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Điện mặt trời cho triệu mái nhà

Tin tức
Ngành điện đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo điện cho Đại hội XIII của Đảng

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết điện
lực đã nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc về công tác
đảm bảo điện cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng tại Trung tâm Điều độ hệ thống điện thành phố
Hà Nội sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng
thành công tốt đẹp.
Cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn đề nghị EVN tiếp tục tổ
chức đảm bảo tốt việc cung cấp điện phục vụ chương
trình văn nghệ chào mừng Đại hội, Tết nguyên đán sắp tới. Bên cạnh đó, do dịch COVID-19
cũng đang diễn biến hết sức phức tạp, ông đề nghị EVN và các đơn vị lưu ý đảm bảo công tác
phòng dịch để đảm bảo sức khỏe cho các cán bộ trực vận hành.
Chia sẻ về việc đảm bảo điện cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Ngô
Sơn Hải – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng cho biết, EVN đã
chỉ đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia lập phương thức vận hành, giảm truyền
tải để nâng cao độ tin cậy của hệ thống. Tất cả các Tổng công ty Điện lực đã tăng cường công
tác ứng trực, xử lý nhanh chóng các sự cố, đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy trong suốt
thời gian Đại hội trong phạm vi cả nước, đồng thời chuẩn bị cho dịp Tết nguyên đán Tân Sửu.
Lãnh đạo EVN thăm và làm việc tại Trung tâm Chăm sóc khách hàng

Vừa qua, ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng Giám đốc Tập
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đến Trung tâm Chăm
sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (TTCSKH) kiểm tra,
nắm bắt công tác phòng chống dịch COVID-19, tình hình
chuẩn bị trực ca tiếp nhận giải quyết yêu cầu của khách
hàng trước, trong và sau những ngày Tết Nguyên đán, đồng
thời thay mặt Lãnh đạo EVN đã trao quà động viên CBNV
(cán bộ công nhân viên) Trung tâm CSKH nhân dịp Tết Tân

Sửu năm 2021.
Phó Tổng Giám đốc EVN đã đánh giá cao tính chủ động trong công tác phòng chống dịch của
TTCSKH. Ông Lâm đã ghi nhận, biểu dương kết quả hoạt động của TTCSKH trong 5 năm vừa
qua, đặc biệt là năm 2020 với rất nhiều biến cố về dịch bệnh, thời tiết thiên tai (nắng nóng, mữa
bão) nhưng TTCSKH đã có những sáng tạo tiêu biểu để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu giao.
Đánh giá năm 2021 sẽ tiếp tục có nhiều thách thức và tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn
biến hết sức phức tạp, tác động lớn đến công tác cung cấp điện của EVN, ông Võ Quang Lâm
đã chỉ đạo: TTCSKH tiếp tục phát huy là đơn vị tiên phong trong công tác chuyển đổi số theo
chương trình của EVN và chỉ đạo của EVNNPC; tham mưu đề xuất Lãnh đạo Tổng công ty triển
khai thực hiện tốt kết luận chỉ đạo của ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN tại Hội
nghị, đánh giá 5 năm hoạt động của các Trung tâm, tạo bước đột phá trong cách nhìn nhận của
khách hàng đối với ngành điện, đặc biệt chú ý đến các biện pháp truyền thông về số tổng đài và
các kênh dịch vụ, phấn đấu đến năm 2022, có trên 80% khách hàng biết đến Trung tâm CSKH
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và sử dụng dịch vụ CSKH, năm 2025 là 100% khách hàng và xã hội biết và sử dụng dịch vụ của
Trung tâm CSKH. Nhân dịp năm mới, ông Võ Quang Lâm đã gửi lời chúc sức khoẻ đến toàn thể
CBNV và gia đình. Chúc TTCSKH sẽ đóng góp nhiều hơn nữa trong việc nâng cao hình ảnh, vị
thế của EVN trong xã hội, xem chi tiết.
EVNNPC: Triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID - 19

Để kịp thời ngăn chặn và phòng chống dịch, đảm bảo lực
lượng CBCNV ngành điện miền Bắc công tác trong điều
kiện an toàn, duy trì vận hành, ứng trực và cung ứng điện
liên tục, an toàn trên địa bàn, các đơn vị thuộc EVNNPC
đã và đang thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống
dịch tại nơi làm việc.
Theo đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã yêu cầu và
hướng dẫn các đơn vị thành viên triển khai thực hiện các
biện pháp phòng chống dịch. Đối với các đơn vị có trụ sở trong vùng thuộc nhóm có nguy
cơ cao như thành phố Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương, thực hiện đầy đủ các nội
dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của EVN/EVNNPC/
địa phương/đơn vị cho đến khi có thông báo mới.
Với các đơn vị có trụ sở trong vùng thuộc nhóm có nguy cơ còn lại, thực hiện công tác phòng,
chống dịch theo các kịch bản đã xây dựng, tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa
phương để chủ động ứng phó.
“EVNNPC phải chủ động thực hiện các kịch bản, phương án đối phó trong trường hợp đơn vị
có CBCNV nhiễm virus SARS CoV-2 (F0) hoặc tiếp xúc gần (F1) theo hướng dẫn của Bộ Y
tế và các cơ quan chuyên môn, đơn vị cấp trên, trong trường hợp địa phương bị phong tỏa để
dịch không lan rộng”, Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh cho hay.
Đối với Công ty Điện lực (PC) Quảng Ninh và Hải Dương, địa phương đang có một số ca
nhiễm virus SARS CoV-2 ngoài cộng đồng, Tổng Giám đốc EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh yêu
cầu giám đốc đơn vị chỉ đạo quyết liệt và sát sao việc triển khai thực hiện công tác phòng,
chống dịch COVID - 19 tại đơn vị mình theo các kịch bản đã xây dựng; đồng thời, quán triệt
sâu sắc đến từng người lao động nâng cao cảnh giác và có ý thức trách nhiệm cao nhất trong
phòng, chống dịch để vẫn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cung ứng
dịch vụ cho khách hàng và vẫn đảm bảo sức khỏe của bản thân người lao động.
“Yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho CBCNV, lưu ý các trang thiết bị bảo
hộ khi đi công tác, thực hiện nhiệm vụ. Các Tổ chức Đoàn thể như Công đoàn, bộ phận chuyên
môn về nhân sự, lao động tiền lương phải đảm bảo động viên người lao động, đặc biệt các bộ
phận đã bị cách ly như Trung tâm điều khiển xa, điều độ, Điện lực tâm dịch (Chí Linh), cần
phải có các giải pháp tổ chức động viên kịp thời, giải quyết chế độ cho người lao động thực
hiện nhiệm vụ tăng cường trong điều kiện nguy hiểm”, Tổng Giám đốc nhấn mạnh trong buổi
giao ban sản xuất vào sáng ngày 01/02/2021, xem chi tiết.
PC Hải Dương kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp, bổ sung nhân lực chi
viện cho Điện lực Cẩm Giang khi có 02 ca dương tính là CBNV Điện lực

Tin từ Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID – 19
Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương chiều ngày
05/02/2021 cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin có
hai CBCNV Điện lực Cẩm Giàng (PC Hải Dương) được
xác định dương tính với vi rút COVID-19, Công ty Điện
lực Hải Dương đã họp khẩn để triển khai các phương án
trong kịch bản có CBCNV bị lây nhiễm bệnh.
Hiện tại Điện lực Cẩm Giàng đang được đặt trong tình
trạng phong tỏa theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Các trường hợp F1 có tiếp xúc gần
với 2 cán bộ Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật – An toàn, Điện lực Cẩm Giàng dương tính với Sars
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cov 2 đã cách ly tập trung theo quy định phòng chống dịch. Tính đến chiều ngày 05/02/2021,
Điện lực Cẩm Giàng có 70 CBCNV đang cách ly tại tại trụ sở và 10 CBCNV đang cách ly tại
các khu cách ly tập trung. Hiện nay, Điện lực đang phun khử khuẩn toàn bộ trụ sở đồng thời
lấy mẫu xét nghiệm lần 2 toàn bộ CBCNV.
Cũng ngay trong chiều ngày 05/2/2021, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 đã họp
khẩn để chỉ đạo, điều hành các phương án khẩn cấp cho PC Hải Dương. Ban chỉ đạo phòng
chống COVID-19 Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ trực 24/24 để nắm bắt tình hình và
kịp thời chỉ đạo điều hành, tham gia giải quyết các vấn đề trong phòng chống dịch bệnh
COVID-19 của cơ quan Tổng công ty và các đơn vị thành viên tại Hà Nội và 27 tỉnh miền
Bắc. Phương châm của Tổng công ty là trong mọi tình huống phải đảm bảo duy trì dòng điện
cho nhân dân ở các địa bàn cũng như đảm bảo an toàn cho lực lượng CBCNV người lao động.
Để đảm bảo phòng chống dịch bệnh và cấp điện trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, Công ty Điện
lực Hải Dương đã báo cáo, đề xuất các biện pháp như sau, huy động nhân lực từ Điện lực Bình
Giang, Phòng Kỹ thuật, Phòng An toàn của Công ty để “chi viện” cho Điện lực Cẩm Giàng.
Việc điều hành lưới điện sẽ do Trung tâm Điều khiển xa Công ty TNHH MTV Điện lực Hải
Dương hỗ trợ. Khu vực làm việc của “lực lượng chi viện” sẽ đặt tại Trạm 110kV Đại An (TP.
Hải Dương – giáp ranh huyện Cẩm Giàng), xem chi tiết.

Kinh doanh và dịch vụ khách hàng

• Nhằm đảm bảo công tác KD&DVKH trong dịp tết
Nguyên đán và ứng phó dịch COVID-19, Tổng công ty
Điện lực miền Bắc đã có văn bản 546/EVNNPC-KD ngày
01/02/2021; theo đó tạm hoãn tất cả các hoạt động nghiệp
vụ của Điện lực như: Phúc tra chỉ số; kiểm tra áp giá bán
điện; kiểm tra hệ thống đo đếm; thay thế công tơ định ky;
trường hợp khó khăn bất khả kháng không ghi được chỉ
số, có thể tạm tính điện năng tiêu thụ của khách hàng theo
chỉ số của tháng trước liền kề, xem chi tiết.
• PC Thái Nguyên giảm trên 36 tỷ đồng tiền điện lần 2 cho 337.342 khách hàng bị ảnh hưởng
của dịch bệnh COVID-19 trong đó có 337.109 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, 200 cơ sở
lưu trú du lịch, 33 kho bãi chứa hàng hóa. Được biết, lần 1, PC Thái Nguyên đã thực hiện giảm
trực tiếp cho khách hàng trong kỳ hóa đơn của 3 tháng từ tháng 4 - 6/2020 cho 362.733 khách
hàng với số tiền 194,41 tỷ đồng. Như vậy, tổng cả 2 đợt giảm là 230,61 tỷ đồng.

Công tác Kỹ thuật – An toàn

năng cho khách hàng.

• Điện lực Hương Sơn (PC Hà Tĩnh) đã xây dựng kế hoạch, chủ
động mọi biện pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện liên tục, ổn định
phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt trên địa
bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Điện lực đã thay
thế 02 bộ cầu dao phụ tải, 02 bộ cầu chì SCO, thay 01 bộ chống sét
van, thực hiện cân đảo pha 08TBA, sai tải, luân chuyển 06 máy biến
áp phù hợp với phụ tải của khách hàng trong từng khu vực. Đồng
thời xử lý khiếm khuyết, đấu lại cung lèo, xử lý các tiếp xúc, mối
nối trên các đường dây đặc biệt là đường dây 371E18.7; 375E18.7;
377E18.7; 373E18.7 là các trục đường chính cấp điện cho các phụ
tải quan trọng, đặc biệt đã kéo 22.791m dây và chuyển lưới, thu hồi
xong tại các xã Sơn Lễ, xã Tân Mỹ Hà đảm bảo chất lượng điện
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• Để tránh quá tải gây ảnh hưởng cục bộ đến lưới điện được giao
quản lí trong những ngày nghỉ lễ, đặc biệt chuẩn bị cho Tết Nguyên
Đán 2021. Trong những ngày vừa qua, Điện lực Đô Lương (Nghệ
An) đã đồng loạt ra quân, huy động tổng lực nguồn lao động của
đơn vị thường xuyên kiểm tra đêm tình trạng quá tải các đường dây
trung thế và TBA quản lí, kẹp dòng TBA giờ cao điểm, cập nhật các
thông số vận hành, các thiết bị đóng cắt của tất cả các TBA qua đó
phát hiện các vị trí xung yếu, dễ gây mất an toàn, ổn định lưới điện.
Đồng thời, chú trọng việc chủ động các phương án khắc phục sửa
chữa như: luân chuyển MBA phù hợp với phụ tải, nâng nấc phân
áp MBA, thay dây kém chất lượng, tiến hành cân pha, xem chi tiết.
• PC Bắc Giang lập và thực hiện phương án cấp điện ổn
định, liên tục cho các cơ quan chỉ đạo điều hành phòng
chống dịch, cơ sở xét nghiệm, cơ sở cách ly các ca nghi
nhiễm và điều trị bệnh nhân, đặc biệt bảo đảm cung cấp
điện 24/24h cho Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật tỉnh, đây là 2 cơ sở có hệ thống dây chuyền
lạnh bảo quản vắc-xin và phục vụ công tác xét nghiệm
phòng, chống dịch, nhất là việc xét nghiệm COVID-19.
• Tòa án nhân dân huyện Chợ Đồn – Bắc Kạn vừa xét xử công khai vụ án hình sự “Hủy hoại tài
sản của ngành Điện” tại thôn Bằng Viễn 1, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Qua
quá trình điều tra, đối tượng Triệu Văn Khuyên trú tại thôn Bằng Viễn, xã Phương Viên, huyện
Chợ Đồn khai nhận đã thực hiện hành vi phá hoại 02 cột điện 0,4kV làm vỡ hỏng, hở toàn bộ
lõi thép, gây mất an toàn, không còn sử dụng dụng được. Tòa tuyên án hình thức phạt: cải tạo
không giam giữ 15 tháng,giao cho UBND xã Phương Viên quản lý, giám sát việc thi hành án.
Về trách nhiệm dân sự: đối tượng Khuyên phải bồi thường cho bên bị hại 02 cột điện bị hủy hoại
bao gồm cả tiền vật tư và nhân công tháo hạ, thu hồi, tổng giá trị là 14.187.067 đồng.

Đầu tư xây dựng
• Ban Quản lý dự án lưới điện (trực thuộc EVNNPC)
phối hợp với UBND Thành phố Nam Định và đơn vị nhà
thầu tổ chức lễ khởi công công trình Nâng cao năng lực
truyền tải ĐZ 110kV lộ 174, 175 TBA 220kV Nam Định
- Trình Xuyên. Công trình được xây dựng trên địa bàn
Thành phố Nam Định và huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
với mức đầu tư dự án là 89,120 tỷ đồng thuộc nguồn vốn
tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản của EVNNPC.
• Ban Quản lý Dự án phát triển Điện lực phối hợp với
PC Tuyên Quang và đơn vị nhà thầu đã hoàn thành đóng
điện và đi vào vận hành an toàn công trình lắp đặt MBA
T2 TBA 110kV Gò Trẩu. Công trình đóng điện thành
công trong ngày cuối năm có ý nghĩa lớn trong việc đáp
ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải, nâng cao độ ổn định và
tin cậy cung cấp điện cho lưới điện khu vực tỉnh Tuyên
Quang, đảm bảo khả năng cấp điện phục vụ nhân dân
Tuyên Quang đón Xuân Tân Sửu.
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Tập huấn, đào tạo
• Vừa qua, Đảng bộ bộ phận Công ty Công nghệ thông
tin Điện lực miền Bắc và Chi bộ Trung tâm Chăm sóc
khách hàng đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai
thực hiện nghị quyết đại hội XVII Đảng bộ thành phố
Hà Nội và Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ khối doanh
nghiệp Hà Nội. Toàn thể cán bộ, đảng viên đã nghe đồng
chí Lê Trung Kiên - Ủy viên ban thường vụ, Trưởng Ban
Tuyên giáo Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội truyền
đạt những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII đảng bộ thành phố Hà
Nội và Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ khối doanh nghiệp Hà Nội.
• Từ ngày 08/12/2020 đến 10/02/2021, Hội đồng kiểm tra
sát hạch Quy trình An toàn điện của PC Điện lực Nghệ
An tổ chức các buổi kiểm tra sát hạch Quy trình An toàn
điện, kiểm tra sát hạch chức danh thực hiện phiếu công
tác, lệnh công tác, phiếu thao tác đối với 1283 CBCNV
tại 18 Điện lực trực thuộc, Đội QLVH lưới điện Cao thế,
phân xưởng cơ điện và các phòng nghiệp vụ của Công ty.
• PC Sơn La, PC Hòa Bình đã phối hợp với Trường cao
đẳng Điện lực miền Bắc tổ chức huấn luyện, đào tạo, sát hạch cấp thẻ thực hiện công việc
sửa chữa đối với công nhân tổ sửa chữa lưới điện 22kV đang mang điện. Hội đồng sát hạch
đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả tổ hotline đã thực hiện, 100% đạt yêu cầu.

Phòng chống dịch bệnh COVID19
• Thực hiện nghiêm công văn số 596/EVNNPC-TCNS
ngày 03/02/2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
về việc bố trí nhân lực đáp ứng yêu cầu SXKD trong
giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 của Tổng công
ty. Công văn nêu rõ: Đối với người lao động phải nghỉ
cách ly tại nơi làm việc vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu,
ngoài thực hiện chi hỗ trợ tiền ăn và sinh hoạt cho người
lao động, Tổng công ty trích từ nguồn quỹ phúc lợi chi
động viên người lao động với mức 2 triệu đồng một người, đồng thời yêu cầu các đơn vị chủ
động và có trách nhiệm mua sắm, chuẩn bị cho người lao động cách ly ăn Tết tại nơi làm việc
(bánh kẹo, hoa quả, bánh chưng và các vật dụng sinh hoạt cần thiết khác ..., đảm bảo người
lao động ăn Tết đầy đủ, ấm cúng, xem chi tiết.
• Hiện nay, tất cả các CBCNV tại phòng Điều độ/Trung
tâm Điều khiển xa của Công ty Điện lực Quảng Ninh,
công ty Điện lực Điện Biên và công ty Điện lực Hải
Dương thực hiện cách ly làm việc tại chỗ theo quy định
của Ban chỉ đạo. Đối với CBCNV Cơ quan Tổng công ty,
các đơn vị thành viên Tổng công ty có trụ sở làm việc trên
địa bàn Thành phố Hà Nội tổ chức làm việc online với
tỷ lệ 70% CBCNV. Các đơn vị thành viên còn lại thuộc
EVNNPC, tùy từng tình hình thức tế của đơn vị mình đã chủ động áp dụng biện pháp phòng
chống dịch thích hợp theo từng kịch bản đã xây dựng nhằm đảm bảo vừa hoàn thành nhiệm
vụ được giao vừa phòng, chống dịch hiệu quả, xem chi tiết.
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• Trước tình thế dịch bệnh COVID-19 đang ở giai đoạn
hết sức phức tạp, khó lường và có nguy cơ lan rộng tới
nhiều tỉnh, thành phố, PC Hưng Yên đã thực hiện khẩn
trương, quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng chống
dịch bệnh. Đồng thời, Công ty lên phương án chi tiết để
đảm bảo cung ứng điện liên tục, an toàn, ổn định phục
vụ khách hàng và cho các bệnh viện, cơ sở y tế phục vụ
công tác phòng, chống dịch bệnh.Chủ tịch Công đoàn,
Phó Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Hưng Yên đã khẩn
trương trực tiếp xuống tận các Điện lực trực thuộc kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh
COVID-19.
• Tính đến thời điểm hiện tại Hải Dương là tâm dịch lớn
nhất cả nước, đặc biệt là Thành phố Chí Linh khi các ca
mắc mới liên tục tăng. Chính quyền TP Chí Linh đã ngay
lập tức thành lập bệnh viện dã chiến tại khu vực Trường
Đại học Sao Đỏ cơ sở 2. Việc đảm bảo cấp điện cho bệnh
viện dã chiến ngay lập tức được Điện lực Chí Linh – Công
ty Điện lực Hải Dương triển khai khảo sát, lập phương án
trong ngày 31/01/2021, xem chi tiết.
• Ngay sau khi tỉnh Điện Biên ghi nhận 6 ca dương tính
lần 1 với SARS-CoV-2 vào rạng sáng ngày 05/02/2021,
Ban Chỉ đạo phòng phòng chống dịch COVID-19 Công
ty Điện lực Điện Biên ngay lập tức triển khai các biện
pháp khẩn cấp phòng chống dịch bệnh và tiến hành cách
ly tập trung đối với 39 CBCNV thuộc bộ phận điều hành
hệ thống điện kể từ 14h00 ngày 05/02/2021.
• Để đảm bảo vừa thực hiện tốt công tác chuyên môn,
đồng thời thực hiện phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho người lao động, Ban lãnh đạo
Trung tâm chăm sóc khách hàng đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện các biện
pháp thiết thực, hiệu quả như: áp dụng công nghệ thông tin tổ chức cho trên 90% chuyên viên
các phòng chuyên môn và trên 70% giao dịch viên làm việc từ xa để đảm bảo việc giãn cách
xã hội, tránh xảy ra lây nhiễm chéo cho CBCNV trong Trung tâm.
• Các Điện lực trực thuộc PC Quảng Ninh đã tập trung
bố trí nhân lực, vật tư, khẩn trương thi công lắp hệ thống
điện cho các chốt kiểm soát dịch.Tại khu vực thành phố
Móng Cái, Điện lực thành phố Móng Cái đã hoàn thành
việc lắp hệ thống điện cho 3 chốt kiểm soát Biên phòng
chống dịch COVID-19 thuộc Đồn Biên phòng Bắc Sơn,
đảm bảo nguồn điện phục vụ các lực lượng Biên phòng
thực hiện nhiệm vụ ứng trực tại đây.

Tin Đoàn thể - An sinh xã hội
• Nằm trong kế hoạch thực hiện công tác an sinh xã hội, cùng với các cấp chính quyền địa
phương chăm lo tết cho người nghèo, giúp đỡ các xã vùng cao khó khăn mỗi dịp tết đến, xuân
về. Vừa qua, vào ngày 29/01/2021, nhân dịp tết nguyên đán Tân Sửu sắp đến, Hội Tài chính
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kế toán Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã kêu gọi vận
động, quyên góp ủng hộ cho Trường Phổ thông Dân tộc
bán trú xã Sơn Vĩ, một xã nghèo giáp biên giới thuộc
huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang. Theo đó, Hội Tài chính
kế toán Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã gửi tặng cho
các cháu học sinh của trường 500 chiếc áo ấm và 500 đôi
tất mùa đông.
• PC Tuyên Quang đã thăm hỏi, động viên, tặng quà, chúc
tết các gia đình chính sách và Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình thương binh liệt sỹ là
cán bộ công nhân viên của Công ty. PC Lạng Sơn tặng quà cho 33 trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn, trẻ không nơi nương tựa tại Trung tâm Hy vọng Lộc Bình. PC Cao Bằng đã đến
thăm và tặng quà là các nhu yếu phẩm cho các cụ già và các cháu tại Trung tâm Bảo trợ xã hội
tỉnh Cao Bằng; thăm hỏi, tặng quà cho 16 gia đình CBCNV lao động mắc bệnh hiểm nghèo,
có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt nhân dịp tết Nguyên đán Tân sửu 2021.
• Nhân dịp tết Tân Sửu 2021, Công đoàn EVNNPC đã
trao tặng người lao động Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Sơn
La số tiền 20 triệu đồng. Đây là món quà ý nghĩa và thiết
thực, động viên khích lệ tinh thần CBCNV Xí nghiệp
hăng say lao động, chấp hành tốt các quy định về an toàn
lao động.
• Hơn 200 suất quà trị giá gần 100 triệu đồng được Công
ty Điện lực Hà Tĩnh trao gửi tới các hoàn cảnh khó khăn
thông qua Hội chữ thập đỏ, Hội người mù, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, các nạn
nhân chất độc màu da cam và người nghèo…. Đây là những phần quà hết sức ý nghĩa và thiết
thực đối với các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết đến, xuân về, thể hiện
tinh thần trách nhiệm và truyền thống văn hóa tốt đẹp của ngành Điện cũng như “ân tình” của
CBCNV Công ty Điện lực Hà Tĩnh đối với cộng đồng xã hội.
• Chương trình thiện nguyện “Xuân ấm tình thương” lần
này, Công đoàn PC Thái Nguyên đã tặng 53 xuất quà cho
các cháu học sinh tại phân trường tiểu học Bản Nhàu,
30 xuất quà cho các cháu tại phân trường mầm non Na
Hấu, Bản Nhàu, xã Nghinh Tường. Ngoài ra cô và trò
nhà trường còn được nhận một số vật dụng thiết thực và
ý nghĩa như 2 bình lọc nước nóng lạnh, 5 chăn ấm. Cũng
trong dịp thiện nguyện lần này, đoàn đã đến tận nơi thăm
hỏi, động viên và trao 4 phần quà cho 4 hộ nghèo, khuyết tật, người cao tuổi cô đơn không
còn khả năng lao động.
• Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, vừa
qua, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban
MTTQ tỉnh Bắc Ninh do Đồng chí Ngô Tân Phượng Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến
thăm và chúc tết CBCNV Điện lực Lương Tài - Công ty
Điện lực Bắc Ninh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và
đánh giá cao những kết quả Công ty Điện lực Bắc Ninh
đã đạt được trong thời gian qua, đảm bảo cấp điện liên tục
an toàn phục vụ đắc lực phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Những
thành tựu vượt bậc của tỉnh Bắc Ninh đạt được trong những năm qua có sự đóng góp tích cực
của Công ty Điện lực Bắc Ninh.
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• Sáng ngày 03/02/2021 đoàn công tác của UBND tỉnh
Nghệ An do ông Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Nghệ An làm trưởng đoàn cùng các phòng ban nghiệp vụ
đã đến thăm và chúc tết Công ty Điện lực Nghệ An nhân
dịp xuân Tân Sửu năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh
ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Công ty Điện lực
Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua, đảm bảo cấp
điện liên tục an toàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội, an
ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Những thành tựu vượt bậc của tỉnh Nghệ An đạt được trong
những năm qua có sự đóng góp tích cực của Công ty Điện lực Nghệ An.
• Đoàn thanh niên Điện lực Hương Khê (Hà Tĩnh) đã trao
tặng 13 suất quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn trên địa bàn xã Hương Thủy, Hương Giang,
Hương Vĩnh, Phú Gia, Hương Long, Lộc Yên, Hương
Đô, Gia Phố thuộc huyện Hương Khê với các nhu yếu
phẩm như: Gạo, nước mắm, mì chính… và tiền mặt nhân
dịp Tết Nguyên đán đang đến gần. Thông qua chương
trình này Đoàn thanh niên Điện lực Hương Khê muốn sẻ
chia những khó khăn với các hộ nghèo, đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện
tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nhằm góp phần chung tay cùng cộng đồng, xã hội chăm lo
Tết cho những người có hoàn cảnh khó khăn, qua đó động viên tinh thần để họ vươn lên trong
cuộc sống.
• Hội Tài chính kế toán EVNNPC đã trao 500 chiếc áo ấm
tới học sinh trường tiểu học Sính Phình số 2, huyện Tủa
Chùa, tỉnh Điện Biên. Mỗi chiếc áo ấm thể hiện tình cảm
sâu sắc, để các em đủ ấm hơn đến trường trong những
ngày giá rét, giúp các em có điều kiện để học tạp tốt hơn
nữa. Đây là chương trình cùng chung tay với cộng đồng
xã hội, Hội Tài chính kế toán đã phát động và quyên góp
ủng hộ áo ấm cho học sinh tiểu học các tỉnh: Điện Biên,
Lai Châu, Hà Giang và Cao Bằng.

Gương điển hình tiên tiến
• Chị Đậu Thị Hiền công nhân đội Quản lý Tổng hợp (PC Nghệ An)
cho biết: “Là một người phụ nữ của thời đại 4.0 thì không có việc gì
mà phụ nữ không thể làm, chúng tôi luôn sẵn sàng học hỏi và lắng
nghe sự hướng dẫn của các đồng nghiệp nam, cố gắng góp phần
cùng Điện lực Hưng Nguyên đạt các chỉ tiêu được giao và trên hết
là đảm bảo chất lượng công việc trong thời gian sớm nhất có thể.”,
xem chi tiết.
• Khoác trên mình chiếc áo ngành điện đã hơn 15 năm, tình yêu nghề
như đã ngấm vào da thịt. Sinh năm 1978, vóc người thấp đậm, đôi
mắt to, sáng. Anh là Nguyễn Thế Đạt, Tổ trưởng tổ quản lý vận hành
đường dây và trạm biến áp, Điện lực Mai Sơn, Công ty Điện lực Sơn
La. Tổ anh có 10 công nhân, quản lý vận hành 109 máy biến áp, 150
bộ tụ bù, 280km đường dây hạ thế, 310km đường dây trung thế. Trong nhiều năm liền Anh
luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Anh còn là một tấm gương sáng về sự ham học,
sáng tạo, xem chi tiết.
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Tin tham khảo
1. Người dân Hà Tĩnh yên tâm sử dụng điện an toàn ổn định trong dịp Tết Nguyên đán 2021
2. Công ty Điện lực Hải Dương thăm hỏi động viên người lao động trong tâm dịch thành phố
Chí Linh
3. Đoàn công tác Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân chúc tết Công ty Điện lực
Lào Cai
4. PC Thái Nguyên đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác sản xuất kinh doanh
5. PC Thanh Hóa bảo đảm cung ứng, vận hành lưới điện trong dịp Tết Nguyên Đán 2021
6. Những chiến sĩ áo cam trong tâm dịch Chí Linh - Hải Dương

Bản tin EVNNPC

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