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Tin tức

EVN công bố "Cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4"

Tính đến hiện nay, Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN) đang cung cấp điện trực tiếp 
tới trên 27,6 triệu quý khách hàng trên cả 
nước; 100 % số xã và 11/12 huyện đảo đã 
được EVN cung cấp điện trực tiếp qua điện 
lưới Quốc gia hoặc các nguồn năng lượng 
tái tạo tại chỗ như điện mặt trời, điện gió. 

Vừa qua Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý 
kiến cán bộ về công tác nhân sự đối với 
chức danh Phó bí thư Đảng ủy và Chủ 
nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng Công 
ty nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Về cấu nhân sự chức danh Phó bí thư Đảng 
ủy Tổng công ty phải có tên trong danh sách 
quy hoạch nhiệm kỳ  2015-2020 đã được 

Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Bắc kiện toàn công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020

Số 06 • Tháng 12/2018

Sự kiện công bố “Cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4” đánh dấu thêm một bước tiến mới của EVN 
trong việc đưa dịch vụ điện đến gần hơn với khách hàng thông qua nền tảng công nghệ. Từ ngày 
21/12/2018, Dịch vụ điện cấp độ 4 đáp ứng mọi dịch vụ theo yêu cầu của quý Khách hàng từ 
khâu đăng ký, nhận kết quả đến thanh toán 100% thông qua trực tuyến.

phê duyệt của Ban thường vụ Đảng ủy khối công nghiệp Hà Nội. Việc giới thiệu nhân sự các 
chức danh kiện toàn bổ sung thực hiện đúng theo Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng về 
công tác cán bộ, nhân sự.

Hội nghị đã thống nhất đưa vào danh sách giới thiệu hai đồng chí: Đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh 
- Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Tổng công ty giới thiệu chức danh Phó 
Bí thư Đảng ủy Tổng công ty; đồng chí Vũ Anh Phương - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban 
Quản lý Đấu thầu được giới thiệu chức danh: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Hội nghị 
đã tiến hành bầu ban kiểm phiếu và thực hiện nghiêm công tác bầu cử Phó Bí thư Đảng ủy và 
Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020.
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Hội nghị  khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc - Vì niềm tin của 10 triệu
khách hàng

Theo đó từ ngày 01/01/2019, NGC sẽ bàn giao nguyên trạng công tác hành chính, trang thiết 
bị văn phòng tại các trạm 110kV, bộ máy quản lý và lực lượng lao động thực tế của chi nhánh 
LĐCT Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình về ba Công ty TNHH MTV Hải Phòng, Hải Dương 
và Ninh Bình. 400 quý khách hàng đại diện cho hơn 10 triệu 

khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc (EVNNPC) đã tham dự Hội nghịvới chủ 
đề “Nâng tầm hợp tác hướng đến tương lai 
phát triển bền vững”, cùng tinh thần đổi mới, 
với triết lý khách hàng là trung tâm của sự 
phát triển.
 

Với mục tiêu là tiếp cận được công 
nghệ mới, nâng cao trình độ của 
CBCNV; Nâng cao độ tin cậy cung 
cấp điện (giảm chỉ số SAIDI), tăng sản 
lượng điện thương phẩm, EVNNPC đã 
chính thức triển khai công tác sửa chữa 
điện Hotline trên đường dây đang 
mang cấp điện áp 22kV.

EVNNPC chính thức triển khai sữa chữa điện Hotline trên lưới 22kV

Bàn giao và tiếp nhận lưới điện 110kV từ Công ty lưới điện cao thế miền Bắc về
Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, Hải Dương và Ninh Binh

Chiều 25/12/2018, EVNNPCtổ chức lễ ký kết biên bản bàn giao và tiếp nhận công tác quản lý 
lưới điện 110kV từ Công ty lưới điện cao thế miền Bắc (NGC) về các Công ty TNHH MTV 
Điện lực Hải Phòng, Hải Dương và Ninh Bình.
 

Ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cho biết: EVNNPC đã ban hành Quy 
định hướng dẫn sử dụng và bảo quản dụng cụ thi công Hotline cũng như thực hiện nghiêm túc 
việc cử bộ cán bộ kỹ thuật, an toàn và công nhân Hotline đủ điều kiện lên lưới để đào tạo và 
học tập về ứng dụng và sửa chữa Hotline.

Tính đến ngày 20/12/2018, 8 đơn vị đầu tiên đã thực hiện thành công việc triển khai sữa chữa 
Hotline trên lưới tại các đơn vị.

Ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPCđã gửi lời cảm ơn chân thành 
tới khách hàng sử dụng điện toàn miền Bắc đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng EVNNPC 
suốt thời gian qua. EVNNPC cam kết sẽ hiện thực hóa bằng những chiến lược, hành động cụ 
thể với các mục tiêu: Đảm bảo cung cấp đủ điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, đời sống 
sinh hoạt của nhân dân; Cải tiến các thủ tục hành chính, phối hợp các địa phương triển khai hệ 
thống một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục cấp điện; Đầu tư xây dựng, hiện đại 
hóa lưới điện theo hướng thông minh, sử dụng các công nghệ hotline để giảm thiểu tối đa thời 
gian ngừng cấp điện; Triển khai hoàn thiện các hệ thống cung cấp dịch vụ điện trực tuyến tạo 
điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng…
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Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia 
(EVNNPT) đã thống nhất bàn giao về khối lượng tài sản 2 TBA 220kV Vĩnh Tường, Phú Bình 
và đoạn đường dây đấu nối vào 02 TBA trên. Thời điểm bàn giao vào 24h00 phút ngày 
31/12/2018, chính thức tiếp nhận quản lý vận hành vào hồi 0h00 phút ngày 01/01/2019.

Theo đó, hai bên sẽ bàn giao nguyên trạng công tác hành chính, văn phòng, hồ sơ đất đai; bàn 
giao về lao động thực tế; việc quản lý đo đếm điện năng thực hiện theo quy trình quản lý thiết 
bị đo đếm; bàn giao phương tiện, công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị dự phòng phục vụ quản lý 
vận hành hiện có tại TBA 220kV về Công ty truyền tải Điện 1; bàn giao về hồ sơ công tác quản 
lý vận hành và an toàn phòng chống, cháy nổ…

Bàn giao các TBA 220kV Phú Bình, Vĩnh Tường từ EVNNPC sang EVNNPT

Hơn 3.300 cán bộ nhân viên EVNNPC tình nguyện hiến máu

Tuần lễ hồng EVN lần thứ IV được diễn ra từ ngày 
24-31/12/2018 với thông điệp Vạn trái tim – Một 
tấm lòng. Hơn 3.300 cán bộ nhân viên EVNNPC đã 
tích cực tham gia chương trình với tinh thần thiện 
nguyện, vì nghĩa cử cao đẹp “Hiến máu cứu người”, 
thể hiện trái tim và con người ngành Điện miền Bắc 
đối với các hoạt động vì cộng đồng.

Nghiệm thu đóng điện vận hành an toàn Dự án nâng công suất máy biến áp
T2 của TBA 110kV Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Vừa qua, Ban Quản lý dự án lưới điện 
EVNNPC đã phối hợp với các đơn vị liên 
quan tổ chức nghiệm thu đóng điện và đưa 
vào vận hành an toàn Dự án nâng công suất  
MBA T2 của TBA 110kV Hải Hậu, tỉnh 
Nam Định.

Dự án được triển khai khởi công ngày 
03/12/2018 với  tổng mức đầu tư 19,749 tỷ 

đồng do EVNNPC làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô: Lắp 1 MBA công suất 40MVA 
-115/38,5/23(11)kV (kèm tủ điều khiển từ xa) và các thiết bị đồng bộ.

Công trình khi đưa vào vận hành là cơ sở để phát triển lưới điện phân phối tỉnh Nam Định theo 
định hướng các Quy hoạch phát triển trên địa tỉnh và góp phần cung cấp điện an toàn và ổn 
định cho tỉnh Nam Định và khu vực lân cận.

Theo đó từ ngày 01/01/2019, NGC sẽ bàn giao nguyên trạng công tác hành chính, trang thiết 
bị văn phòng tại các trạm 110kV, bộ máy quản lý và lực lượng lao động thực tế của chi nhánh 
LĐCT Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình về ba Công ty TNHH MTV Hải Phòng, Hải Dương 
và Ninh Bình. 

Chiều 25/12/2018, EVNNPCtổ chức lễ ký kết biên bản bàn giao và tiếp nhận công tác quản lý 
lưới điện 110kV từ Công ty lưới điện cao thế miền Bắc (NGC) về các Công ty TNHH MTV 
Điện lực Hải Phòng, Hải Dương và Ninh Bình.
 



4

Năm 2018, phong trào CNVC lao động và hoạt động Công đoàn của EVNNPC đạt được nhiều 
kết quả quan trọng đó là: Phối hợp có hiệu quả với chuyên môn đồng cấp, tạo được sự đồng 
thuận và sức mạnh trong tổ chức các phong trào CNVC lao động, vận động người lao động 
vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao; các cấp Công 
đoàn đã phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn; Đội ngũ cán bộ Công đoàn được tập huấn 
nâng cao năng lực công tác và kỹ năng hoạt động...

Công đoàn EVNNPC đã trợ cấp cho 477 CNVC lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt với 
số tiền 1,892 tỷ đồng; 26.973 CNVC lao động được khám sức khỏe định kỳ; 66 tỷ đồng từ 
Quỹ phúc lợi và Quỹ khen thưởng cho CBCNV nhân các ngày lễ lớn…

Công đoàn EVNNPC tổ chức Hội nghị BCH mở rộng và bàn giao Công đoàn các
Chi nhánh lưới điện cao thế về trực thuộc Công đoàn các Công ty Điện lực tỉnh

An toàn

Văn bản - Thực thi

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã có văn bản số 4625/EVNNPC-KH+QLĐT ngày 
05/11/2018 về việc thực hiện công tác tư vấn công trình điện thuộc kế hoạch Đầu tư xây dựng 
năm 2019.
 
Qua đó yêu cầu các đơn vị đảm bảo chất lượng và chủ động hoàn toàn trong công tác tư vấn  
lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật - tổng dự toán các công trình Đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ 
áp năm 2019 và những năm tiếp theo. 

Thông tin – quản lý

Tổng công ty Điện lực miền Bắc xuất 
sắc vượt qua 4 Tập đoàn/Công ty khác 
để giành giải Nhất tại Hội thi “Người 
làm công tác An toàn, vệ sinh lao động 
giỏi năm 2018” do Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội vừa được tổ 
chức ngày 15/12 tại Quảng Ninh.

Kinh doanh và dịch vụ khách hàng

Gần 24.000 lượt khách hàng sử dụng dịch vụ điện trực 
tuyến trên website chăm sóc khách hàng; hàng chục nghìn 
lượt khách hàng tiếp cận  dịch vụ điện qua facebook, zalo, 
webchat…, đó là những con số ấn tượng của EVNNPC 
trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong 
thời đại công nghệ số… Qua đó, mang lại rất nhiều tiện ích 
cho khách hàng sử dụng điện. 



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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Quan hệ cộng đồng

+ Ngày 16/12, Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam, Công ty Điện lực Sơn La đã phối 
hợp cùng với UBND tỉnh Sơn La tổ 
chức lễ khánh thành và ban giao công 
trình Trường Phổ thông Dân tộc nội trú 
huyện Phù Yên. Đây là dự án do Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam tài trợ, dành 

+ Hơn 700 triệu đồng là số tiền Đoàn thanh 
niên EVNNPC thực hiện các hoạt động 
trong tháng tri ân khách hàng năm 2018 tại 
hai tỉnh Sơn La và Yên Bái: Công trình 
thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại 2 xã 
Mường Lựm và xã Chiềng Hặc – Yên Châu 
– Sơn La dài gần 3 km với 96 cột đèn sắt cao 
6m được lắp đặt, cùng các trang thiết bị đi 
kèm như cáp điện, tủ điện, aptomat, rơ le, 

cho con em các dân tộc huyện Phù Yên, nơi có nhiều hộ dân di chuyển ra khỏi vùng ngập của 
Thủy điện Hòa Bình. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 66 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh đầu tư 
18 tỷ đồng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tài trợ 48 tỷ đồng.

bóng đèn, kẹp néo...; Chương trình Tết ấm vùng cao với 200 chiếc áo ấm, 40 chiếc đèn bàn Led 
dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Chương trình “Trao niềm tin gửi yêu thương” 
đã dành tặng cho cô và trò thôn Tà Lành, xã Nậm Lành, Văn Chấn, Yên Bái một ngôi trường với 
hai phòng học mới được xây dựng kiên cố có sân chơi, nhà vệ sinh, tường rào chắc chắn; Kéo 
điện về cho 40 hộ dân tộc Dao ở Thôn Đá Đen, xã An Lương, huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái…

Tin tham khảo

1. Thư của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam gửi cán bộ công nhân 
viên nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2018)… 
xem chi tiết
2. Khi con gái làm Điện... xem chi tiết 
3. Hòa lưới thành công tổ máy của Thủy điện Đa Nhim mở rộng… xem chi tiết 
4. Hội thảo "EVN với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư"… xem chi tiết
5. Thủy điện Mường Mươn (Điện Biên): Khởi công... vào phút chót?... xem chi tiết

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/11910/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/11946/Default.aspx

https://www.evn.com.vn/d6/news/Hoa-luoi-thanh-cong-to-may-cua-Thuy-dien-Da-Nhim-mo-rong-6-13-22909.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Hoi-thao-EVN-voi-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-6-12-22908.aspx

https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/thuy-dien-muong-muon-dien-bien-khoi-cong-vao-phut-chot-3972442-b.html
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