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Tin tức

Đảng ủy EVNNPC tổ chức Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Vừa qua, Đảng bộ Khối công nghiệp Hà Nội 
và Đảng ủy EVNNPC đã tổ chức Lễ trao huy 
hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí Hà 
Tiến Dũng - Bí thư chi bộ, Trưởng ban Quan 
hệ cộng đồng và đồng chí Trần Vũ Quyết - Phó 
Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển Điện 
lực. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng đối 
với những Đảng viên đã phấn đấu rèn luyện vì 
lý tưởng của Đảng trong suốt 30 năm.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt 
Nam (20/11), Đoàn công tác của EVNNPC 
do Ông Hồ Mạnh Tuấn - Phó Tổng giám 
đốc đã tới thăm, chúc mừng và tri ân các 
trường Đại học: Đại học Bách khoa Hà 
Nội, Đại học Điện lực, Cao đẳng Điện lực 
miền Bắc.

EVNNPC vừa ban hành chỉ thị 4973/EVNNPC - KD+QHCĐ về việc triển khai các hoạt động 
trong Tháng Tri ân khách hàng - tháng 12/2018. Mục tiêu trong thời gian diễn ra sự kiện 
thường niên này là giảm thời gian cấp điện mới, tổ chức xử lý sự cố nhanh nhất, giải đáp thắc 
mắc khiếu nại khách hàng nhanh nhất, đảm bảo vận hành hệ thống an toàn,...

Lãnh đạo EVNNPC chúc mừng và tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

EVNNPC chuẩn bị tổ chức Tháng Tri ân khách hàng năm 2018
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Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Huy Thành - Bí thư Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội 
biểu dương những thành tích, đóng góp và mong muốn hai đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần 
bản lĩnh, sự kiên định của Đảng viên 30 năm tuổi Đảng, trở thành những tấm gương điển hình 
cho những Đảng viên trẻ, quần chúng ưu tú phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản 
Việt Nam.

Một số hoạt động trong Tháng Tri ân khách hàng 2018: 
Chương trình “Thắp sáng niềm tin” thực hiện sửa chữa, 
thay mới và lắp đặt miễn phí đường dây, đèn LED cho 
một số trường học, các gia đình chính sách, các hộ gia 
đình nghèo; Chương trình “Hỗ trợ nhân công lắp đặt dây 
sau công tơ”; Chương trình “Trao niềm tin, gửi yêu 
thương”...

 
Đây là hoạt động thường niên của EVNNPC nhằm tri ân và gửi lời cảm ơn đến tới các thầy, 
cô giáo ở các Trường đại học, cao đẳng nơi có nhiều đóng góp về nguồn tri thức và công tác 
đào tạo nguồn nhân lực cho EVNNPC trong nhiều năm qua.



Công cụ quản lý BSC/KPIs nhằm mục đích theo dõi tiến độ hoàn thành của tất cả các chỉ tiêu 
KPIs của Tổng công ty, các đơn vị thành viên được theo dõi trên một hệ thống tập trung. Theo 
đó, công cụ KPIs sẽ hỗ trợ tính năng giao chỉ tiêu, báo cáo thực hiện, theo dõi đánh giá, cảnh 
báo tức thời các chỉ tiêu dưới ngưỡng…

Hai đề tài: Nghiên cứu bổ sung chống sét cho đường dây 110kV và Phần mềm quản lý điều 
hành giảm tổn thất điện năng cấp Tập đoàn do EVNNPC thực hiện và chủ trì, dự kiến sẽ phấn 
đấu hoàn thành trong Quý 1/2019 và đưa các kết quả nghiên cứu vào ứng dụng trong thực tiễn 
sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo giảm suất sự cố lưới điện đặc biệt sự cố do sét đánh vào 
đường dây và giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng.

Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) vừa tổ chức đóng điện 
cho 40 hộ đồng bào Mông (hơn 200 nhân khẩu) ở bản Pa 
Khôm - bản vùng cao đặc biệt khó khăn của xã Mường Lựm, 
huyện Yên Châu. Đây là công trình thuộc Dự án cung cấp 
điện lưới quốc gia cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn 
4 huyện: Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên, Phù Yên.

Sơn La: Đồng bào Mông bản Pa Khôm đã được sử dụng điện lưới

Theo kế hoạch, trong quý IV/2018, tất cả 
các đơn vị thành viên EVNNPC sẽ hoàn 
thành xong các bộ sản phẩm BSC&KPIs 
đồng bộ với Tổng công ty, đây là một trong 
những giải pháp thể hiện sự đổi mới tư duy 
trong phương pháp lãnh đạo và tổ chức thực 
thi chiến lược sản xuất kinh doanh của 
EVNNPC.

Sự cần thiết để đưa KPIs vào quản lý giám sát công việc tại EVNNPC

Đến nay, toàn huyện Yên Châu đã có 97,6% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. PC Sơn 
La đang phấn đấu cấp điện cho 100% đồng bào huyện trong năm 2019. Sau bản Pá Khôm, 
Công ty sẽ lần lượt đóng điện cho 12 bản khác trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán 2019.
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EVNNPC vừa ban hành chỉ thị 4973/EVNNPC - KD+QHCĐ về việc triển khai các hoạt động 
trong Tháng Tri ân khách hàng - tháng 12/2018. Mục tiêu trong thời gian diễn ra sự kiện 
thường niên này là giảm thời gian cấp điện mới, tổ chức xử lý sự cố nhanh nhất, giải đáp thắc 
mắc khiếu nại khách hàng nhanh nhất, đảm bảo vận hành hệ thống an toàn,...

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề tài cấp Tập đoàn do EVNNPC thực hiện

Tháng Tri ân khách hàng cũng là một trong những hoạt động hướng tới chào mừng Ngày 
truyền thống Ngành Điện lực Việt Nam 21/12.

Một số hoạt động trong Tháng Tri ân khách hàng 2018: 
Chương trình “Thắp sáng niềm tin” thực hiện sửa chữa, 
thay mới và lắp đặt miễn phí đường dây, đèn LED cho 
một số trường học, các gia đình chính sách, các hộ gia 
đình nghèo; Chương trình “Hỗ trợ nhân công lắp đặt dây 
sau công tơ”; Chương trình “Trao niềm tin, gửi yêu 
thương”...
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Thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 4817/CT-EVNNPC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc tăng cường vai trò và nâng cao hiệu quả hiệu quả 
công tác lãnh đạo đối với chương trình hành trình văn hóa EVNNPC.

02 lớp đào tạo Kỹ năng lãnh đạo nữ trong Tổng công ty sẽ diễn ra từ ngày 27/11/2018 đến 
ngày 30/11/2018 tại Hà Nội. 

Vừa qua, Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) đã tổ chức diễn tập phối hợp xử lý sự cố 
Trung tâm điều khiển xa - Trạm biến áp không người trực.
 
Qua đó, Trung tâm Điều khiển xa Hà Tĩnh đã có thêm kinh nghiệm về kỹ năng phán đoán, báo 
tin, điều hành, phối hợp giữa các đơn vị một cách linh hoạt trong những tình huống sự cố xảy 

Văn bản - Thực thi

EVNNPC thực hiện tốt công tác tuyển dụng lao động năm 2018

Nhằm tuyển dụng được nguồn nhân lực có chất lượng cao, trình độ kiến thức chuyên môn sâu, 
có khả năng tiếp thu và ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động sản xuất kinh doanh Điện 
hiện nay để đào tạo trở thành những cán bộ nòng cốt sau này.
 
Sau hơn 4 tháng đăng thông tin tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ, tiến hành các vòng thi tuyển chọn, 
EVNNPC đã chính thức lựa chọn được 20 thí sinh đủ tiêu chuẩn, đáp ứng được những yêu cầu 
tuyển dụng của EVNNPC đặt ra và được phân công tới nhận nhiệm vụ mới tại các đơn vị 
thuộc Tổng công ty. 

Thông tin – quản lý

Đào tạo

Kĩ thuật

Với các chuyên ngành tuyển dụng như tự 
động hóa, hệ thống điện, công nghệ thông 
tin, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng đã 
trải qua ba vòng thi: vòng thi viết và trắc 
nghiệm, vòng thi vấn đáp, vòng phỏng vấn 
trực tiếp. Cả 3 vòng thi đều được thực hiện 
công khai, thái độ nghiêm túc, minh bạch.

ra thuộc nhiều đơn vị quản lý vận hành. Đây 
cũng là cơ sở để PC Hà Tĩnh hoàn chỉnh các 
phương án xử lý sự cố, nhằm giảm thời gian 
mất điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn 
định phục vụ sản xuất kinh doanh và an sinh xã 
hội trên địa bàn tỉnh nhà.
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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

Từ 14/11/2018 đến hết ngày 20/12/2018, Tổng 
công ty tổ chức bình chọn các ca khúc trong cuộc 
thi sáng tác các ca khúc hát về EVNNPC qua 
website: www.binhchoncakhuc.npc.com.vn hoặc 
đường link nội bộ: 10.21.0.207.
 
Đây là cuộc thi nhằm vận động, khuyến khích 
toàn thể CBCNV tham gia sáng tác những tác 
phẩm có chất lượng, giá trị nghệ thuật, phản ánh 
được vai trò và những đóng góp quan trọng của 
ngành Điện Việt Nam nói chung và  EVNNPC 
nói riêng.

Văn hóa doanh nghiệp

100% các đơn vị trực thuộc EVNNPC đã tổ chức 
Giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC năm 
2018. Đây  là một hoạt động văn hóa tập thể nhằm 
tăng cường giao lưu gắn kết toàn thể CBCNV với 
lãnh đạo quản lý, tuyên truyền, giáo dục sâu sắc cho 
CBCNV về các giá trị cốt lõi của văn hóa EVNNPC 
đó là Chất lượng - Niềm tin, Tôn trọng - Trách 
nhiệm, Chuyên nghiệp - Hiệu quả, Hợp lực - Chia 
sẻ, qua đó tạo nên phong cách lãnh đạo đổi mới, 
chuyên nghiệp, hành động, hiệu quả.

Góc phong trào

Tin tham khảo

1. Tác động của CMCN 4.0 đối với EVNNPC xem chi tiết
2. EVN nhận giải thưởng Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2018 xem chi tiết
3. Cung ứng điện năm 2019: Nhiều thách thức xem chi tiết 
4. "EVN cải cách rất chủ động và quyết liệt về tiếp cận điện năng" xem chi tiết
5. Thơ: "Chúng tôi người thợ điện" xem chi tiết
6. “Thay tên, đổi họ” nhiều doanh nghiệp thuộc EVN xem chi tiết

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/11798/Default.aspx

https://www.evn.com.vn/d6/news/Cung-ung-dien-nam-2019-Nhieu-thach-thuc-6-12-22666.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-cai-cach-rat-chu-dong-va-quyet-liet-ve-tiep-can-dien-nang-6-12-22661.aspx

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/11794/Default.aspx
http://baophapluat.vn/chuyen-llam-an/thay-ten-doi-ho-nhieu-doanh-nghiep-thuoc-evn-424985.html

https://www.evn.com.vn/d6/news/EVN-nhan-giai-thuong-Doanh-nghiep-ben-vung-tai-Viet-Nam-nam-2018-6-12-22678.aspx
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