
 

Tin tức

Sửa đổi quy định giá điện đối với dự án điện sinh khối

Tin Đại hội Đảng

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 08/2020/ 
QĐ-TTg ngày 5/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24/3/2014 
của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển 
các dự án điện sinh khối tại Việt Nam, trong đó có quy 
định về giá điện đối với dự án điện sinh khối.
Theo đó, đối với các dự án đồng phát nhiệt - điện, biểu 
giá mua điện tại điểm giao nhận là 1.634 đồng/kWh
tương đương 7,03UScents/kWh; đối với các dự án không phải là dự án đồng phát nhiệt - điện, 
biểu giá mua điện tại điểm giao nhận là 1.968 đồng/kWh tương đương 8,47 UScents/kWh, 
theo tỷ giá tính theo tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam công bố ngày 21/2/2020.
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Số 43 • Tháng 3/2020

Đại hội Chi bộ Tổ chức và Nhân sự (TC&NS) nhiệm 
kỳ 2020 - 2022 thành công tốt đẹp, ông Thiều Kim 
Quỳnh - Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HĐTV dự và chỉ 
đạo Đại hội; Đại hội đã bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ mới, 
ông Lê Đình Lượng UV BCH Đảng ủy, Phó Ban 
TC&NS làm Bí thư Chi bộ.

Ông Hồ Mạnh Tuấn – Ủy viên BCH Đảng ủy, Thành 
viên HĐTV EVNNPC dự và chỉ đạo Đại hội Đảng 
bộ bộ phận Công ty Công nghệ thông tin Điện lực 
miền Bắc lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội đã 
bầu ra BCH Đảng ủy, ông Vũ Đình Khiêm – Giám 
đốc Công ty tiếp tục được tín nhiệm, tái đắc cử chức 
danh Bí thư Đảng ủy.
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Chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền 
Bắc 3 (Nedi3) và Chi bộ Công ty Tư vấn điện miền 
Bắc tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, ông 
Lê Minh Tuấn - UV BCH Đảng ủy, Phó Tổng Giám 
đốc dự và chỉ đạo Đại hội; ông Lê Hồng Sơn Chủ tịch 
HĐQT Công ty Nedi3 tái cử chức danh Bí thư Chi bộ; 
ông Nguyễn Hoành Nguyện Giám đốc Tư vấn điện 
miền Bắc được Chi bộ tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ

Đảng bộ Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc quyết 
tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm kỳ 
2020 -2025, đó là một trong các nội dung của Nghị 
quyết tại Đại hội Đảng bộ; Đại hội Chi bộ Công ty 
CP Đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2020 - 
2022 thành công tốt đẹp; ông Lê Quang Thái - Ủy 
viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc 
EVNNPC dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội Trường 
Cao đẳng Điện lực đã đã bầu ra BCH Đảng ủy 
nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Văn Chiến được 
Chi bộ tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ Công ty CP 
Đầu tư phát triển Bắc Minh.

Chi bộ Trung tâm Chăm sóc khách hàng tổ 
chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022; dự và chỉ 
đạo Đại hội về phía EVNNPC có ông Lê Văn 
Trang - UV BCH Đảng ủy, Phó Tổng Giám 
đốc; Đại hội đã bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ mới do 
ông Nguyễn Trọng Phụng – Giám đốc TTC-
SKH làm Bí thư Chi bộ.

Đảng bộ PC Nam Định tổ chức thành công Đại 
hội thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Trần 
Mạnh Sỹ - Giám đốc Công ty - được tái cử Bí 
thư Đảng ủy Công ty. Đảng bộ PC Bắc Giang 
tổ chức Đại hội lần thứ XVI, ông Nguyễn Bá 
Sơn - Giám đốc Công ty - được bầu làm Bí thư 
Đảng ủy Công ty. Đại hội đại biểu Đảng bộ 
PC Sơn La lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 
thành công tốt đẹp, ông Cầm Văn Giáo tiếp tục 
giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.
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Tin EVNNPC

EVNNPC rút ngắn thời gian đóng điện các công trình trọng điểm, lên nhiều 
phương án đảm bảo điện cho mùa khô

Để đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2020, EVN-
NPC sẽ tập trung đóng điện các dự án TBA mới, các 
dự án nâng công suất, lắp MBA T2 tại các khu vực 
mang tải cao như Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, 
Vĩnh Phúc, Bắc Ninh… dự kiến hoàn thành trước quý 
2/2020. 

Tại cuộc họp, TGĐ Đỗ Nguyệt Ánh cũng yêu cầu các 
Ban chức năng và BA1, BA2 đẩy nhanh tiến độ các  dự án đầu  lưới điện 110kV  trong các năm 
2020, 2021 đồng bộ với dự án TBA 220kV, 500kV của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 
tại các tỉnh khu vực Tây Bắc nhằm giải tỏa công suất các NMTĐ, góp phần bổ sung nguồn 
điện cho hệ thống điện quốc gia.

Bên cạnh đó, EVNNPC chỉ đạo các đơn vị rà soát phụ tải từng khu vực và lập phương án cấp 
điện trường hợp thời tiết cực đoan, phụ tải tăng cao, san tải lưới điện trong khu vực, tuân thủ 
mệnh lệnh chỉ huy điều độ trong việc điều chỉnh phụ tải, tiết giảm công suất theo chỉ đạo của 
EVN. Đồng thời huy động công suất thủy điện nhỏ trong khu vực, chủ động liên hệ với các 
khách hàng sản xuất công nghiệp lớn phối hợp giảm tải khi có những bất thường trên hệ thống 
nguồn, lưới truyền tải như trong năm 2019, tiếp tục đẩy mạnh mạnh công tác tuyên truyền về 
sử dụng điện an toàn và tiết kiệm…

EVNNPC họp kiểm điểm về việc xử lý tồn tại MBA T1 Nghĩa Lộ - Yên Bái

EVNNPC tổ chức thi sát hạch bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp III

Tại cuộc họp trực tuyến kiểm điểm việc xử lý tồn tại 
MBA T1 Nghĩa Lộ - Yên Bái vào sáng 11/3/2020, Tổng 
Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh đã chỉ ra những tồn tại trong 
công tác quản lýcủa PC Yên Bái, yêu cầu đơn vị cần 
rút kinh nghiệm trong việc báo cáo lên cấp trên, thực 
hiện đúng các quy trình, quy định của EVN, EVNNPC 
trong công tác nghiệm thu sửa chữa lớn... Tổng Giám 
đốc cũng đồng ý với đề xuất của các ban chuyên môn
trong cách giải quyết để PC Yên Bái tiếp tục xử lý dầu sau đó NPCETC thực hiện thí nghiệm. 
Căn cứ vào kết quả thí nghiệm này, EVNNPC sẽ xem xét đánh giá lại để áp dụng các biện 
pháp phù hợp.

Sáng 12/3/2020, EVNNPC tổ chức thi sát hạch bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Giám đốc đơn vị 
cấp III dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn. Tham dự sát hạch lần này có 
9 cán bộ, trong đó 7 cán bộ bổ nhiệm mới và 2 cán bộ bổ nhiệm lại. 9 cán bộ này hiện  đang  
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giữ các chức danh Trưởng phòng và Giám đốc đơn vị 
cấp IV tại các PC: Hải Phòng, Cao Bằng, Bắc Ninh, 
Lai Châu, Nghệ An, Hà Giang, Yên Bái và Ban QLDA 
lưới điện. 

Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn đồng thời là Chủ 
tịch Hội đồng sát hạch cho biết, mục đích của việc sát 
hạch là nhằm lựa chọn những người thực sự có năng 

lực, trình độ và kinh nghiệm vào các vị trí quản lý, từ đó sẽ tạo môi trường cạnh tranh lành 
mạnh và góp phần đổi mới quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trong Tổng công 
ty. Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn cũng khẳng định sẽ chỉ đạo Hội đồng sát hạch thực hiện 
nhiệm vụ một cách công tâm, minh bạch, khách quan để chọn ra những cán bộ có tâm, có tầm 
xứng đáng đảm nhiệm vị trí công tác mới.

Văn bản - Thực thi

Ngày 05/03/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác 
văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư. Công tác văn thư được quy định tại Nghị 
định này bao gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ 
sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong 
công tác văn thư; thể thức trình bày văn bản, hướng dẫn viết hoa trong văn bản.

Thông tin quản lý

Tình hình sản xuất tháng 02

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh, thương mại dịch 
vụ trong nước bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 
nhưng kết thúc tháng 2/2020, sản lượng điện thương 
phẩm của EVNNPC vẫn đạt 5,15 tỷ kWh, tăng 11,04% 
so với tháng 2/2019. Tổn thất điện năng tháng 02/2020 
là 4,67%, giảm 0,38% so với cùng kỳ 2019; Chỉ số độ 
tin cậy cung cấp điện, SAIDI là 239,58 phút.

Cũng trong tháng này, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định. Tổng công 
ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 123 khách hàng trung áp với thời gian bình quân 
là 5,15/7 ngày, giảm 1,85 ngày so với quy định. 

Trong tháng 2, toàn EVNNPC đã thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện 1.124 lần trên đài phát 
thanh, 52 lần trên báo địa phương, 32 lần trên đài truyền hình, tư vấn sử dụng điện tiết kiệm 
và hiệu quả trực tiếp đến khách hàng 8.568 lần; Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không 
sử dụng tiền mặt đạt 45,14%, doanh thu tiền điện thanh toán qua phương thức không dùng 
tiền mặt đạt 81,49%, trong đó: Tỷ lệ khách hàng thanh toán qua Ngân hàng đạt 14,16%, tỷ lệ 
tiền thanh toán chiếm 62,19%. Luỹ kế 2 tháng đầu năm đã có 15.328 người lao động đăng ký 
tài khoản sử dụng dịch vụ qua Cổng dịch vụ công Quốc gia. Tháng 02/2020, Tổng công ty đã 
đóng điện được 5 dự án với công suất tăng thêm 65MVA và 39,5 km đường dây 110kV.
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PC Lào Cai triển khai công tác mua điện Trung Quốc năm 2020

Để triển khai công tác mua điện của Trung Quốc trong năm 2020, 
PC Lào Cai đã đề nghị EVNNPC thay thế máy biến áp T2 tại 
Trạm 110 kV Tằng Loỏng (E20.1). Sau khi  đưa  T2 E20.1  vào 
vận  hành, PC Lào Cai  tiếp tục phối  hợp chặt chẽ với A1 trong 
việc chuyển toàn bộ các thủy điện nhỏ đấu nối phía trung áp phát 
về T2 &T4 TBA 110kV Tằng Loỏng, TBA 110kV Lào Cai, góp 
phần đảm bảo sản lượng các TBA 110kV nhận điện Trung Quốc.

Về phương thức vận hành, PC Lào Cai đã phối hợp với Công ty 
TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung thực hiện chuyển đấu nối TBA 110kV Gang thép 
Lào Cai từ sơ đồ chuyển tiếp hiện nay sang sơ đồ chữ T, đồng thời đề nghị công ty này giải 
quyết dứt điểm việc thay thế các thiết bị, vật liệu mới trên thanh cái 110kV tại TBA 110kV 
Gang thép Lào Cai…

Quản lý vận hành, an toàn

PC Thanh Hóa chủ động cung ứng điện chống hạn và xâm nhập mặn

PC Thanh Hoá chủ động lên phương án ưu tiên nguồn 
điện cho các trạm bơm cấp nước cày ải và gieo cấy vụ 
chiêm xuân, đồng thời có nhiều giải pháp để phục vụ 
chống hạn và xâm nhập mặn dự báo sẽ xảy ra gay gắt 
trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các Điện lực ở những nơi 
có nguy cơ hạn hán cao như Cẩm Thuỷ, Nga Sơn, Hậu 
Lộc, Hoằng Hoá, … đã thường xuyên liên lạc với các  
Chi nhánh  thủy nông  để cập  nhật  kế  hoạch 
bơm nước theo từng thời điểm, nhất là phục vụ đổ ải và duy trì lịch bơm trong thời điểm độ 
mặn tăng cao; Đồng thời tăng cường kiểm tra, quản lý đường dây và các trạm biến áp phục vụ 
sản xuất để hạn chế những sự cố về điện. Từ tháng 12/2019 đến nay, PC Thanh Hoá đã cung 
cấp điện cho 1.100 trạm bơm tưới trên địa bàn tỉnh với tổng dung lượng ước đạt 32.225 MW.

PC Hòa Bình, Điện lực Lạc Sơn làm việc với địa bàn về công tác bảo vệ hành 
lang an toàn lưới điện

Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn, Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 24 điểm cầu 
các xã, thị trấn để đánh giá tình hình đầu tư phát triển hệ thống mạng lưới điện và công tác 
bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp, công tác quản lý, bảo vệ hành lang giao 
thông trên địa bàn huyện, xem chi tiết

PC Thái Nguyên hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Quản lý kỹ 
thuật vận hành - An toàn vệ sinh lao động năm 2020

Công ty đưa ra giải pháp củng cố nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường công tác 
quản trị, quyết liệt giảm tổn thất điện năng và suất sự cố; Tăng cường ứng dụng hotline; Ứng 
dụng khoa  học  công nghệ trong công tác quản lý vận hành lưới điện; Đẩy nhanh tiến độ các  
công trình sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, các công trình chống quá tải.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15552/Default.aspx
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Thông tin dự án

- Ban QLDA Phát triển Điện lực đóng điện thành công 
công trình lắp đặt MBA 110 KV Văn Giang.

- Ban QLDA lưới điện khởi công dự án cải tạo ĐZ 
110kV Nam Định – Mỹ Lộc – Lý Nhân, tỉnh Nam 
Định.

- Dự án Nâng công suất MBA T1 kết hợp hoàn thiện sơ 
đồ và xóa T trạm 110kV Ninh Bình Công trình được gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ PC 
Ninh Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Công đoàn, từ thiện nhân đạo

• Vừa qua, tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc (NPCETC) đã tổ chức hội nghị 
công bố Quyết định công tác cán bộ, chứng kiến bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn NP-
CETC nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Đinh Viết Phượng nguyên Chủ tịch công đoàn NPCETC 
đã ký bàn giao toàn bộ nhiệm vụ công tác Công đoàn cho tân Chủ tịch Công đoàn Nguyễn 
Danh Đức dưới sự chứng kiến của ông Trịnh Quang Minh - Chủ tịch công đoàn EVNNPC, 
Ông Nguyễn Quang Khanh - Chủ tịch kiêm Giám đốc NPCETC và đại diện Công đoàn EVN-
NPC, Công đoàn NPCETC.

• Công đoàn PC Bắc Kạn nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng ngày Quốc tế phụ nữ, xem chi 
tiết

• Lãnh đạo PC Bắc Giang đã trao số tiền hỗ trợ 100 triệu đồng từ Quỹ Nhân đạo của EVNNPC 
và 7 triệu đồng từ Quỹ An sinh xã hội và tương trợ đời sống CBCNV của PC Bắc Giang cho 
gia đình công nhân Vũ Xuân Quỳnh - Điện lực Hiệp Hòa không may qua đời. Cũng nhằm chia 
sẻ sự mất mát và hỗ trợ một phần khó khăn đối với gia đình đồng nghiệp, Điện lực Hiệp Hòa 
đã vận động CBCNV trong đơn vị góp tiền hỗ trợ gia đình ông Quỳnh với số tiền ủng hộ là 
55,5 triệu đồng.

Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình tổ chức lễ 
khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông 
Đỗ Văn Nguyện. Ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng 
với diện tích gần 80m2, kinh phí dự kiến trên 100 triệu 
đồng, trong đó Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh 
Bình hỗ trợ 50 triệu đồng.

Chung tay giúp đỡ người công nhân điện có hoàn cảnh đáng thương

Anh Lương Duy Mạnh là công nhân Điện lực Na Hang - Tuyên Quang có bố bị đột quỵ mất 
sớm, mẹ và vợ hiện không có công ăn việc làm, con gái năm nay mới 21 tháng tuổi.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15560/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15560/Default.aspx
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Bản tin EVNNPC

Tin tham khảo

• Bộ Y tế khuyến cáo phòng bệnh Covid-19 mới nhất: Bảy việc cần làm ngay khi bị sốt, ho, 
đau họng, khó thở

• PC Sơn La: Khẳng định vai trò, vị trí là ngành kinh tế trọng điểm, góp phần phát triển kinh 
tế - xã hội địa phương

• Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình phê duyệt thứ tự ưu tiên cấp điện năm 2020 trên địa bàn
• PC Hải Phòng chuẩn bị các phương án đảm bảo cấp điện ổn định trước mùa nắng nóng, 

mưa bão 2020
• Mạnh mẽ những người phụ nữ ngành Điện đất Tổ
• PC Hà Tĩnh quyết tâm nâng cao điểm số hài lòng khách hàng

Cuối năm 2019, anh Mạnh bị tai biến khi trên đường 
từ hiện trường về nhà. Gia đình đã dồn tất cả số tiền 
tiết kiệm và bán những vật dụng trong nhà để chữa 
bệnh cho anh. Tuy giữ được tính mạng nhưng hiện 
giờ anh Mạnh bị liệt tứ chi không nhận thức được.

Rất mong các đồng nghiệp, các nhà hảo tâm, các 
mạnh thường quân, chia sẻ, chung tay giúp đỡ cho 
gia đình công nhân Lương Duy Mạnh, xem chi tiết

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15585/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15585/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15612/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15612/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15602/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15590/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15590/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15598/Default.aspx
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