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EVNNPC: Chỉ tiêu tổn thất điện năng 4,75% năm 2020 là chỉ tiêu pháp lệnh 
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Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ 
tịch Hội đồng thành viên yêu cầu Ban điều hành cần tăng 
cường nhiều giải pháp, cũng như tập trung vào công tác 
thực hiện chỉ tiêu tổn thất của từng tháng. Những nhiệm 
vụ liên quan đến công tác tổn thất như: Kiểm soát tiến độ 
đầu tư, sửa chữa lớn, các đơn vị vận hành đã triển khai để 
đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu tổn thất theo kế hoạch 
của từng đơn vị. Chủ tịch HĐTV yêu cầu phải thực hiện 

việc kiểm tra giám sát tại các Công ty Điện lực một cách chặt chẽ. Trên tinh thần quyết liệt 
như vậy, ông Quỳnh  hy vọng từ Giám đốc các  Công ty Điện lực đến Giám đốc Điện lực phải 
đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch chỉ tiêu tổn thất của Tổng công ty đã giao, quyết tâm thực 
hiện chỉ tiêu 4,75% trong năm 2020.

Kết luận Hội nghị, bà Đỗ Nguyệt Ánh - Tổng Giám đốc 
khẳng định, trong 4 tháng vừa qua mặc dù công tác kiểm 
soát điện năng của Tổng công ty có nhiều điều kiện bất 
lợi về thời tiết, dịch bệnh. Tuy nhiên các đơn vị đã ý thức 
và chủ động vào cuộc. Với nhiệm vụ từ nay cho đến cuối 
năm còn nhiều khó khăn, cần thực hiện quyết liệt các giải 
pháp đã đề ra, trong đó toàn Tổng công ty sẽ phải đảm 
bảo thực hiện chỉ tiêu 4,75% và đây sẽ là chỉ tiêu pháp 
lệnh, xem chi tiết

Đảm bảo đủ nguồn vốn xây dựng công trình điện đáp ứng nhu cầu đầu tư cho 
phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa

Đây là khẳng định của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc tại buổi làm việc với UBND tỉnh Thanh 
Hóa về tình hình cung cấp điện và đầu tư xây dựng các 
công trình điện trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc Bà Đỗ 
Nguyệt Ánh nhấn mạnh: Thanh Hóa là một trong những 
tỉnh đang phát triển trên các lĩnh vực nên sản lượng tiêu 
thụ điện năng rất lớn trong thời gian tới. Chính vì vậy 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc cam kết đáp ứng đủ vốn 

để đảm bảo tất cả các nhu cầu đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần 
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tăng thu ngân sách và đảm bảo đời sống nhân dân trên địa bàn. Với quyết tâm như vậy bà Ánh 
rất mong muốn UBND tỉnh Thanh Hóa tạo điều kiện hỗ trợ về các thủ tục liên quan đến các 
công trình điện, cũng như tạo cơ chế đặc thù về thủ tục cấp đất cho dự án, đảm bảo thực hiện 
các công trình điện một cách tốt nhất, xem chi tiết 

Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình

Tại buổi làm việc ông  Bùi Đức Hinh - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh đã đề cập đến vấn đề cấp điện cho 3 xã của 
lòng hồ sông Đà và đề xuất với Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc quan tâm, bố trí nguồn vốn đầu tư nâng cấp, cải 
tạo hệ thống lưới điện trên địa bản tỉnh giai đoạn  2020-
2025 để đảm bảo chất lượng và nhu cầu sử dụng điện 
phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong tỉnh.

Trả lời ý kiến của UBND tỉnh, Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh cho biết, đã nhận được báo 
cáo của PC Hòa Bình liên quan đến 3 xã lòng hồ, và sẽ nhanh chóng giải quyết theo phương 
án triển khai cấp điện cho cả hai giai đoạn.

Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh đã có những đề nghị với UBND tỉnh Hòa Bình, quan tâm chỉ 
đạo các Sở ban ngành địa phương hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải 
phóng mặt bằng, kế hoạch sử dụng đất, thỏa thuận hướng tuyến của các dự án đang triển khai 
thực hiện đầu tư trên địa bàn. Bà Ánh cũng đề nghị UBND tỉnh báo cáo Bộ Công thương điều 
chỉnh tiến độ quy hoạch một số hạng mục công trình lưới điện 110kV.

Các Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc: Ông Hồ 
Mạnh Tuấn, ông Vũ Thế Nam, ông Bùi Lê Cường thực hiện chương trình làm 
việc tại một số Công ty Điện lực

Căn cứ Quyết định số 2615/QĐ-EVNNPC ngày 
29/8/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc 
thành lập lại Ban Chỉ đạo tổ chức giám sát thực hiện 
kế hoạch SXKD – ĐTPT 5 năm 2016 – 2020 của Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc; Căn cứ Quyết định số 09/
QĐ-HĐTV ngày 20/01/2020 của Hội đồng thành viên 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thành lập Tổ 
công tác giám sát thực hiện kế hoạch SXKD – ĐTPT 5 
năm 2016 – 2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Thực hiện chủ đề năm 2020 của EVN “Tập trung toàn 
diện kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 của Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam”.  Từ ngày 11 đến ngày 20/5/2020 đoàn công 
tác do các Thành viên HĐTV: ông Hồ Mạnh Tuấn, ông 
Vũ Thế Nam, ông Bùi Lê Cường làm Tổ trưởng  các Tổ 
công tác, các Phó Tổng giám đốc: Lê Văn Trang, Nguyễn 
Anh Phương, Nguyễn Đức Thiện là Tổ phó các Tổ công 
tác đã thực hiện chương trình làm việc tại một số Công 
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ty Điện lực về việc giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất 
kinh doanh, đầu tư phát triển 5 năm 2016 – 2020 tại các 
đơn vị.

Các chương trình làm việc của các Thành viên Hội đồng 
thành viên, xem chi tiết: Lãnh đạo EVNNPC làm việc, 
giám sát thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020, xây dựng 
kế hoạch 5 năm 2021-2025 tại Công ty Điện lực Bắc 
Ninh; Tổ công tác giám sát thực hiện kế hoạch SXKD - ĐTPT 5 năm 2016-2020 của EVNN-
PC làm việc tại PC Vĩnh Phúc; Tổ công tác số 03 giám sát thực hiện kế hoạch SXKD - ĐTPT 
5 năm 2016 - 2020 Tổng công ty làm việc tại PC Thái Nguyên; Đoàn công tác Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc đến làm việc với công ty Điện lực Bắc Kạn về việc kiểm tra tình hình thực 
hiện toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 – 2020; Giai đoạn 2016 – 2020, PC Ninh Bình đã cải thiện 
đáng kể điểm hài lòng khách hàng và dự kiến hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng; Công ty 
Điện lực Cao Bằng quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển 
5 năm 2016 - 2020; PC Hà Tĩnh gồng mình đáp ứng tăng trưởng điện thương phẩm trong giai 
đoạn 2016 - 2020; Đoàn công tác của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm việc với PC Hải 
Phòng về việc kiểm tra tình hình thực hiện toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 – 2020; Nghệ An 
tập trung mọi biện pháp nhằm tạo sự hài lòng của khách hàng về chất lượng phục vụ

Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn làm việc với UBND tỉnh Lai Châu

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc EVNNPC Lê 
Minh Tuấn đã nêu lên những khó khăn vướng mắc trong 
quá trình triển khai các dự án đồng thời đề xuất một số 
giải pháp đề nghị lãnh đạo tỉnh cùng các cơ quan tháo 
gỡ. Trong đó, đối với các dự án 110kV, đề nghị UBND 
tỉnh Lai Châu xem xét, tổ chức cắm mốc tuyến đường 
dây và vị trí trạm biến áp 110kV theo quy hoạch phát 
triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025 có xét 

đến năm 2035 đã được Bộ Công thương phê duyệt; Bổ sung quy hoạch các đường dây 110kV 
xuất tuyến sau TBA 220kV Phong Thổ và TBA 220kV Pắc Ma để giải tỏa công suất các nhà 
máy thủy điện khu vực. Chấp thuận tiết diện dây dẫn từ AC185 lên AC 240 đối với đường dây 
110kV từ TBA 220kV Than Uyên – TBA 110kV Than Uyên theo bản vẽ sơ đồ nguyên lý kèm 
theo quyết định 1247/QĐ-BCT ngày 13/4/2018 của Bộ công thương để EVNNPC có cơ sở 
triển khai dự án giải toả công suất khu vực huyện Than Uyên...

Trả lời các ý kiến của Tổng công ty, ông Giàng A Tính, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy - Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: tỉnh nhất trí với phương án bồi thường cây cao su theo thỏa 
thuận giữa các bên và kiến nghị của ngành điện về việc điều chỉnh quy hoạch một số công 
trình điện cho phù hợp với yêu cầu phát triển thực tế. Về tiết diện đường dây 110kV từ TBA 
220kV Than Uyên – TBA 110kV Than Uyên, chấp thuận ý kiến của EVNNPC về việc đầu tư 
dây AC 240 được ghi trong bản vẽ được Bộ Công thương phê duyệt để phù hợp với công suất 
các nhà máy thủy điện trong vùng...
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Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển Điện lực làm việc tại Hà 
Nam,  Nam Định, Ninh Bình

Đây là chương trình làm việc của Chương trình làm việc 
rà soát tiến độ và kiểm tra thực địa một số dự án 110kV, 
220kV khu vực miền Bắc do ông Nguyễn Thái Sơn – 
Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển 
điện lực làm trưởng đoàn, đã kiểm tra thực địa các dự án 
lưới điện 110kV.  Đoàn công tác có VPBCĐ Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư; các Cục: Điện lực và Năng lượng tái tạo, Điều 
tiết điện lực; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tổng công ty 

Truyền tải điện quốc gia; Sở Công Thương và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Hà Nam, 
Nam Định, Ninh Bình; Tổng công ty Điện lực miền Bắc có sự tham gia của ông Lê Quang 
Thái - Phó Tổng giám đốc.

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra Dự án di chuyển ĐD 110kV trước cửa Đền Trần – Chùa Tháp, Cải 
tạo ĐZ 110kV từ TBA 110kV Mỹ Lộc – VT10, xuất tuyến 110kV lộ 173,174 TBA 220kV Trực 
Ninh, tỉnh Nam Định, xem chi tiết

Dự án xuất tuyến sau TBA 220kV Thanh Nghị, Dự án ĐZ 110kV cấp điện cho TBA 110kV Xi 
măng Xuân Thành DC3, tỉnh Hà Nam, xem chi tiết

Tại Ninh Bình gồm 2 xuất tuyển từ Nhà máy điện Ninh 
Bình, 2 xuất tuyến từ trạm 220kV NC TBA 500kV Nho 
Quan và 6 Xuất tuyến từ TBA 220kV Ninh Bình, 4 xuất 
tuyển từ nhà máy điện A37. Hiện nay trên địa bàn tỉnh 
Ninh Bình có tổng số 15 trạm biến áp 110kV với 27 
máy biến áp 110kV, tổng công suất đặt các trạm 110kV 
là 812,5MVA; số trạm 110kV thuộc tài sản của Công 
ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình là 8 trạm 14 máy 
440MMA, thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện cho lưới điện phân phối toàn tỉnh, xem chi tiết

Đầu tư xây dựng

Rà soát tình hình cung cấp điện, công trình đầu tư xây dựng lưới điện trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ninh

Đây là buổi họp để Tổng Giám đốc cùng với các ban 
chuyên môn rà soát tình hình cung cấp điện tại Quảng 
Ninh, nhằm đảm bảo cho lưới điện của Quảng Ninh sẵn 
sàng trước mùa nắng nóng giảm thiểu tình trạng quá tải 
cũng như có các kế hoạch đầu tư, tăng cường công tác 
đóng điện các công trình trọng điểm đảm bảo đóng điện 
cho các khách hàng.

Nhấn mạnh tại Hội nghị, Tổng Giám đốc cho rằng, với chức năng là đại diện cho Tổng công 
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ty tại địa bàn, PC Quảng Ninh phải nắm bắt và tham mưu kịp thời với UBND tỉnh để đề xuất 
bổ sung, nêu rõ về trách nhiệm của ngành Điện đối với địa phương là đảm bảo cung cấp điện 
đầy đủ đáp ứng nhu cầu phụ tải phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. UBND tỉnh 
phải đảm bảo cho ngành Điện khuôn khổ pháp lý để ngành Điện triển khai, đặc biệt là công 
tác giải phóng mặt bằng phải được cắm mốc cụ thể rõ ràng, xem chi tiết

Tổng công ty Điện lực miền Bắc họp về chủ trương đầu tư dự án vay vốn nước 
ngoài AFD và KFW4

Buổi làm việc do ông Vũ Thế Nam Thành viên HĐTV 
chủ trì  về chủ trương đầu tư của 2 dự án cho vay của 
nước ngoài là AFD (Cơ quan phát triển Pháp) và KFW4 
(Ngân hàng Tái thiết Đức). Tham dự có ông Lê Quang 
Thái - Phó Tổng giám đốc, và các ban chuyên môn. Đây 
là dự án tăng cường khả năng, độ tin cậy cung cấp điện, 
giảm thiểu tình trạng quá tải cũng như sự cố và phát triển 
lưới điện thông minh, hiện đại hóa hệ thống điện Việt 
Nam. Dự án gồm các hạng mục chính: Lưới điện 110kV, Dự án VT&CNTT, Lưới điện trung 
áp, Dự án Tự động hóa lưới điện trung áp.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Vũ Thế Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn vốn vay ưu đãi, 
hiệu quả trong cải thiện lưới điện trong thời gian qua. Qua đó ông yêu cầu Ban Kỹ thuật và 
Ban Kế hoạch tính toán cụ thể các đề án hạng mục nhằm đạt được tối ưu với các dự án 110kV. 
Bên cạnh đó, ông Nam cho rằng tự động hóa lưới điện là xu hướng tất yếu và mang tính toàn 
cầu. Chính vì vậy, để đạt được lưới điện thông minh trong tương lai cần dự trù quy mô ban 
đầu, thực sự phải tự động và thông minh không phải đơn thuần là các thao tác, quản lý từ xa, 
liên kết các lưới điện trung thế cần linh hoạt hơn, đạt yêu cầu chống quá tải cục bộ.

Chào mừng sinh nhật Bác và Đại hội Đảng bộ Tổng công ty, Điện lực miền Bắc 
gắn biển công trình Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Cát Bi 

Vừa qua tại Hải Phòng, Phó tổng Giám đốc Lê Minh 
Tuấn đã dự lễ gắn biển công trình nâng công suất MBA 
T2 TBA 110kV Cát Bi,  Chào mừng 130 năm ngày sinh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội Đảng bộ Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc lần thứ XXII.

Dự án được triển khai từ Quý I/2020, với tổng mức đầu 
tư trên 28 tỷ đồng từ nguồn vốn tín dụng thương mại 

và khấu hao cơ bản, dự án thực hiện nâng công suất MBA T2 40MVA-110/22kV lên MBA 
63MVA-115/22/11kV đảm bảo điều kiện vận hành hai máy song song.

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, dự án nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Cát Bi sẽ 
góp phần giảm bán kính cấp điện cho các xuất tuyến trung áp thuộc TBA 110kV Cát Bi, qua 
đó giảm tổn thất điện năng lưới điện trong khu vực và cải thiện chất lượng điện năng. Đồng 
thời đảm bảo tính ổn định, tăng tính linh hoạt, nâng cao độ tin cậy liên tục cấp điện theo tiêu 
chí N-1.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/16186/Default.aspx
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Khởi công Đường dây và Trạm biến áp 110 kV Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh công trình đường dây và TBA 110 kV Hồng 
Lĩnh xây dựng trên địa bàn thôn Thuận Giang, xã Thuận 
Lộc, thị xã Hồng Lĩnh thuộc dự án “Lưới điện hiệu quả 
tại các thành phố vừa và nhỏ” được sử dụng vốn vay 
ODA của Chính phủ Đức do Ban Quản lý lưới điện làm 
chủ đầu tư; với tổng mức đầu tư là 128 tỷ đồng, quy mô 
công trình này gồm 3 phần chính: TBA 110 kV Hồng 
Lĩnh; đường dây 110 kV đấu nối vào TBA 110/35/22 kV 
và xuất tuyến đường dây trung áp 35 kV. Đây được xem là công trình có ý nghĩa quan trọng 
trong việc tạo đà phát triển cho các huyện phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh sau khi đưa vào sử dụng.

Kinh doanh dịch vụ khách hàng

Phó Tổng Giám đốc Lê Văn Trang làm việc tại Công ty Dịch vụ Điện lực miền 
Bắc

PC Bắc Giang đẩy mạnh công tác thực thi VHDN gắn với Kinh doanh - Dịch vụ 
khách hàng

Với mục tiêu tạo sự đồng thuận từ khách hàng, PC Bắc Giang không ngừng nỗ lực trong việc 
“Cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục, tin cậy”, trong đó yếu tố nâng cao chất lượng dịch 
vụ khách hàng luôn được quan tâm, từ đó triển khai nhiều giải pháp đổi mới tạo thuận lợi tối 
đa nhất cho khách hàng như: Chế tạo và ứng dụng hiệu quả sản phẩm Inverter 220V-50Hz cầm 
tay (thiết bị hỗ trợ đọc chỉ số công tơ ngay tại hiện trường); thông báo tiền điện, lịch cắt điện… 
qua ứng dụng zalo và email; cung cấp dịch vụ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; giải 
quyết các yêu cầu về dịch vụ điện trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, Bộ 
phận một cửa tại UBND các huyện, trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia http://dich-
vucong.gov.vn hoặc Website Trung tâm Chăm sóc khách hàng http://cskh.npc.com.vn hoặc 
qua Tổng đài 19006769;. ...

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Lê Văn Trang chỉ 
đạo  một số giải pháp đối với công tác SXKD của đơn 
vị nhằm tối ưu hóa chi phí, đẩy mạnh các loại hình dịch 
vụ cũng như tổng hợp các ý kiến để xem xét thống nhất 
lại với Ban lãnh đạo Tổng công ty sớm đưa ra kết luận 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho NPSC triển khai hiệu 
quả trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Lê Văn Trang đưa ra một số giải pháp đối với công 
tác SXKD của đơn vị nhằm tối ưu hóa chi phí, đẩy mạnh các loại hình dịch vụ; tổng hợp các 
ý kiến để xem xét thống nhất lại với Ban lãnh đạo Tổng công ty sớm đưa ra kết luận để NPSC 
triển khai sao cho hiệu quả trong thời gian tới.
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Kỹ thuật – Quản lý vận hành

Kiểm điểm tiến độ triển khai các dự án Trung tâm điều khiển xa, cải tạo trạm 
biến áp không người trực và nghiệm thu dự án Thu thập số liệu

Phó Tổng Giám đốc Vũ Anh Phương đã chủ trì cuộc 
họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án trạm biến áp 
không người trực (TBA KNT) và trung tâm điều khiển 
xa (TTĐKX). 

Chỉ đạo tại Hội nghị, ông Vũ Anh Phương cho rằng 6 
TTĐKX về cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn chờ công tác 
đào tạo kỹ sư hoàn tất. Đề nghị Ban Tổ chức sớm làm 
việc cụ thể lại với A1 lịch đạo tào sát hạch kỹ sư SCADA để đưa các TTĐKX đi vào hoạt 
động. Bên cạnh đó, đối với các dự án cải tạo TBA 110kV đáp ứng tiêu chí TBAKNT, yêu cầu 
các Ban Đầu tư, Quản lý Đấu thầu, Ban Kỹ thuật làm việc với Công ty Thí nghiệm Điện và 
Công ty Tư vấn xác định các TBA nào cần phải làm trước tránh chồng chéo, đảm bảo tiến độ 
đã giao năm 2020.

PC Hải Dương đưa thêm một máy biến áp 110kV mới vào vận hành

Vừa qua, Công ty Điện lực Hải Dương đã hoàn thiện thi 
công dự án treo dây mạch 2 đường dây 110 kV và đưa 
máy biến áp T2 trạm 110 kV Nghĩa An vào vận hành. 
Việc đưa đường dây mạch 2 và máy biến áp T2 trạm 110 
kV Nghĩa An vào vận hành đóng vai trò vô cùng quan 
trọng trong việc nâng cao năng lực cấp điện cho khu vực 
các huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Thanh Miện.

An toàn vệ sinh lao động – phòng chống thiên tai

Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động và 
Chương trình thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 
2020 tại PC Yên Bái

Nhân Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 
2020 (từ ngày 01 – 31/5/2020) với chủ đề “Đẩy mạnh cải 
thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro 
về ATVSLĐ tại nơi làm việc”. 

Tại đây, đoàn kiểm tra đề nghị PC Yên Bái tiếp tục thực 
hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động như: Thực hiện 
quản lý, đánh giá rủi ro cần cụ thể hóa và phổ biến đến 
người lao động; Xây dựng văn hóa an toàn cần cụ thể hóa chi tiết bằng quy định cụ thể; đảm 
bảo lưu các biên bản, hồ sơ khoa học đầy đủ. Trong huấn luyện an toàn vệ sinh lao động phải 
được đánh giá chất lượng huấn luyện...  Kiểm tra thực tế hiện trường về tình trạng an toàn của 
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các máy, thiết bị, nhà xưởng và nơi làm việc; kiến thức về ATVSLĐ của người lao động tại 
Điện lực Yên Bình, đoàn kiểm tra nhận xét: nơi làm việc, phòng vận hành, đội quản lý lưới 
điện công tác quản lý an toàn được thực hiện nghiêm túc và ngăn nắp.

Tuần qua rất nhiều báo đã đồng loạt đưa tin về việc ngành Điện miền Bắc nỗ 
lực khắc phục sự cố do mưa lớn, giông lốc cấp lại điện cho nhân dân.  

Các Công ty Điện lực bị ảnh hưởng đã huy động khoảng 
1.000 người, bố trí phương tiện, thiết bị để ngay trong 
đêm khắc phục sự cố, cấp điện trở lại cho toàn bộ khách 
hàng. Với tinh thần ứng trực sẵn sàng, chủ động, ngay 
sau khi tạnh mưa, dừng sấm, lực lượng lãnh đạo và công 
nhân tại các Điện lực trên địa bàn Công ty Điện lực tỉnh 
như Phú Thọ, Lạng Sơn, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Thái 
Nguyên,... đã triển khai thu dọn thiết bị đổ gãy như cột 

điện, phát quang cây xanh gãy đổ, kiểm tra thiết bị điện, chủ động thực hiện mọi biện pháp an 
toàn để cấp điện trở lại cho khách hàng trên khu vực.

Xem chi tiết tại: Ngành điện miền bắc nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai; 365.000 khách hàng 
đã được khắc phục sự cố điện sau dông, lốc; Lưới điện miền Bắc liên tục bị ảnh hưởng bởi 
giông lốc các ngày cuối tuần 8-9/5/2020; Khẩn trương khắc phục cấp điện phục vụ nhân dân
Lưới điện một số tỉnh miền Bắc liên tục bị ảnh hưởng bởi giông lốc

Tiết kiệm điện

PC Quảng Ninh: Điện lực thành phố Hạ Long tổ chức ra quân tuyên truyền tiết 
kiệm điện mùa nắng nóng

Điện lực thành phố Hạ Long phối hợp với Ban quản lý 
Chợ Hạ Long I tổ chức ra quân tuyên truyền Tiết kiệm 
điện mùa nắng nóng, tuyên truyền cho khách hàng về 
ý thức, hành động tiết kiệm điện của mỗi người dân, 
mỗi hộ gia đình, mỗi cá nhân doanh nghiệp sẽ góp phần 
giảm mức tiêu thụ điện, tiêu thụ năng lượng, giảm thiểu 
khí thải ô nhiễm môi trường, tuyên truyền, khuyến nghị 
khách hàng hiểu và sử dụng điện an toàn hiệu quả bằng 
cách lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái. 

Sơn La tăng cường vận động khách hàng sử dụng điện mặt trời áp mái

Bên cạnh việc vận động, khuyến khích khách hàng sử dụng, Công ty Điện lực Sơn La cũng 
đặc biệt chú trọng công tác tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật lắp đặt cho khách hàng nhằm khai thác hiệu 
quả nguồn năng lượng này. Hiện tại, toàn tỉnh Sơn La đã có 42 khách hàng lắp đặt và sử dụng 
hiệu quả điện mặt trời áp mái, với tổng công suất 367,73 kWp.

https://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/44430002-nganh-dien-mien-bac-no-luc-khac-phuc-hau-qua-thien-tai.html
https://laodong.vn/kinh-te/365000-khach-hang-da-duoc-khac-phuc-su-co-dien-sau-dong-loc-804657.ldo
https://laodong.vn/kinh-te/365000-khach-hang-da-duoc-khac-phuc-su-co-dien-sau-dong-loc-804657.ldo
https://congthuong.vn/luoi-dien-mien-bac-lien-tuc-bi-anh-huong-boi-giong-loc-cac-ngay-cuoi-tuan-8-952020-137206.html
https://congthuong.vn/luoi-dien-mien-bac-lien-tuc-bi-anh-huong-boi-giong-loc-cac-ngay-cuoi-tuan-8-952020-137206.html
https://realsv.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/khan-truong-khac-phuc-cap-dien-phuc-vu-nhan-dan-617557
http://baodansinh.vn/luoi-dien-mot-so-tinh-mien-bac-lien-tuc-bi-anh-huong-boi-giong-loc-20200511142238195.htm
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PC Điện Biên tuyên truyền tiết kiệm trong mùa nắng nóng

Để đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, ổn định, tiết 
kiệm trong những ngày nắng nóng cao điểm, Công ty 
Điện lực Điện Biên đã có các phương án, giải pháp đảm 
bảo cung cấp điện an toàn và tiết kiệm, phục vụ đời sống, 
sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt là việc đẩy 
mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp 
sử dụng điện tiết kiệm, an toàn trong những ngày nắng 
nóng tại khu vực trung tâm Chợ Noong Hẹt - huyện Điện 
Biên.

Hoạt động đoàn thể - từ thiện nhân đạo

Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020

Tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó tổng Giám 
đốc Lê Quang Thái cho rằng để đạt được mục tiêu, nhiệm 
vụ được giao phụ thuộc vào quyết tâm của người đứng 
đầu và ý thức tự giác của tất cả mọi người. Người lãnh 
đạo đảm bảo được việc làm, quan tâm về đời sống tinh 
thần cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc 
lành mạnh, văn minh khoa học. Từ đó mới xây dựng được 
một tập thể đoàn kết, đảm đương được nhiều nhiệm vụ, 
tiến tới xây dựng thực thi văn hóa doanh nghiệp tốt hơn. Đối với người lao động cần tuân thủ 
quy định pháp luật, quy chế của ngành Điện, của Tổng công ty; hiểu rõ quyền, trách nhiệm, 
nghĩa vụ đối với tập thể; nâng cao năng lực, kỹ năng, thể hiện được hình ảnh bản thân trong 
tập thể; hãy nỗ lực hơn nữa, vượt qua khó khăn của bản thân, tham mưu đóng góp ý kiến trong 
công tác quản lý, dạy học.

Công ty Điện lực Hải Dương tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2020

Hội nghị có sự tham gia của ông Hồ Mạnh Tuấn Thành 
viên HĐTV,  ông Nguyễn Đức Thiện – Phó Tổng Giám 
đốc, ông Trịnh Quang Minh Chủ tịch Công đoàn Tổng 
công ty. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Đức Thiện – Phó 
Tổng Giám đốc đã đánh giá cao và biểu dương những kết 
quả Công ty Điện lực Hải Dương đạt được trong năm 

2019 cũng như 5 năm 2016 – 2020. Để đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, 
Công ty Điện lực Hải Dương cần đánh giá, cải thiện các chỉ tiêu chưa đạt theo kế hoạch Tổng 
Công ty giao. Đối với chỉ tiêu độ hài lòng của khách hàng, PC Hải Dương cần đánh giá lại 
từng khâu từ Trung tâm chăm sóc khách hàng đến khâu trực tiếp quản lý vận hành và dịch vụ 
điện. Đối với công tác quản lý kỹ thuật vận hành cần đưa nhiều giải pháp nâng cao chỉ tiêu 
độ tin cậy cung cấp điện; quyết liệt huy động mọi nguồn lực, mọi biện pháp để giảm số lượng 
trạm biến áp có tỷ lệ tổn thất trên 10%; thực hiện tốt hơn nữa công tác 5S trên lưới điện nhằm 
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giảm xuất sự cố; Hải Dương là đơn vị có đóng góp quan trọng trong tình hình phát triển chung 
của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, ông Thiện mong rằng trong năm 2020 tập thể Lãnh đạo 
và người lao động Công ty cùng chung sức đồng lòng phấn đấu hoàn thiện toàn diện các chỉ 
tiêu đã được giao.

Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020

Tại Hội nghị đại diện một số đơn vị có những tham luận 
với những nội dung về việc áp dụng, thực hiện quy chế 
quản lý nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Cao Bằng. 
Công tác an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động 
trong lao động sản xuất. Lao động nữ cân bằng giữa công 
việc cơ quan, gia đình và cuộc sống tinh thần. Đối thoại 
định kỳ, với mục tiêu chung đưa các giải pháp phối hợp 
nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ công nhân 
viên.
Ông Vũ Xuân Linh – Bí thư Đảng ủy Giám đốc Công ty Điện lực Cao Bằng nêu cao tinh thần 
trách nhiệm của mỗi cán bộ công nhân viên hãy luôn đoàn kết, nỗ lực phát huy sự sáng tạo 
phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao vì mục tiêu phát triển chung của Công ty.

Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Kạn tổ chức thành công chương trình giao lưu 
văn nghệ kỉ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác và hưởng ứng Tháng Công nhân 
2020

Tại chương trình giao lưu, ông Nguyễn Văn Tiệp - Nguyên 
Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã 
bày tỏ niềm xúc động, phấn khởi khi liên tục nhiều năm 
liền trên cương vị công tác của mình đã chứng kiến sự 
trưởng thành, lớn mạnh của Công ty Điện lực Bắc Kạn cả 
về chuyên môn cũng như công tác củng cố tổ chức, đổi 
mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn thiết 
thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình đặc điểm hoạt động 

của đơn vị; quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công 
đoàn và người lao động.

Hoạt động phong trào thể dục, thể thao của cán bộ công nhân viên Công ty 
Điện lực Hải Phòng

Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã hỗ trợ kinh phí xây dựng sân bóng chuyền 
nữ và trang thiết bị cho phòng tập thể thao đa năng tại Công ty Điện lực Hải Phòng. Công 
trình được đưa vào sử dụng vào tháng 5 lịch sử, nhân kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống 
ngành Điện Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2020) và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(19/5/1890 - 19/5/2020).
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Văn hóa doanh nghiệp

Gương sáng công nhân Ngành điện

Nói về người công nhân tiêu biểu của Công ty Điện lực Tuyên Quang không ai không nghĩ 
ngay tới một cái tên, một hình tượng, một tấm gương trong lao động sản xuất và thực thi tốt 
công tác văn hóa doanh nghiệp từ nhiều năm lại đây. Đó chính là anh Nguyễn Văn Tuấn, người 
công nhân, đội trưởng đội bán lẻ điện năng của Điện lực thành phố Tuyên Quang, Công ty 
Điện lực Tuyên Quang, xem chi tiết

Người đồng nghiệp mà tôi muốn kể

Chị Võ Thị Minh Huê với niềm đam mê, tâm huyết trong công việc đã giúp chị vượt qua tất cả 
để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được lãnh đạo ghi nhận, đồng nghiệp nể phục. Năm tháng cố 
gắng phấn đấu không biết mệt mỏi, nhiều đêm thức trắng trăn trở tìm hướng đi phù hợp để thay 
đổi cách làm, xây dựng sáng kiến hợp lý hóa công việc… chị được lãnh đạo đơn vị tin tưởng 
bổ nhiệm làm tổ trưởng tổ nghiệp vụ và hiện nay chị đang là phó Phòng KDTH kiêm kế toán 
của Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh trực thuộc Công ty Điện lực Hà Tĩnh, xem chi tiết

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

Tin tham khảo

1. Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh Tập đoàn Điện lực Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ 
trong việc tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi dịch COVID-19

2. Thả diều, khi thú chơi trở thành mối hiểm nguy

3. Công ty Điện lực Hải Phòng - 65 năm Ngày truyền thống (13/5/1955 - 13/5/2020)

4. Anh Thợ điện và cuộc chiến mùa nắng nóng

5. Đoàn Đại biểu Quốc Hội làm việc với Công ty Điện lực Nghệ An trước kỳ họp thứ 9 QH 
khóa XIV

6. PC Hà Giang gắn biển công trình Trung tâm điều khiển xa

7. Thêm 1.116 hộ dân ở Sơn La được sử dụng điện lưới quốc gia

8. Lãnh đạo EVN thăm và làm việc tại PC Lai Châu
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