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Tin tức

EVNNPC bàn giao lưới điện 110kV về các Công ty Điện lực trực thuộc

Vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức Lễ ký kết biên bản bàn giao 
quản lý vận hành lưới điện 110 kV từ Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc (NGC) về các Công 
ty Điện lực trực thuộc, mở ra một giai đoạn phát triển mới, tách bạch hoạt động dịch vụ ra khỏi 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo kinh doanh hiệu quả, đáp ứng lộ trình bán lẻ điện cạnh 
tranh.

Hiện nay EVNNPC đang vận hành 241 TBA 110kV, với  8.577 km đường dây 110kV. EVNNPC 
thực hiện công tác phân chia ranh giới quản lý vận hành sau khi chuyển giao đó là: Các TBA 

Ngày 8/12/2018, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Dân 
tộc (thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng 
Quốc hội) và Đảng bộ Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc (thuộc Đảng bộ Khối Công 
nghiệp Hà Nội) đã tổ chức Lễ kết nghĩa giai 
đoạn 2018-2023.  

Tham dự lễ kết nghĩa có Phó Chủ tịch Quốc 
hội Tòng Thị Phóng, đại diện lãnh đạo các 
đơn vị thuộc Hội đồng Dân tộc, thành ủy Hà 

Lễ kết nghĩa giữa Chi bộ Vụ Dân tộc với Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc
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thuộc địa phận tỉnh nào thì tỉnh đó quản lý 
vận hành; Đối với đường dây 110kV, phân 
chia về ranh giới quản lý vận hành như các 
Chi nhánh điện cao thế hiện nay.

Theo đó, khoảng 2.000 lao động tại Chi 
nhánh lưới điện cao thế các địa phương sẽ 
chuyển về Công ty Điện lực các tỉnh và sẽ 
đảm bảo tối đa quyền lợi cho người lao 
động tại các đơn vị.

Nội, bí thư chi bộ các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty, giám đốc các đơn vị trực thuộc 
EVNNPC.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, việc kết nghĩa giữa một chi bộ của cơ quan lập pháp với Đảng 
bộ một doanh nghiệp Nhà nước là một việc làm mới nhưng có ý nghĩa tích cực vì hai tổ chức 

Đảng đều hướng về cơ sở, chăm lo cho người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số. 
Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng cũng mong rằng, sau lễ kết nghĩa, hai bên sẽ tích cực phối hợp 
để chăm lo việc Đảng, việc Dân; triển khai nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực hướng về 
đồng bào các dân tộc thiểu số.
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Ngày 8/12/2018, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Dân 
tộc (thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng 
Quốc hội) và Đảng bộ Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc (thuộc Đảng bộ Khối Công 
nghiệp Hà Nội) đã tổ chức Lễ kết nghĩa giai 
đoạn 2018-2023.  

Tham dự lễ kết nghĩa có Phó Chủ tịch Quốc 
hội Tòng Thị Phóng, đại diện lãnh đạo các 
đơn vị thuộc Hội đồng Dân tộc, thành ủy Hà 

Khóa học diễn ra trong 4 ngày nhằm hỗ trợ 
cho chị em kiến thức kỹ năng cơ bản để 
nâng cao năng lực của mình, gia tăng sự tự 
tin, khả năng truyền đạt, diễn đạt thuyết 
phục trước đám đông và làm việc bền bỉ, 
hiệu quả hơn và để các chị em có thể cân 
bằng thời giờ làm việc, công việc với cuộc 
sống gia đình.

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi đầy 
quyết liệt của 31 đội thi, Công ty 
Điện lực Vĩnh Phúc đã vinh dự đạt 
giải nhất Hội thi An toàn vệ sinh 
viên giỏi năm 2018. 

Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi 
năm 2018 với chủ đề: Hãy nghĩ về 
an toàn trước khi hành động. Hội 
thi nhằm mục đích nâng cao ý thức 
chấp hành kỷ luật lao động, xây 

107 CBCVN nữ EVNNPC tham gia khóa đào tạo kỹ năng lãnh đạo nữ năm 2018

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đạt giải nhất Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2018

EVNNPC triển khai nhiều hoạt động nhân tháng tri ân khách hàng 2018

Sẽ có khoảng 6.000 hộ nghèo, gia đình ,chính sách trên địa bàn các tỉnh, thành miền Bắc được 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) sửa chữa, thay thế đường dây điện, lắp bóng đèn 
tiết kiệm điện trong chương trình "Thắp sáng niềm tin". Đây là một trong nhiều hoạt động 
được EVNNPC triển khai trong Tháng tri ân khách hàng - tháng 12/2018.

Nội, bí thư chi bộ các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty, giám đốc các đơn vị trực thuộc 
EVNNPC.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, việc kết nghĩa giữa một chi bộ của cơ quan lập pháp với Đảng 
bộ một doanh nghiệp Nhà nước là một việc làm mới nhưng có ý nghĩa tích cực vì hai tổ chức 

Đảng đều hướng về cơ sở, chăm lo cho người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số. 
Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng cũng mong rằng, sau lễ kết nghĩa, hai bên sẽ tích cực phối hợp 
để chăm lo việc Đảng, việc Dân; triển khai nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực hướng về 
đồng bào các dân tộc thiểu số.

dựng lối sống lành mạnh, thực hiện văn hoá an toàn lao động, đảm bảo an toàn trong thực hiện 
nhiệm vụ được giao trong công nhân, viên chức lao động Tổng Công ty; Tạo sự chuyển biến 
về chất trong việc thực hiện, quản lý và chỉ đạo công tác an toàn lao động của Người sử dụng 
lao động và Người lao động;…

Ngoài ra EVNNPC sẽ gửi lời tri ân tới 
khách hàng sử dụng điện trên địa bàn các 
tỉnh, thành miền Bắc qua tin nhắn SMS, 
Zalo, email, gửi thư, trên website chăm sóc 
khách hàng; thực hiện các hoạt động tình 
nguyện, an sinh xã hội...

Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Phó Tổng giám đốc thường trực, Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng 
công ty kỳ vọng 107 cán bộ nữ tham gia khóa học lần này sẽ lĩnh hội được những kiến thức 
cần thiết, trong tương lai sẽ là những hạt nhân lãnh đạo ở những vị trí quan trọng của Tổng 
công ty, tiếp tục truyền đạt những kiến thức, mạnh dạn tương tác và bồi dưỡng cho đội ngũ 
CBCNV nữ tại các đơn vị...

Với thông điệp “Chuyên nghiệp, hiệu quả”, tháng “Tri ân khách hàng” năm 2018 sẽ được 
EVNNPC triển khai đồng loạt tại 27 tỉnh thành miền Bắc - địa bàn EVNNPC thực hiện quản 
lý vận hành và cung ứng điện.
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Sẽ có khoảng 6.000 hộ nghèo, gia đình ,chính sách trên địa bàn các tỉnh, thành miền Bắc được 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) sửa chữa, thay thế đường dây điện, lắp bóng đèn 
tiết kiệm điện trong chương trình "Thắp sáng niềm tin". Đây là một trong nhiều hoạt động 
được EVNNPC triển khai trong Tháng tri ân khách hàng - tháng 12/2018.

Ngoài ra EVNNPC sẽ gửi lời tri ân tới 
khách hàng sử dụng điện trên địa bàn các 
tỉnh, thành miền Bắc qua tin nhắn SMS, 
Zalo, email, gửi thư, trên website chăm sóc 
khách hàng; thực hiện các hoạt động tình 
nguyện, an sinh xã hội...

Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý - giải pháp từ vấn đề con người

Công tác thi tuyển nhằm tìm kiếm được những cán 
bộ có năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng được 
yêu cầu công việc và nhiệm vụ được phân công 
đang được lãnh đạo Tổng công ty nghiêm túc triển 
khai thực hiện.

Một số chức danh lãnh đạo được thi tuyển trong 
tháng 11 vừa qua: Chức danh Phó Giám đốc Công ty 
TNHH MTV Điện lực miền Bắc; Chức danh Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án phát triển 
Điện lực; Thi tuyển chức danh kế toán trưởng Công ty Điện lực Cao Bằng.

Nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn Dự án Lắp đặt máy T3 TBA 110kV Gò
Đầm, tỉnh Thái Nguyên

Vừa qua, Ban Quản lý dự án lưới điện vừa 
phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 
nghiệm thu đóng điện và đưa vào vận hành 
an toàn Dự án Lắp đặt MBA T3 TBA 110kV 
Gò Đầm, Tỉnh Thái Nguyên.

Dự án được xây dựng trên Trạm biến áp Gò 
Đầm, Tỉnh Thái Nguyên với  tổng mức đầu 
tư 36,511 tỷ VNĐ do EVNNPC làm chủ 
đầu tư. Ban Quản lý dự án lưới điện là đơn 
vị được Tổng Công ty giao quản lý dự án.

  
Dự án Lắp đặt MBA T3 TBA 110 kV Gò Đầm được khởi công xây dựng ngày 12/8/2018 với 
quy mô xây dựng: Lắp MBA 3 63MVA – 115/35/22kV và các thiết bị đồng bộ; 02 lộ xuất 
tuyến 35kV, 03 lộ xuất tuyến 22kV.
 
Công trình khi đưa vào vận hành sẽ: Khắc phục tình trạng quá tải trong hệ thống phân phối 
điện, đảm bảo chất lượng, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy và an toàn cung cấp 
điện, hoàn thiện lưới điện phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Nguyên, giảm 
tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Với thông điệp “Chuyên nghiệp, hiệu quả”, tháng “Tri ân khách hàng” năm 2018 sẽ được 
EVNNPC triển khai đồng loạt tại 27 tỉnh thành miền Bắc - địa bàn EVNNPC thực hiện quản 
lý vận hành và cung ứng điện.
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Nhằm đánh giá hiệu quả lãnh đạo công tác văn hóa doanh nghiệp năm 2018 của các đơn vị 
thành viên, đặc biệt là việc triển khai chương trình hành trình văn hóa, tiếp thu ý kiến phản hồi 
của CBCNV, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý các cấp để tiếp tục hoàn thiện công tác quản 
lý và thực thi Văn hóa doanh nghiệp thời gian tới, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã triển 
khai chương trình khảo sát thu thập thông tin đánh giá công tác lãnh đạo trong hành trình Văn 
hóa EVNNPC 2018 đối với các đơn vị thành viên.

Triển khai chương trình khảo sát thu thập thông tin đánh giá công tác lãnh đạo
trong hành trình văn hóa EVNNPC 2018

Văn bản - Thực thi

Thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 4973/CT-EVNNPC ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch 
kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai các hoạt động trong 
“Tháng tri ân khách hàng năm 2018”. Chỉ thị xác định đây là nhiệm vụ quan trọng thể hiện 
trách nhiệm, nâng cao uy tín, hình ảnh của EVN và EVNNPC trong xã hội.

Thông tin – quản lý

Đào tạo

EVNNPC vừa tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng 
nghiệp vụ về công tác kiểm soát năm 2018. Chương 
trình đào tạo đã mang lại các đảm bảo về tính đầy đủ, 
tính hiệu lực của hệ thống quản lý, điều hành, hệ 
thống quản trị rủi ro và hệ thống kiểm toán, kiểm soát 
nội bộ. Nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý, 
hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng trong 
Tổng công ty cũng như tại các đơn vị trực thuộc./.

Đấu giá

Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã có thông báo chính thức về việc bán đấu giá Công ty cổ 
phần thiết bị Điện miền Bắc. Mọi thông tin chi tiết tìm hiểu tại link: 
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/11822/Default.aspx

Tuyển dụng

Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc cần tuyển dụng 03 nhân lực có chất lượng cao, 
đủ năng lực, kiến thức chuyên môn sâu để đào tạo trở thành những cán bộ nòng cốt của Công ty.

Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng

- Ngày 11/12/2018 sẽ diễn ra Hội nghị khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc với gần 
400 khách hàng đại diện cho 10 triệu khách hàng của Tổng Công ty. Hội nghị năm nay với chủ 

đề: Nâng tầm hợp tác hướng đến tương lai phát triển 
bền vững.

- Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc tri ân” là một trong 
những hoạt động trong Tháng Tri ân khách hàng của 
EVNNPC nhằm lựa chọn được những bức ảnh có nội 
dung tốt, hình ảnh ấn tượng, có ý nghĩa để tuyên 
truyền sâu rộng về văn hóa và con người EVNNPC, 
mục đích nâng cao hình ảnh của EVNNPC là đối tác 
tin cậy, thân thiện và hết lòng đối với khách hàng.

Các tác giả nộp ảnh dự thi theo tuần với giải thưởng 
01 giải Nhất (trị giá 2 triệu đồng) và 02 giải Nhì 
(500.000 đồng/giải) sẽ được trao cho các tác phẩm có 
lượt Like và Share cao nhất tuần.

- Chương trình hiến máu nhân đạo Tuần lễ Hồng lần 
thứ IV sẽ được diễn ra từ ngày 24/12 đến 31/12/2018 
tại tất cả các đơn vị điện lực trực thuộc EVN trong đó 
có Tổng công ty Điện lực miền Bắc.



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
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- Ngày 11/12/2018 sẽ diễn ra Hội nghị khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc với gần 
400 khách hàng đại diện cho 10 triệu khách hàng của Tổng Công ty. Hội nghị năm nay với chủ 

đề: Nâng tầm hợp tác hướng đến tương lai phát triển 
bền vững.

- Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc tri ân” là một trong 
những hoạt động trong Tháng Tri ân khách hàng của 
EVNNPC nhằm lựa chọn được những bức ảnh có nội 
dung tốt, hình ảnh ấn tượng, có ý nghĩa để tuyên 
truyền sâu rộng về văn hóa và con người EVNNPC, 
mục đích nâng cao hình ảnh của EVNNPC là đối tác 
tin cậy, thân thiện và hết lòng đối với khách hàng.

Các tác giả nộp ảnh dự thi theo tuần với giải thưởng 
01 giải Nhất (trị giá 2 triệu đồng) và 02 giải Nhì 
(500.000 đồng/giải) sẽ được trao cho các tác phẩm có 
lượt Like và Share cao nhất tuần.

- Chương trình hiến máu nhân đạo Tuần lễ Hồng lần 
thứ IV sẽ được diễn ra từ ngày 24/12 đến 31/12/2018 
tại tất cả các đơn vị điện lực trực thuộc EVN trong đó 
có Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Tin tham khảo

1. Cải thiện môi trường kinh doanh Việt Nam: Những nỗ lực của EVN được đánh giá cao
xem chi tiết  

2. Bước đột phá trong quản lý vận hành lưới điện 110 kV miền bắc  xem chi tiết 

3. Thiếu than, thiếu điện và kiểu truyền thông thiếu trách nhiệm xem chi tiết 

4. Đồng đội 110kV – Nơi thắp sáng niềm tin xem chi tiết

5. Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủng hộ 48 tỷ đồng xây dựng Trường phổ thông Dân tộc nội trú 
Phù Yên tỉnh Sơn La xem chi tiết

https://www.evn.com.vn/d6/news/Cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-Viet-Nam-Nhung-no-luc-cua-EVN-duoc-danh-gia-cao-6-12-22773.aspx

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/11851/Default.aspx

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/11742/Default.aspx

https://vov.vn/vov-binh-luan/thieu-than-thieu-dien-va-kieu-truyen-thong-thieu-trach-nhiem-847555.vov

http://www.nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/38439402-buoc-dot-pha-trong-quan-ly-van-hanh-luoi-dien-110-kv-mien-bac.html
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