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Tuyên dương 65 đoàn viên thanh niên tiên tiến toàn EVN

Chiều 29/11/2019, 65 cán bộ Đoàn, cán bộ quản lý 
trẻ được tuyên dương trong khuôn khổ Liên hoan 
Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác do Đoàn 
Thanh niên EVN tổ chức tại Hà Nội. Đây cũng là 
một trong những hoạt động hướng tới chào mừng 
kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực 
Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2019).
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tư, ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại đã góp phần đưa trình độ KHCN của Tập đoàn 
tiệm cận trình độ tiên tiến trong khu vực. Trong sự phát triển vượt bậc ấy, có sự đóng góp 
không nhỏ của lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Được phát động từ tháng 4/2019, cuộc thi Ý tưởng sáng tạo ngành Điện lực Việt Nam đã nhận 
được 53 ý tưởng, sáng kiến của các đoàn viên, thanh niên đến từ các đơn vị thành viên EVN. 
Chung cuộc, Ban Tổ chức đã chọn 10 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có 5 giải 
Nhất và 5 giải Sáng tạo trẻ.

Sáng 29/11/2019, Đoàn Thanh niên EVN tổ chức 
Chương trình tổng kết và trao giải cuộc thi “Ý tưởng 
sáng tạo trẻ ngành Điện lực Việt Nam”.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực 
Đảng ủy EVN khẳng định, hoạt động khoa học công 
nghệ của EVN đã có những bước chuyển biến rất 
mạnh mẽ trong thời gian qua. Việc nghiên cứu, đầu 

10 sáng kiến đạt giải Ý tưởng sáng tạo trẻ ngành Điện lực Việt Nam

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đánh giá cao những 
đóng góp của tuổi trẻ toàn Tập đoàn trong thời gian qua, đồng thời giao nhiệm vụ cho tổ chức 
Đoàn và các Đoàn viên thanh niên cần chủ động tích cực hơn nữa, chung sức cùng Tập đoàn 
trong nhiệm vụ xây dựng hệ thống điện hiện đại, thông minh; ứng dụng CNTT sâu rộng trong 
tất cả mọi lĩnh vực…

“Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên EVN cần phải tổ chức các diễn đàn để lãnh đạo Tập đoàn, 
lãnh đạo các đơn vị phát hiện được các nhân tố trẻ năng động, sáng tạo. Qua đó, kịp thời bồi 
dưỡng những thế hệ lãnh đạo kế cận, những chuyên gia giỏi...” - Tổng giám đốc Trần Đình 
Nhân nhấn mạnh.
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Tuần qua, đoàn công tác do Phó Tổng giám đốc 
EVNNPC Lê Văn Trang dẫn đầu làm việc với PC 
Yên Bái để khảo sát, đánh giá hoạt động sáp nhập 
điện lực. 

Đại diện PC Yên Bái cho biết, Điện lực Nghĩa Lộ 
được sáp nhập từ 3 điện lực gồm: Nghĩa Lộ, Văn 

Tại buổi làm việc với PC Thái Bình, ông Hồ Mạnh Tuấn 
– Thành viên HĐTV đồng tình với 4 yếu tố bất lợi làm 
ảnh hưởng đến việc giảm tổn thất điện năng gồm: Đầu tư 
xây dựng, sửa chữa các công trình trên lưới 110kV còn 
chậm; Đường dây trung áp có nhiều cấp điện áp và các 
điểm liên kết không tốt; Tiếp nhận lưới điện hạ áp của 74 
xã nông thôn trong ba năm gần đây; Ranh giới đo đếm 
và phương thức giao nhận trên lưới 110kV chưa hợp lý. 

Kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 tại PC 
Thái Bình 

Khảo sát, đánh giá hoạt động sáp nhập tại PC Yên Bái

Chấn và Mù Cang Chải. Do địa bàn quản lý rộng, cự ly di chuyển lớn cộng với việc hệ thống 
đường giao thông còn kém phát triển nên CBCNV điện lực đã gặp nhiều khó khăn trong việc 
xử lý sự cố hay mỗi khi cần giao dịch với khách hàng. Ngược lại, người dân cũng phải đi xa 
hơn khi có nhu cầu về các dịch vụ điện... Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tiếp cận 
điện năng và độ tin cậy cung cấp điện…

Tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc Lê Văn Trang đã ghi nhận những nỗ lực của toàn thể 
CBCVN trong việc thực hiện nhiệm vụ Tổng công ty giao, đồng thời cho rằng PC Yên Bái đã 
sử dụng nguồn nhân lực một cách hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. 

Đối với trường hợp Điện lực Nghĩa Lộ, Phó Tổng giám đốc cho rằng, đây là một trong những 
điện lực có những khó khăn đặc thù, do đó cần phải xem xét đánh giá khách quan để từ đó 
có những quyết sách tiếp theo liên quan đến chủ trương sáp nhập điện lực trong thời gian tới.

Ông Hồ Mạnh Tuấn cũng yêu cầu PC Thái Bình tổng hợp số liệu về độ tin cậy cung cấp điện 
chính xác và trung thực hơn nữa, khi phát hiện ra các thông tin bất lợi cần báo cáo ngay lên 
cấp trên để có phương án xử lý kịp thời. Từ năm 2020, Tổng công ty sẽ có chế tài mạnh đối 
với những đơn vị báo cáo số liệu thiếu trung thực. Ngoài ra, PC Thái Bình cần quyết liệt giảm 
tổn thất điện năng, nâng cao độ hài lòng của khách hàng và đặc biệt chú trọng các hoạt động 
sản xuất kinh doanh trong tháng tri ân khách hàng… Năm 2020, ngành điện sẽ gặp nhiều khó 
khăn trong việc đảm bảo cung cấp nguồn điện và cơ cấu tài chính. Vì vậy, các Công ty cần 
chủ động lên phương án đối phó với các tình huống cực đoan, bao gồm cả những bức xúc kiến 
nghị từ khách hàng…

Tin EVNNPC
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Tổ chức nhân sự

Vừa qua, tổ công tác số 3 do Phó Tổng giám 
đốc Lê Minh Tuấn dẫn đầu làm việc tại PC 
Bắc Ninh để kiểm tra đánh giá tình hình thực 
hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD – Tài chính 
– ĐTXD năm 2019. 

Theo báo cáo của PC Bắc Ninh, cả năm 2019, 

PC Bắc Ninh - thương phẩm cao vẫn khó đạt kế hoạch năm 2019

điện thương phẩm ước đạt 6.890/7.310 triệu kWh, đạt 94,5% so với kế hoạch; Tổn thất chung: 
3,26%, bằng kế hoạch 2019; Giá bán bình quân: 1.721,84 đồng/kWh, tăng 4,04 đồng so với 
kế hoạch; Chỉ số tiếp cận điện năng: 5,6 ngày, giảm 0,4 ngày so với chỉ tiêu được EVN giao; 
Tỷ lệ thu nộp tiền điện: 99,9%, tăng 0,2% so với kế hoạch; Năng suất lao động theo thương 
phẩm: 7,78 triệu kWh/lao động, giảm 0,25 triệu kWh so với kế hoạch. 

Như vậy Công ty đạt 4/6 chỉ tiêu quan trọng trong SXKD, còn 2 chỉ tiêu là điện thương phẩm 
và năng suất lao động theo thương phẩm có thể không đạt do một số khách hàng lớn giảm sản 
lượng tiêu thụ.

Tại buổi làm việc, các thành viên tổ công tác đã ghi nhận nỗ lực của toàn thể CBCNV PC 
Bắc Ninh trong việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Tổng công ty giao. Mặc 
dù không đạt chỉ tiêu thương phẩm và năng suất lao động theo thương phẩm trong năm nay 
do nguyên nhân khách quan và đây cũng là khó khăn chung mà các PC trong EVNNPC đang 
phải đối mặt, song PC Bắc Ninh vẫn là đơn vị có sản lượng điện thương phẩm đứng đầu trong 
EVNNPC, và cũng là đơn vị thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Đặc 
biệt việc PC Bắc Ninh đạt chỉ tiêu TTĐN sẽ góp phần quan trọng trong việc đạt chỉ tiêu này 
của toàn Tổng công ty.

- Vừa qua, tại trụ sở PC Hà Nam diễn ra Hội nghị công 
bố và trao các Quyết định của BTV ĐUK Doanh nghiệp 
tỉnh Hà Nam về công tác cán bộ của Đảng bộ PC Hà 
Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Hội nghị đã công bố Quyết định về việc chuẩn y đồng 
chí Ngô Quốc Huy – UV BTV, Giám đốc PC Hà Nam 
giữ chức Bí thư Đảng ủy PC Hà Nam nhiệm kỳ 2015 – 
2020; Chuẩn y đồng chí Vũ Hoàng Lâm - Ủy viên BCH 

Đảng bộ, Phó Giám đốc PC Hà Nam tham gia BTV Đảng ủy PC Hà Nam nhiệm kỳ 2015 – 
2020; Chỉ định đồng chí Trần Bá Hiệp – Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư PC 
Hà Nam tham gia BCH Đảng bộ PC Hà Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020.
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Kinh doanh

Quan hệ cộng đồng

Công nghệ thông tin

- Sáng 23/11/2019, hơn hai mươi cán 
bộ đoàn viên thanh niên PC Hà Giang 
tham gia ngày hội hiến máu tình 
nguyện do tỉnh Hà Giang phối hợp với 
Viện Huyết học - Truyền máu Trung 
ương tổ chức.

- Công ty Thí nghiệm điện miền Bắc phối hợp với 
Công ty Netpro tổ chức tập huấn nâng cao nhận 
thức an toàn an ninh thông tin (ATTT) nhằm nâng 
cao ý thức cảnh giác của toàn thể CBCNV trước 
âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, các 
loại tội phạm và đối tượng xấu. 

- 24/11/2019, Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện 
lực đóng điện thành công giai đoạn 2 dự án Nâng 
công suất MBA T2 TBA 110kV Nghĩa Lộ thuộc 
xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

- 20/11/2019, nghiệm thu cấp Tổng công ty các dự 
án thuộc TTĐKX khu vực Nam Định. 

- PC Hải Phòng vừa ban hành văn bản số 2853/PCHP - 
TTBVPC gửi Công an thành phố Hải Phòng yêu cầu xử 
lý hình sự nhiều vụ việc ăn cắp điện mới được phát hiện 
thời gian qua, trong đó có vụ việc nghiêm trọng tại Công 
ty cổ phần Cơ khí đúc Mỹ Đồng (xã Mỹ Đồng, huyện 
Thủy Nguyên) về hành vi ăn cắp gần 8.000.000 kWh 
tương ứng số tiền hơn 22,5 tỷ đồng (tính cả thuế là gần 
25 tỷ đồng).

Dự án đầu tư xây dựng

Tại buổi tập huấn, học viên được phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và được cung cấp 
nhiều thông tin về diễn biến phức tạp tình hình ATTT tại Việt Nam và thế giới cùng những 
mối đe dọa trực tiếp, gián tiếp từ các cuộc tấn công mạng; Mức độ nguy hiểm của các cuộc 
tấn công; Các phương tiện, hình thức tấn công cùng một số nguyên nhân chủ quan dẫn đến rủi 
ro mất ATTT… 
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Chỉ đạo: Ông Lê Văn Trang - Phó TGĐ
Tổ chức thực hiện: Ban Truyền thông
Điện thoại: 024.2100653 *Fax: 024.39263742

Bản tin EVNNPC

Tin tham khảo

1. Giới thiệu xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 
Xem chi tiết

2. TCBC: EVN triển khai thực hiện “THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG - 12/2019”. Xem chi 
tiết

3. Tập đoàn Siemens giới thiệu phần mềm quản lý lưới điện thông minh tại EVNNPC. Xem 
chi tiết

4. Phóng sự theo bước chân người thợ điện. Xem chi tiết

5. Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao kỹ năng truyền thông Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc năm 2019. Xem chi tiết

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13832/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13829/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13829/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13827/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13827/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13815/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13828/Default.aspx
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