơn những vị trí khác.

Tại Vĩnh Phúc là tỉnh đang có nhiều ca nhiễm nCoV, Lãnh đạo Tổng công ty yêu cầu Lãnh 
đạo Công ty đặc biệt quan tâm và động viên các CBCNV làm việc tại địa bàn bình tĩnh, thực 
hiện đầy đủ các biện pháp an toàn vệ sinh dịch tễ; Song song với đó, Công ty phải đảm bảo 
cung cấp điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất kinh doanh cho khách hàng, đặc biệt là các khu vực 
bệnh viện, cơ sở y tế đang theo dõi và điều trị cách ly các bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm 
virus nCoV.
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Tổ chức và nhân sự

PC Hà Tĩnh vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định số 08/
QĐ-HĐTV ngày 20/01/2020 của EVVNNPC về việc 
điều động, bổ nhiệm Ông Trần Đức Sơn - Người đại diện 
phần vốn của EVNNPC, Tổng Giám đốc Công ty TNHH 
đầu tư Điện lực Việt- Trung, giữ chức vụ phó Giám đốc 
PC Hà Tĩnh từ ngày 01/02/2020, thời gian giữ chức vụ 
bổ nhiệm 04 năm.

Quản lý vận hành

Sáng 8/2, PC Lào Cai cấp tốc lắp đặt trạm biến áp và kéo 
đường dây cung cấp điện lưới bảo đảm đủ điện phục vụ 
phòng chống dịch nCoV ở khu cách ly đặt tại Trường 
quân sự Lào Cai.

Tại khu cách ly ở Trường quân sự tỉnh Lào Cai hiện có 
159 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc, đang thực 
hiện cách ly để phòng ngừa dịch nCoV lây lan ra cộng đồng. Do lượng người tăng đột biến, 
nhu cầu sử dụng điện tăng cao, hệ thống cung cấp và truyền tải điện hiện có không đáp ứng 
được nên Công ty đã cấp tốc lắp đặt thêm một trạm biến áp, nâng công suất từ 250KVA lên 
560KVA và hệ thống đường truyền tải tiêu chuẩn, bảo đảm phục vụ đủ và chất lượng tốt cho 
nhu cầu sử dụng điện tại đây.

Sáng cùng ngày, PC Lào Cai trao 2.000 chiếc khẩu trang y tế ủng hộ cán bộ, chiến sĩ đang làm 
nhiệm vụ quản lý và chăm sóc những công dân đang cách ly trong 14 ngày tại đây theo quy 
định của y tế.

Là trung tâm dịch nCoV, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Lãnh đạo các đơn vị liên 
quan như Điện lực Bình Xuyên, Tam Dương, Tam Đảo ... đảm bảo cấp điện cho khu vực cách 
ly và bệnh viện dã chiến; Động viên các Lãnh đạo các đơn vị động viên CBCNV, đặc biệt là 
những người thường xuyên tiếp xúc với khách hàng chủ động phòng chống dịch bình tĩnh, 
đảm bảo an toàn vệ sinh dịch tễ, không hoang mang, sợ hãi. Trong trường hợp phải xử lý sự 
cố tại khu vực cách ly, phải đặc biệt lưu ý đến trang bị bảo hộ phù hợp và cần thiết để không 
bị lây nhiễm dịch bệnh.

Sáng 6/2, Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực tổ chức 
lễ gắn biển công trình Lắp MBA T2 TBA 110kV Quế Võ 
2, tỉnh Bắc Ninh để chào mừng mừng kỷ niệm 90 năm 
ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-
03/02/2020). Đây cũng là dự án đầu tiên của EVNNPC 
áp dụng thí điểm và thử nghiệm thành công giải pháp 
TBA kỹ thuật số nhằm nâng cao chất lượng và giảm giá 
thành đầu tư.

Đầu tư xây dựng
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Tin tham khảo

• Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đảm bảo cung ứng điện tại tâm dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của virus corona  xem chi tiết

• PC Thái Bình: Niềm tin trên quê lúa xem chi tiết

• Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng  xem chi tiết

• PC Thanh Hóa nỗ lực đầu tư lưới điện, giảm tổn thất điện năng xem chi tiết

• PC Hải Dương: Cung ứng điện năng ổn định, an toàn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu xem 

chi tiết
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Chỉ đạo: Ông Lê Văn Trang – Phó TGĐ
Tổ chức thực hiện: Ban Truyền thông
Điện thoại: 024.2100653 *Fax: 024.39263742

Bản tin EVNNPC

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15324/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15283/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15282/Default.aspx
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