
 

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập 6/10/1969 -6/10/2019

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc, Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng 
đến toàn bộ CBCNV và người lao động của 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Trong Thư có 
đoạn viết: 
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Với 50 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua nhiều lần đổi tên, thay đổi cơ quan chủ quản và 
mô hình tổ chức, Tổng Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, từng bước phát triển 
vững chắc và không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, ngày càng 
khẳng định được vai trò, vị trí nòng cốt của mình trong ngành Điện lực Việt Nam và có những 
đóng góp trong quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh miền Bắc nước ta.

Phát huy truyền thống tốt đẹp trong 50 năm qua, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng rằng Tổng 
Công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiếp tục giữ vững vị thế doanh nghiệp hàng đầu của ngành Điện 
lực, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

Chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và tiếp tục giành được thành tích xuất sắc hơn nữa.

Thủ tướng Chính phủ -Nguyễn Xuân Phúc

Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên 
Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Tòng Thị Phóng; 
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ 
Chính trị, Phó Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, 
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã gửi điện hoa chúc mừng. 

Ngày 04 tháng 10 năm 2019, tại Nhà hát lớn Hà Nội, 
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc long trọng tổ chức lễ 
kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (6/10/1969-6/10/2019) 
và đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhì do Chủ 
tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao 
tặng. Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch 
nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên 

Tổng công ty Điện lực miền Bắc 50 năm vững vàng phát triển cùng đất nước
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Đến dự buổi lễ, về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh – Ủy viên BCH 
Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Trịnh Đình 
Dũng – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Về phía các Bộ/Ban/
Ngành Trung ương có ông Nguyễn Hoàng Anh – Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước; lãnh 
đạo các tỉnh, thành phố, các địa phương; Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ông Dương 
Quang Thành – Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, các ông trong Ban lãnh đạo và 
các Đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tập 
đoàn, Tổng công ty và các Đơn vị thành viên qua các thời kỳ; hơn 300 đại biểu đại diện cho gần 
28.000 cán bộ, CNVC và người lao động trong toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phát 
biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Trịnh Đình 
Dũng ghi nhận, trân trọng và biểu dương những 
thành tích rất quan trọng mà các thế hệ lãnh đạo và 
cán bộ công nhân viên Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc đã đạt được trong 50 năm chiến đấu, xây dựng 
và trưởng thành.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Trong giai đoạn đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá, nhằm đưa Việt Nam cơ bản trở 
thành nước công nghiệp vào năm 2020 hiện nay, việc đáp 
ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển và sinh hoạt của người 
dân là điều kiện tiên quyết, yêu cầu đặt ra với ngành điện 
là phải đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế và tiêu dùng 
của nhân dân. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng, nhưng 
không thể thoái lui, phải thực hiện cho bằng được.

Tại sự kiện quan trọng này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tập thể cán bộ, công nhân 
viên, người lao động Tổng công ty Điện lực miền Bắc cần tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền 
thống tốt đẹp và những thành quả đã đạt được trong 50 năm qua để hoàn thành tốt những nhiệm 
vụ được giao. Phó Thủ tướng tin tưởng với truyền thống vẻ vang 50 năm xây dựng và trưởng 
thành sẽ là nền tảng vững chắc, là động lực, sức mạnh để Tổng công ty Điện lực miền Bắc tiếp 
tục vững bước vượt qua những khó khăn, thách thức, lớn mạnh và phát triển cùng đất nước. 
Phát biểu đáp từ Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch HĐTV Thiều Kim 
Quỳnh đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành và lời tri ân sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước, Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, lãnh đạo các 
tỉnh, thành phố phía Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị bạn trong Tập đoàn, các 
đơn vị đối tác trong nước và quốc tế và trên 11 triệu hộ khách hàng sử dụng điện trên địa bàn 
quản lý của Tổng công ty về những tình cảm đôn hậu, nồng ấm, sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, 
sâu sát, sự chia sẻ, cảm thông, ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ vô điều kiện dành cho Tổng công ty trên 
mỗi bước đường xây dựng và trưởng thành.

Trải qua 50 năm Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã vinh dự được đón nhận nhiều phần thưởng 
cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng: Huân chương Độc lập hạng nhất, hạng nhì, hạng ba; 
danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và nhiều Huy chương, Cờ thi đua, Bằng khen 
của Chính phủ, của các Bộ, ngành và các địa phương. Đây là ghi nhận của Đảng, Nhà nước 
trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, là niềm tự hào của CBCNV và người lao 
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Tại buổi lễ ông Trần Lê Đoàn – Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh đã biểu dương những thành tích mà PC Nam 
Định trong việc vận hành và cung ứng điện phục vụ 
phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh những năm 
qua. Với việc đưa vào vận hành công trình TTĐKX 
của PC Nam Định có ý nghĩa quan trọng trong quá 
trình hiện đại hóa, xây dựng lưới điện thông minh, 

Gắn biển công trình Trung tâm Điều khiển xa chào mừng 50 năm ngày thành 
lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc (6/10/1969-6/10/2019)

trong đó ngành điện Nam Định là một trong những ngành đi đầu trong việc hiện đại hóa, ứng 
dụng công nghệ vào công tác điều hành, quản lý, vận hành. Ông Trần Lê Đoàn khẳng định: 
đây là một công trình hiện đại, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH của đất nước và mong muốn trong 
thời gian tới, EVN, EVNNPC luôn quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho Nam Định để từng bước 
tiếp tục nâng cao chất lượng điện năng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống 
dân sinh của nhân dân tỉnh. 

Phát biểu tại Lễ gắn biển công trình, ông Lê Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 
cho biết: Việc đưa vào vận hành TTĐKX là một sự thay đổi về chất trong công tác quản lý 

Ngày hội văn hóa EVNNPC và triển lãm ảnh “EVNNPC Hành trình đổi mới”

Trong hai ngày 28-29/9/2019, tại phố đi bộ Hồ 
gươm, Ban Truyền thông phối hợp với Đoàn 
Thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
(EVNNPC) tổ chức ngày hội văn hóa và triển lãm 
ảnh EVNNPC “Hành trình đổi mới”. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Tổng giám đốc Lê 
Văn Trang cho biết, trải qua 50 năm xây dựng và 
trưởng thành, với định hướng chiến lược mang tinh thần đổi mới “Khách hàng là trung tâm”, 
dựa trên nền tảng truyền thống yêu nước, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc đã và đang tập trung mọi nguồn lực cho công tác kinh doanh, dịch 
vụ khách hàng, quản lý kỹ thuật để phát triển bền vững, khẳng định vai trò quan trọng trong 
sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của miền Bắc và đất nước. Ngày hội văn hóa 
EVNNPC và triển lãm ảnh “EVNNPC Hành trình đổi mới” là hoạt động văn hóa phần nào 
ghi lại những thành quả đáng tự hào sau 50 năm xây dựng và trưởng thành của Tổng công ty 
trong đó có sự đóng góp sức lực, trí tuệ và cả sự hy sinh xương máu của biết bao thế hệ cán 
bộ công nhân viên EVNNPC.

Không chỉ có sự tham gia của CBCNV ngành Điện, triển lãm ảnh còn thu hút sự quan tâm 
đông đảo của du khách quanh phố đi bộ Hồ Gươm. Đây cũng là cơ hội tốt để cộng đồng, xã 
hội được hiểu biết thêm về con người, công việc vất vả, sự hy sinh thầm lặng của những người 
thợ điện trong suốt quá trình chiến đấu, xây dựng và phát triển của đất nước.

động của Tổng công ty vì thành tích luôn nỗ lực vượt khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
lao động sản xuất trên từng vị trí công tác, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc và ngành Điện lực Việt Nam.
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vận hành của đội quản lý vận hành lưới điện 110kV, trung hạ thế của PC Nam Định. TTĐKX 
vận hành tốt sẽ giúp Nam Định phân tích tình hình sự cố nhanh chóng, phát hiện kịp thời 
các khiếm khiếm cũng như đưa ra giải pháp để giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, nâng cao độ tin 
cậy cung ứng điện cho đơn vị, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà 
EVNNPC đã giao, cùng với các đơn vị thành viên trong Tổng công ty thực hiện tốt nhiệm vụ 
cung ứng điện với chất lượng an toàn, tin cậy, hiệu quả, kinh tế.

Thông tin quản lý

Ngày 30/9/2019 tại Thanh Hóa, Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc đã công bố Quyết định và bổ nhiệm Giám 
đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa đối với ông Hoàng 
Thanh Sơn. 

Phát biểu giao nhiệm vụ đối với tân Giám đốc PC 
Thanh Hóa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Thiều Kim 
Quỳnh cho biết: Được bổ nhiệm Giám đốc PC Thanh Hóa là vinh dự lớn, đồng thời cũng là 
trách nhiệm rất nặng nề đối với ông Hoàng Thanh Sơn. Và mong rằng ông Hoàng Thanh Sơn 
với trọng trách là người đứng đầu đơn vị cùng tập thể ban lãnh đạo PC Thanh Hóa đoàn kết, 
chủ động, quyết liệt thực hiện các giải pháp để cải thiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tăng 
cường công tác quản trị để phấn đấu trở thành đơn vị có dịch vụ xuất sắc, chuyên nghiệp. Chủ 
tịch HĐTV Tổng công ty tin tưởng và hy vọng ông Hoàng Thanh Sơn sẽ cùng tập thể CBCNV 
PC Thanh Hóa phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương và các nhiệm vụ Tổng công ty giao, xứng đáng với 
sự lựa chọn của Tổng công ty và sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Kỷ niệm 129 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh; Chào mừng Kỷ niệm 50 năm ngày thành 
lập Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và 65 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Cách mạng 
Việt Nam. Vừa qua, Công ty Điện lực Phú Thọ đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi 
Đảng cho đồng chí Phạm Văn Chúc - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy -  Chủ nhiệm Uỷ ban 
kiểm tra Đảng bộ Công ty Điện lực Phú Thọ. Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng còn là biểu tượng 
cao quý về sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của các đảng viên với Đảng, 
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc và 65 năm 
Ngày truyển thống ngành Điện lực Việt Nam. Nhiều công trình đã được Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc khởi công xây dựng và đưa vào đóng điện vận hành, một số công trình điển hình như:

Tổ chức nhân sự

Hoạt động Đảng - Đoàn

Đầu tư – Xây dựng

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa

Đảng ủy Công ty Điện lực Phú Thọ tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
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- Khởi công Dự án lắp máy biến áp T2 TBA 110kV Phù Ninh, Phú Thọ
- Khởi công Dự án nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Vĩnh Yên - Phúc Yên
- Triển khai dự án đường dây và Trạm máy cắt 110kV Điện Biên 2
- Ban Quản lý dự án phát triển Điện lực khởi công dự án ĐZ và TBA 110kV Bảo Lâm   
           tỉnh Cao Bằng
- Khởi công dự án Đường dây và TBA 110kV Bãi Sậy tại huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên
- Đóng điện đưa vào vận hành trạm 110kV Hữu Lũng

Tính đến hết tháng 8 năm 2019, số lượng khách hàng tại Quảng Ninh thanh toán tiền điện 
không sử dụng tiền mặt là: 98.678/412.467 khách hàng, chiếm tỷ lệ 23,92 % tổng số khách 
hàng Công ty đang quản lý… Công ty Điện lực Quảng Ninh phấn đấu đến hết năm 2019 tỷ lệ 
khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt của toàn Công ty đạt 70,81%, tương ứng 
với 295.800 khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt, góp phần hoàn thành 
các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao trong  năm 2019. Đồng thời, thực 
hiện theo đúng định hướng của Chính phủ, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 
2016-2020 và đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với việc thu phí các dịch vụ công.

Để ghi nhận những nỗ lực của các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong các hoạt động 
chào mừng kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Hương Sơn (1469-2019), ngày 20/9/2019 14 tập 
thể và 15 cá nhân Điện lực Hương Sơn đã được Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn khen thưởng. 
Đây là lần thứ 2 trong năm Điện lực Hương Sơn vinh dự đón nhận giấy khen của Chủ tịch 
UBND huyện và tiền thưởng. Trước đó ngày 21/02/2019, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, 
tỉnh Hà Tĩnh đã khen thưởng Điện lực Hương Sơn - Công ty Điện lực Hà Tĩnh vì những đóng 
góp trong quá trình ban chuyên án tổ chức vây bắt nhóm đối tượng buôn ma túy trên địa bàn.

Kinh doanh dịch vụ khách hàng

Quan hệ cộng đồng

PC Quảng Ninh tích cực triển khai các biện pháp nhằm tăng tỷ lệ khách hàng 
thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Điện lực Hương Sơn vinh dự được UBND huyện khen thưởng 

Tự hào 50 năm EVNNPC

Với mục tiêu: “Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được 
giao năm 2019”. Từ đầu năm đến nay, Công ty Điện lực Sơn La đã phát động và triển khai 
Phong trào thi đua nhằm khuyến khích các đơn vị trực thuộc Công ty không ngừng nâng cao 
quản trị nguồn nhân lực, trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ của CNVC-LĐ; đồng thời 
đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý vận hành lưới điện, đảm bảo 
cung cấp điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế -  xã hội và đời sống nhân dân các dân tộc 
trong tỉnh. Xem chi tiết

Người thợ điện Sơn La hướng về 50 năm thành lập Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13534/Default.aspx
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Bản tin EVNNPC

Tin tham khảo

1. 50 năm EVNNPC: Sức mạnh và niềm tin Xem chi tiết

2. Nữ tướng Điện lực miền Bắc: “Số hoá quy trình là nhiệm vụ” Xem chi tiết

3. EVNNPC: 50 năm - một chặng đường Xem chi tiết

4. Công ty Điện lực Lào Cai kỷ niệm 61 năm ngày Bác Hồ lên thăm Nhà máy Điện Lào Cai 
Xem chi tiết

5. Điện lực miền Bắc trong cảm nhận của những KOLs Xem chi tiết

https://nhandan.com.vn/bancanbiet/item/41748402-50-nam-evnnpc-suc-manh-va-niem-tin.html
https://vnexpress.net/thoi-su/nu-tuong-dien-luc-mien-bac-so-hoa-quy-trinh-la-nhiem-vu-3991488.html
https://bnews.vn/evnnpc-50-nam-mot-chang-duong/136358.html
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13539/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13605/Default.aspx
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