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Chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về 
việc đảm bảo cấp điện và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2020

Năm 2020, tình hình cung ứng điện trong mùa khô dự 
báo sẽ rất khó khăn do như: Lượng nước tích trong 
các hồ thủy điện đến ngày 31/12/2019 hụt 4,55 tỷ m3 
nước so với mực nước dâng bình thường (MNDBT) và 
dự báo bất lợi về tình hình thủy văn, khô hạn; thời tiết 
nắng nóng sớm, nhu cầu tiêu thụ điện tiếp tục tăng cao; 
Hệ thống điện hầu như không có dự phòng về nguồn 
cấp điện, trong khi đó tiến độ đầu tư các dự án nguồn 
điện mới hầu như đều chậm hơn dự kiến, gây khó khăn rất lớn cho việc cung cấp điện; Việc 
đảm bảo cung cấp nhiên liệu than, khí cho sản xuất điện tiềm ẩn nhiều rủi ro, khó lường; Vận 
hành an toàn ổn định hệ thống điện, đặc biệt hệ thống truyền tải điện Bắc - Nam rơi vào thế và 
tầm quan trọng đặc biệt cho việc đảm bảo cung cấp điện; Nhu cầu tiêu thụ điện tiếp tục tăng 
cao.

Trước những dự báo trên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã 
ký Chỉ thị số 536/ CT-EVNNPC ngày 12/2/2020, nội dung cụ thể như sau: http://npc.com.vn/
View/tabid/56/id/15350/Default.aspx
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Chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc tiếp tục 
tăng cường phòng, chống dịch bệnh Corona trong Tổng công ty

Sau một thời gian ngắn triển khai thực hiện công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần quyết 
liệt và khẩn trương của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 
bệnh Covid-19 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, 
cùng cả hệ thống chính trị xã hội từ Trung ương đến 
các Bộ ngành, địa phương, do tình hình còn diễn biến 
phức tạp và khó lường của dịch bệnh. Ban chỉ đạo của 
Tổng công ty đã kiểm tra một số đơn vị trọng điểm có 

nguy cơ lây nhiễm cao, bước đầu đã có những đánh giá sơ bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc yêu cầu các đơn vị trong Tổng công ty không được chủ quan lơ là cần tiếp 
tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Corona trong Tổng công ty. 

Nội dung chi tiết xem tại đây: http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15352/Default.aspx

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15350/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15350/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15352/Default.aspx


2

Lãnh đạo EVN kiểm tra công tác vận hành trạm biến áp kỹ thuật số đầu tiên tại 
tỉnh Bắc Ninh

Theo chương trình làm việc của Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN), đoàn công tác do ông Đặng Huy 
Cường - Thành viên Hội đồng thành viên EVN làm 
Trưởng đoàn đã đến làm việc và kiểm tra công tác vận 
hành trạm biến áp (TBA) 110 kV Quế Võ II, tỉnh Bắc 
Ninh. Đây là TBA đầu tiên trong toàn ngành Điện Việt 
Nam được thiết kế theo mô hình kỹ thuật số hiện đại 
nhất trên thế giới để cấp điện cho phụ tải khu công 
nghiệp Quế Võ.

Tại buổi làm việc, ông Đặng Huy Cường - Thành viên Hội đồng thành viên EVN đã ghi nhận 
và đánh giá cao những nỗ lực không biết mệt mỏi của EVNNPC thông qua việc nghiên cứu và 
ứng dụng thành công TBA kỹ thuật số hiện đại đầu tiên tại Việt Nam được áp dụng tại TBA 
110 kV Quế Võ II. Điều này đã minh chứng cho việc Tổng công ty đã rất chủ động trong việc 
đi tắt, đón đầu ứng dụng những thành tựu khoa học của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm 
nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và đảm bảo an toàn, an ninh năng lượng trong tình 
hình mới. Việc EVNNPC ứng dụng có hiệu quả TBA kỹ thuật số sẽ tiền đề quan trọng để các 
Tổng công ty Điện lực khác trực thuộc EVN nghiên cứu và áp dụng vào đơn vị mình trong 
thời gian tới. Đồng thời, cũng sẽ là cơ sở để Tổng công ty Truyền tải quốc gia tiến tới nghiên 
cứu và ứng dụng công nghệ này vào các trạm 220 - 500 kV trong tương lai.

Họp Tiểu ban giúp việc phục vụ Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc nhiệm kỳ 2020-2025

Để các nội dung của buổi họp được diễn ra đúng thời 
gian và kế hoạch, đồng chí Vũ Thế Nam, Ủy viên Ban 
Thường vụ Đảng bộ, Trưởng ban Khánh tiết, đã lên kế 
hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên 
tổ chức Đại hội đại biểu Tổng công ty tập trung vào 
những nhiệm vụ cụ thể như: Xây dựng kế hoạch tổ 
chức Đại hội, trong đó chuẩn bị các slide trình chiếu về 
Chương trình làm việc của Đại hội, Quy chế làm việc 

của Đại hội, Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty 
trình Đại hội, Quy chế bầu cử, Đề án nhân sự... Thống nhất về địa điểm tổ chức Đại hội, trang 
trí khánh tiết; Sắp xếp vị trí chỗ ngồi đại biểu; Tổ chức đón tiếp đại biểu, phát tài liệu, phù 
hiệu; In phiếu bầu, tài liệu phục vụ Đại hội Đảng bộ Tổng công ty và các chi bộ trực thuộc; Tổ 
chức công tác truyền thông về Đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Vũ Thế Nam đề nghị các thành viên của Tiểu ban tiếp thu đầy đủ nhiệm vụ được 
phân công, nêu cao tinh thần trách nhiệm góp phần phục vụ thành công Đại hội Đảng bộ Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc nhiệm kỳ 2020-2025.
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EVNNPC khảo sát công tác sắp xếp mô hình tổ chức và bố trí sử dụng lao động 
tại Điện lực Thuận Thành - PC Bắc Ninh, Điện lực Văn Lâm - PC Hưng Yên

Tại buổi làm việc với hai đơn vị, Phó Tổng giám đốc 
Nguyễn Đức Thiện đã ghi nhận và đánh giá cao hai 
đơn vị trong việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD, 
cũng như chủ động thực hiện chủ trương của Tổng 
công ty trong công tác sắp xếp mô hình, cơ cấu tổ chức 
và bố trí sử dụng lao động nhằm nâng cao chất lượng 
lao động và hiệu quả sử dụng lao động. Tuy nhiên, đối 
với Điện lực Thuận Thành, công tác quản lý vận hành 
còn xảy ra nhiều sự cố. Đơn vị này cần phải ứng dụng khoa học công nghệ để quản lý và kiểm 
soát sự cố tốt hơn, đồng thời giảm được số nhân lực quản lý để tăng số nhân lực lao động trực 
tiếp, chủ động nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, tập trung các giải pháp để giảm tổn thất 
điện năng. Cùng với những kết quả đã đạt được, cũng như những thuận lợi, khó khăn vướng 
mắc của hai đơn vị, Phó Tổng giám đốc yêu cầu Điện lực Thuận Thành và Điện lực Văn Lâm 
lập báo cáo trình Hội đồng thành viên, từ đó có kế hoạch giao các ban chuyên môn nghiên cứu 
xây dựng mô hình tổ chức thống nhất, phù hợp và hiệu quả nhất cho các Điện lực cùng triển 
khai nhân rộng.

Phó Tổng Giám đốc Lê Quang Thái kiểm điểm tiến độ các dự án sử dụng vốn 
JICA

Theo báo cáo của Ban Quản lý Đầu tư, Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc được phê duyệt điều chỉnh danh 
mục 21 tiểu dự án trong dự án “Phát triển lưới điện 
lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3)” được 
Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 1364/
QĐ-BCT ngày 22/5/2019.

Danh mục dự án cụ thể là: Danh mục A gồm 12 tiểu dự 
án (trong đó: 9 công trình 110kV và 03 công trình trung áp/hạ áp) và Danh mục B gồm 9 tiểu 
dự án (trong đó có 01 công trình 110kV và 08 công trình trung áp/hạ áp).

Tại danh mục A, 9 công trình 110kV đã khởi công đạt 09/09 tiểu dự án, công tác đền bù, giải 
phóng mặt bằng đã thực hiện: Phần TBA 110kV: Hoàn thành GPMB 06/06 Trạm; Phần Đường 
dây 110kV: Hoàn thành GPMB 08/09 tiểu dự án; ĐZ và TBA 110kV Lưu Kiếm: đã chi trả tiền 
đền bù phần ĐZ được 27/31 vị trí; Phần xuất tuyến 22/35kV: 03/06 tiểu dự án.

Tình hình triển khai đối với 9 tiểu dự án thuộc danh mục B gồm: ĐZ và TBA 110kV Hòa Mạc; 
Mở rộng và cải tạo lưới điện trung, hạ áp gồm 09 tiểu dự án trong đó 01 tiểu dự án 110kV và 
08 tiểu dự án trung hạ áp: ĐZ và TBA 110kV Hòa Mạc; Mở rộng và cải tạo lưới điện trung, 
hạ áp tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Nghệ An, 
Quảng Ninh.

Kết luận buổi làm việc Phó Tổng Giám đốc Lê Quang Thái đã chỉ đạo cụ thể các đơn vị như 
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sau: Yêu cầu Ban Quản lý dự án Phát triển điện lực tiếp tục chủ động, đảm bảo tiến độ cho 
từng tiểu dự án. Bên cạnh đó Ban Đầu tư cũng theo dõi sát tiến độ và báo cáo quá trình của 
từng tiểu dự án;  Đối với tiểu dự án Lưu Kiếm đã hoàn thành thủ tục thẩm định hồ sơ cho vay 
lại,đề nghị Ban Tài chính kế toán chủ trì chuẩn bị các thủ tục cần thiết để có thể sớm ký hợp 
đồng cho vay; Đối với 09 tiểu dự án bổ sung thuộc Danh mục B chưa trình FS và các hồ sơ cần 
thiết sang EVNFC. Đề nghị Ban Đầu tư và Ban Quản lý dự án Phát triển điện lực gửi EVNFC 
thẩm định FS của các tiểu dự án đã được Bộ Công Thương phê duyệt FS. Đối với những tiểu 
dự án chưa được phê duyệt FS đề nghị đẩy nhanh quá trình thẩm định, phê duyệt do thời hạn 
giải ngân của dự án chỉ đến tháng 7/2022.

Công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng

PC Ninh Bình triển khai các giải pháp điều chỉnh phụ tải (DR) năm 2020 trên 
địa bàn tỉnh

Để triển khai các giải pháp điều chỉnh phụ tải (DR) 
năm 2020 trên địa bàn, PC Ninh Bình đã tuyên truyền, 
phổ biến các chủ trương, quy định của Nhà nước 
(Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh Ninh Bình) 
về sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm, trong đó có 
chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện (DSM) 
và chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) năm 
2020. 

Thực hiện việc rà soát khách hàng thuộc đối tượng thực hiện chương trình DR có sản lượng 
điện tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, làm việc để ký kết các 
thỏa thuận điều chỉnh phụ tải DR. Trong đó thực hiện ký kết lại các thỏa thuận điều chỉnh 
(DR) đã hết hạn và ký kết thêm các khách hàng thuộc đối tượng thực hiện chương trình DR 
phát sinh mới trong năm 2020.

Thông báo cho các khách hàng thuộc đối tượng tham gia chương trình DR dự kiến kế hoạch 
năm 2020 và đề nghị các khách hàng này phối hợp tham gia chương trình khi có yêu cầu của 
các Điện lực.

Giao cho các đơn vị tiến hành thông báo cho các khách hàng tham gia về nội dung sự kiện 
DR theo kế hoạch, dự kiến công suất đề nghị tiết giảm đối với từng khách hàng theo quy trình 
được quy định tại Quyết định số 54/QĐ-ĐTĐL ngày 12/6/2019 của Cục Điều tiết Điện lực.

PC Thanh Hóa đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ qua Cổng dịch vụ công 
Quốc gia

Theo đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã ban hành văn bản số 3208/PCTH-KD ngày 31/12/2019 
và Số 100/PCTH-KD ngày 11/01/2020 V/v: Triển khai cung cấp dịch vụ điện trên Cổng dịch 
vụ công Quốc gia (DVCQG). Để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Nghiên cứu kỹ nội dung văn bản số 52/EVN-KD của EVN, 
phổ biến, quán triệt đến toàn bộ CBCNV nắm bắt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. 
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Yêu cầu thực hiện ngay việc mở tài khoản doanh ng-
hiệp cho Công ty và phổ biến, quán triệt 100% CBCNV 
mở tài khoản và trải nghiệm sử dụng dịch vụ trên cổng 
DVCQG đang cung cấp khi phát sinh yêu cầu, bao gồm 
cả dịch vụ điện của EVN cũng như dịch vụ công do các 
Bộ/ngành/địa phương cung cấp.
 
Công ty đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh triển khai 

lồng ghép truyền thông việc cung cấp 100% dịch vụ điện trên cổng DVCQG kết hợp với các 
chương trình tuyên truyền về tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải,... Tham mưu Giám đốc Công 
ty Báo cáo UBND tỉnh/thành phố, các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn, thông báo trên 
các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài địa phương về việc ngành điện cung cấp tất cả 
các dịch vụ điện qua cổng DVCQG để khách hàng đăng ký, trải nghiệm dịch vụ. Đồng thời 
đã đặt banner đường link cổng DVCQG trên trang website Công ty, lên phương án kế các ấn 
phẩm truyền thông, quảng bá và niêm yết công khai tài liệu hướng, hỗ trợ các đơn vị, khách 
hàng đăng ký sử dụng dịch vụ khi có yêu cầu phát sinh.

Quản lý kỹ thuật, vận hành

Dự án được đầu tư trên cơ sở cải tạo phòng Điều độ 
trước đây tại Trụ sở Công ty Điện lực Bắc Kạn thành 
Trung tâm Điều khiển từ xa bao gồm: 01 phòng điều 
khiển trung tâm, 01 phòng máy chủ và 01 phòng ắc 
quy. Lắp đặt 01 Hệ thống màn hình màn hình ghép: 
3x4 (màn hình 42”), 01 màn hình 55” cho hệ thống 
camera giám sát, hệ thống cấp nguồn cho Trung tâm 
điều khiển xa từ 2 nguồn độc lập: trang bị 01 máy phát 
điện 10kVA-220VAC, 01 bộ lưu điện Online 10kVA-220VAC kèm ắc quy 220VDC, 01 tủ 
điện ATS tự động chuyển nguồn; Trang bị hệ thống bàn điều khiển lắp đặt các máy tính điều 
khiển, giám sát,hệ thống tủ tài liệu, bàn làm việc; Cải tạo hệ thống chiếu sáng, điều hòa, thông 
gió, PCCC. Công trình được hoàn thành sẽ góp phần đáp ứng được lộ trình phát triển lưới điện 
thông minh đã được Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt; đảm bảo khả năng 
vận hành và giám sát từ xa lưới điện cao áp, trung áp trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu suất quản 
lý vận hành, độ tin cậy cung cấp điện, năng suất lao động và giảm chi phí vận hành hệ thống.

Công ty Điện lực Bắc Kạn hoàn thành dự án cải tạo trụ sở Trung tâm Điều khiển 
xa 

Đảm bảo cung cấp đủ điện tại các khu cách ly phục vụ phòng, chống dịch bệnh 
Covid -19

Tại tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh thiết lập 02 Bệnh viện dã chiến, Bệnh viện số 1 Móng Cái có 
kế hoạch cách ly gần 1.000 công dân, Bệnh viện số 2 - Bệnh viện Lao phổi tỉnh Quảng Ninh 
- Thành phố Hạ Long, có kế hoạch cách ly 300 công dân; 01 Khu cách ly đặc biệt tại Trường 
Quân sự tỉnh - Thành phố Uông Bí có kế hoạch cách ly 300 công dân; 13 Khu cách ly đặc biệt 
do UBND huyện, thành phố, thị xã thiết lập.
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Tin tham khảo

• Công ty Điện lực Lạng Sơn: Đảm bảo cấp điện tại các điểm cách ly Covid-19 xem chi tiết

• Đoàn viên thanh niên PC Ninh Bình với “Chương trình hiến máu tình nguyện đặc biệt” tại 

tỉnh Ninh Bình  xem chi tiết

• Điện lực Tiên Du bắt kẻ gian đang trộm cắp tài sản của ngành điện xem chi tiết

• Một cán bộ Công ty Điện lực Bắc Giang tự may hơn 500 khẩu trang phát miễn phí  xem chi 

tiết

• Phải hiểu để thực hiện Văn hóa an toàn lao động trong đơn vị xem chi tiết

• Đoàn thanh niên PC Điện Biên phát miễn phí 2000 khẩu trang y tế tại các điểm thu tiền điện 

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

Công ty Điện lực Quảng Ninh đã chỉ đạo các Điện lực 
phối hợp với Bệnh viện, Trung tâm Y tế, Khu cách ly 
đặc biệt, lập phương án ưu tiên cấp điện đảm bảo có 02 
nguồn cấp, chuẩn bị sẵn sàng máy phát dự phòng; chuẩn 
bị đầy đủ các vật tư, thiết bị dự phòng, lực lượng, máy 
móc trang thiết bị thi công, thông tin liên lạc, phương 
tiện vận tải, hậu cần, sẵn sàng ứng phó trong các trường 
hợp sự cố xảy ra. Sẵn sàng với phương án dự phòng 12 

MBA có tổng công suất 3.300kVA, 2 máy phát diesel tổng công suất 1000 kVA nhằm đảm bảo 
cung cấp điện cho cơ sở cách ly, cơ sở y tế trong mọi tình huống.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15394/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15398/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15387/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15346/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15346/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15389/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15331/Default.aspx
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