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Tin tức

Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc tiếp và làm việc với Ban Thường vụ
Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội

Vừa qua, Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực 
Miền Bắc (EVNNPC) đã tiếp và làm việc 
với Ban Thường vụ Đảng ủy khối CNHN 
nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng 
đảng, các nội dung liên quan đến việc kiện 
toàn chức danh cán bộ và cơ cấu tổ chức 
Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 
2015-2020.

Ông Thiều Kim Quỳnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVNNPC đã trình 
bày và xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc kiện toàn các chức danh cán bộ và cơ 
cấu tổ chức Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015-2020. Mục đích của đề án nhằm tạo sự 
thống nhất và phù hợp với tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Kết quả, đề án đã 
nhận được sự nhất trí cao của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Ông Trịnh Huy Thành – Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà 
EVNNPC đã đạt được và kỳ vọng thời gian tới Đảng ủy EVNNPC tiếp tục duy trì và đổi mới 
các phương thức quản lý, sản xuất kinh doanh để đạt những thành tích xuất sắc hơn nữa.

“Việc luân chuyển lần này sẽ tạo điều kiện cho cán bộ được luân chuyển rèn luyện, thử thách 
đào tạo qua thực tiễn công tác ở các môi trường, vị trí khác nhau; đào tạo nguồn cán bộ kế cận 
đồng thời hạn chế sự trì trệ trong tư duy quản lý, điều hành cũng như phòng ngừa những tiêu 
cực trong công tác quản lý. Bên cạnh đó công tác luân chuyển cán bộ với mục đích nâng cao 
chất lượng nguồn cán bộ, nhất là lãnh đạo chủ chốt ở các đơn vị.” - Đó là phát biểu của ông 
Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVNNPC ngày 16/10 tại Lễ công bố và 
trao quyết định luân chuyển, điều động cán bộ tại Hưng Yên và Phú Thọ. Các trường hợp luân 
chuyển bổ nhiệm cụ thể như sau:

- Ông Đỗ Trí Thức -  Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên, luân chuyển giữ vị trí: Phó 
giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương;
- Ông Nguyễn Đình Khoát - Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Bắc,  luân 
chuyển giữ vị trí: Phó giám đốc Công ty Điện lực Cao Bằng; 
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- Bà Hà Mỹ Hạnh - Phó trưởng Ban Kế 
hoạch, luân chuyển giữ vị trí: Phó giám đốc 
Công ty Điện lực Hưng Yên;
- Ông Vũ Duy Khương - Phó giám đốc 
Công ty Điện lực Yên Bái, luân chuyển giữ 
vị trí Phó giám đốc Công ty Điện lực Phú 
Thọ;
- Ông Trần Ngọc Hà - Phó giám đốc Công 
ty  Điện lực Phú Thọ, luân chuyển giữ vị trí: 
Phó giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái.

Đó là khẳng định của ông Thiều Kim 
Quỳnh - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
(EVNNPC) tại hội nghị sơ kết tình hình 
thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 
tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý 
IV/2018 của EVNNPC  vừa được tổ chức 
tại Thanh Hóa.

Bên cạnh việc cung cấp điện với dịch vụ, 
chất lượng ngày càng tốt hơn, Chủ tịch 
kiêm Tổng giám đốc EVNNPC cũng yêu 
cầu các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong mọi mặt công tác, trong đó điều khiển xa và sửa chữa điện hotline là một 
trong những nhiệm vụ hàng đầu để tiến tới phát triển lưới điện thông minh.

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tiệp - Chủ tịch Công đoàn EVNNPC đã phát động đợt 
thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng công ty (6/10/1969 – 6/10/2019).

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng là nhiệm vụ sống còn của EVNNPC

Hội thi “Phụ nữ EVNNPC Đảm đang – Thanh lịch” do Ban nữ công công đoàn Tổng công 
Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức từ ngày 11-12/10/2018 tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. 
Tại Hội thi, các thí sinh đã tham gia so tài tại 3 phần thi: Phần thi trình diễn trang phục áo dài 
truyền thống, phần thi kiến thức về các nội dung liên quan chế độ chính sách đối với lao động 
nữ, bình đẳng giới và phần thi nấu ăn.

Vượt qua 34 đội thi tài năng, đa màu sắc, đội thi đến từ Công ty Điện lực Nghệ An đã xuất sắc 
giành giải đặc biệt, Công ty Điện lực Thanh Hóa đạt giải Nhất toàn đoàn. Ngoài ra ban tổ chức 
cũng đã trao 3 giải nhì, 5 giải ba, 16 giải khuyến khích cho các đội thi và 7 giải phụ cho các 
cá nhân và tập thể với tổng giá trị giải thưởng 272 triệu đồng.

Tôn vinh vẻ đẹp “Phụ nữ Tổng công ty Điện lực miền Bắc đảm đang – thanh lịch”
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Văn bản - Thực thi

Hội nghị chuyên đề về công tác Điều độ

Ngày 16/10/2018, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ trì Hội nghị chuyên đề 
về công tác Điều độ giữa Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện 
Quốc Gia, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc và các đơn vị.

Ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc EVNNPC cho biết "Hội nghị là cơ hội để những 
người làm công tác điều độ có diễn đàn để nêu lên những kinh nghiệm quý giá trong lĩnh vực 
công tác của mình, cũng như là đóng góp ý kiến với các đơn vị cấp trên để công việc được 
thuận lợi và hiệu quả hơn. Hội nghị cũng là nơi để bàn luận, nhằm đưa ra giải pháp đảm bảo 
công suất của hệ thống điện và đưa các công nghệ mới vào áp dụng thực tiễn”.

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thực hiện giá bán điện

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định về thực hiện giá bán điện. 

Thông tư 25 quy định: Đối với khu đô thị, chung cư cao tầng mà chủ đầu tư đã bàn giao nhà 
cho khách hàng nhưng chưa làm thủ tục thanh quyết toán tài sản để bàn giao lưới điện cho 
ngành Điện quản lý, trong thời gian chờ bàn giao lưới điện và khách hàng sử dụng điện, hai 
bên mua, bán điện căn cứ theo tình hình sử dụng điện thực tế để thỏa thuận tỷ lệ sản lượng 
điện áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt và sản lượng điện áp dụng giá bán lẻ điện cho các mục 
đích ngoài mục tiêu sản xuất làm cơ sở áp dụng giá bán điện. Thông tư có hiệu lực từ ngày 
26/10/2018.

“EVNNPC 50 năm một chặng đường - hội 
thi lần này sẽ là dịp để mỗi CBCNV chúng 
ta nhìn lại, khắc sâu trong trái tim và tâm 
khảm của mình về tình yêu với Tổng công 
ty, thắt chặt tình đoàn kết đồng nghiệp, 
đồng chí giữa các đơn vị trực thuộc 
EVNNPC và đặc biệt hơn cả hội thi được 
diễn ra trong những ngày tháng 10, một 
tháng ý nghĩa với toàn thể những người phụ 
nữ Việt Nam, tháng kỷ niệm 88 năm ngày 
thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam” - 
Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Phó Tổng giám đốc 
thường trực EVNNPC, Trưởng ban Vì sự 
tiến bộ phụ nữ, Trưởng ban tổ chức hội thi 
chia sẻ.
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Thông tin – quản lý

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

- 29 cán bộ quản lý đã tham 
gia chương trình đào tạo 
Quản lý Chuyên nghiệp 
Quốc tế CIPM tại Hàn Quốc 
trong khuôn khổ chương 
trình đào tạo cán bộ lãnh đạo 
quản lý trong Tổng công ty 
năm 2018.

Đầu tư xây dựng

- Ngày 28-29/9/2018 Công ty Điện lực Hòa Bình đã chuyển 
đổi thành công lưới điện 10kV lộ 971 TG Mai Châu lên vận 
hành cấp điện áp 22kV đảm bảo thực hiện chỉ đạo của Tổng 
Giám đốc EVNNPC về việc xóa bỏ tất cả các trạm biến áp 
trung gian trên lưới điện đồng thời đáp ứng quy hoạch phát 
triển điện lực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2025, có xét 
đến năm 2035.

- 9 tháng đầu năm 2018, EVNNPC đã khởi công 42 dự án, 
hoàn thành đóng điện 58 dự án 110kV với năng lực tăng 
thêm 1.655MVA và 444,85km ĐZ 110kV.

Văn hóa doanh nghiệp

- Hơn 10 đơn vị đã tổ chức “Chương trình giao lưu, gắn kết lan tỏa văn hóa EVNNPC năm 
2018” dưới nhiều hình thức khác nhau, đa dạng, phong phú nhằm tiếp tục lan toả những giá 
trị văn hóa EVNNPC đến đông đảo cán bộ công nhân viên đồng thời đã tổ chức các hoạt động 
truyền thông nội bộ thiết thực, hiệu quả.

- Công đoàn Cơ quan EVNNPC đã tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập 
Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 - 20/10/2018 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo 
Tổng công ty và 180 nữ CBCNV Cơ quan Tổng Công ty. Đây là hoạt động diễn ra thường niên 
do Công đoàn và Ban nữ công của Cơ quan Tổng Công ty tổ chức nhằm khẳng định vai trò và 
vị trí của phụ nữ trong gia đình cũng như ngoài xã hội, gắn kết tình đồng nghiệp trong 
CBCNV.

Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- Sản lượng điện thương phẩm cửa EVNNPC 9 tháng đầu năm 2018 đạt 47.893,36 tr.kWh, 
tăng 12,65% so với cùng kỳ và đạt 74,95% kế hoạch cả năm EVN giao.14 chỉ tiêu dịch vụ 
khách hàng của Tổng công ty đều đạt theo quy định, chỉ tiêu tiếp cận điện năng là 5,7/7 ngày, 
giảm 1,3 ngày so với quy định.



Tin tham khảo

- EVNNPC khẩn trương thực hiện nhiều nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ - Nỗ lực dồn sức trong 
3 tháng cuối năm 2018 xem chi tiết  

- Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Việc làm của Phần Lan đến làm việc với EVN xem chi tiết 

- Đến Ninh Thuận, “hóng” chuyện điện gió xem chi tiết 

- PC Sơn La: Hướng tới mục tiêu Khách hàng là trung tâm xem chi tiết

- EVNNPC khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị thành lập Công ty dịch vụ Điện lực miền 
Bắc xem chi tiết
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Khoa học – công nghệ

- Vừa qua, EVNNPC đã làm việc với Hội Điện lực Việt Nam (VEEA) về Chương trình hợp 
tác Khoa học công nghệ giữa 2 đơn vị, trong đó tập trung nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa 
VEEA, EVN và EVNNPC về triển khai hệ thống điện mặt trời lắp mái nhằm nâng cao hiệu 
quả và tính bền vững thích ứng cho ngành năng lượng quốc gia.

- Ngày14/10/2018 Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng đã phối hợp với Công ty lưới 
điện cao thế Miền Bắc tiến hành đấu nối và đóng điện thành công, đưa vào vận hành trạm biến 
áp 110kV Quán Trữ, thuộc Quận Kiến An, TP Hải Phòng. 

Truyền thông – Quan hệ cộng đồng

- Ban Quan hệ cộng đồng đã có công văn số 
4279/EVNNPC-QHCĐ gửi các đơn vị về 
việc thống kê số liệu, sưu tập tư liệu, hình 
ảnh, bài viết để xây dựng các ấn phẩm (kỷ yếu 
và sách ảnh) nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày 
thành lập EVNNPC (6/10/1969-6/10/2019), 
dự kiến các đơn vị tập hợp gửi về Tổng công 
ty trước ngày 20/11/2018.

- 50 triệu đồng là kinh phí hỗ trợ từ Công ty Điện lực Ninh Bình để xây nhà tình nghĩa cho 
ông Trịnh Hữu Thường, Hội viên Hội cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình, có hoàn cảnh hết sức 
khó khăn. Ngôi nhà được khởi công xây dựng ngày 10/10.

Chỉ đạo: Ông Lê Quang Thái – Phó TGĐ
Tổ chức thực hiện: Ban Quan hệ cộng đồng
Điện thoại: 024.2100653 *Fax: 024.39263742

Bản tin EVNNPC

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/11672/Default.aspx

https://www.evn.com.vn/d6/news/Bo-truong-Bo-Kinh-te-va-Viec-lam-cua-Phan-Lan-den-lam-viec-voi-EVN-6-12-22465.aspx

https://www.evn.com.vn/d6/news/Den-Ninh-Thuan-hong-chuyen-dien-gio-6-17-22422.aspx

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/11670/Default.aspx

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/11639/Default.aspx
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