
 

Tin tức

“Cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đảng”

Các đơn vị trực thuộc EVNNPC hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018

Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư 
Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội 
Tòng Thị Phóng tại buổi sinh hoạt chuyên đề giữa 
Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN-
NPC) và Chi bộ Vụ Dân tộc của Quốc hội, hướng tới 
kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) vừa diễn ra tại Hà Nội.

100% các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức Hội nghị 
tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ban lãnh 
đạo Tổng công ty cùng các ban chuyên môn đã tham dự và chỉ đạo tại các hội nghị.

Ông Thiều Kim Quỳnh – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPC đã biểu dương và gửi lời 
cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo, người lao động các đơn vị đã có những cống hiến và 
thành tích rất đáng ghi nhận trong năm qua.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị Đảng bộ EVNNPC và Chi bộ 
Vụ Dân tộc của Quốc hội thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề để phát huy hiệu 
quả hoạt động kết nghĩa giữa hai bên, tạo ra mô hình mới trong công tác Đảng cũng như thực 
hiện chủ trương của Đảng về công tác dân tộc, nhất là chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí cũng khẳng định Điện lực miền Bắc là một điểm sáng về tinh thần trách nhiệm trong 
việc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh; cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế 
- xã hội của đất nước; đặc biệt là khi mà yêu cầu của xã hội đối với ngành Điện ngày càng cao.
Báo cáo tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Thiều Kim Quỳnh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
kiêm Tổng giám đốc EVNNPC cho biết, năm 2018, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, Đảng 
bộ EVNNPC đã lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 
được giao. Đảng bộ Tổng công ty cũng đã lãnh đạo, định hướng cho cán bộ, đảng viên và công 
nhân viên chức nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ của Đảng bộ, của từng địa phương; nêu cao ý 
thức trách nhiệm cá nhân, tính chủ động, tự giác trong công việc; không có biểu hiện suy thoái 
về tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2018, Đảng bộ Tổng công ty được Đảng ủy Khối công 
nghiệp Hà Nội công nhận Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 06 chi bộ hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ, 31 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
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Thanh Hóa: Thêm 157 hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia trước Tết 
Nguyên đán Kỷ Hợi

Công đoàn EVNNPC xứng đáng là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, 
hợp pháp của Người lao động

Ngày 25/1/2019, Công ty Điện lực Thanh Hóa (Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc) tổ chức khánh thành công trình đưa điện lưới Quốc gia tới 
157 hộ dân ở 3 bản Tén Tằn, Chiềng Cồng, Piềng Mòn thuộc xã Tén 
Tằn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Dự sự kiện khánh thành có 
ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức 
Trung ương Đảng; lãnh đạo chính quyền địa phương, Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thanh Hóa và đông đảo bà con 
nhân dân xã Tén Tằn.
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Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung 
ương Đảng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của EVNNPC/PC Thanh Hóa trong việc kịp thời 
khắc phục các sự cố bão lũ trong năm 2018, đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên 
địa bàn tỉnh, đặc biệt là các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới.

“Công trình cấp điện lưới Quốc gia tại xã Tén Tằn sẽ góp phần nâng cao đời sống kinh tế, xã hội 
và tinh thần của nhân dân xã biên giới nơi đây, đảm bảo tình hình an ninh quốc phòng. Sự đóng 
góp này của ngành Điện có ý nghĩa rất lớn với bà con các dân tộc vùng biên giới của Tổ quốc” - 
ông Phạm Minh Chính khẳng định.

Công trình đưa điện lưới quốc gia về xã Tén Tằn với quy mô: Xây dựng mới 0,05 km đường dây 
35 kV; Xây dựng mới 1,6 km đường dây 0,4 kV; 01 TBA 180 kVA - 35/0,4 kV; Lắp đặt 157 công 
tơ 1 pha và 6.951 m dây ra sau công tơ.

Năm 2018, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) được Tổng liên đoàn lao 
động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc khối Công đoàn các Tổng công ty Điện lực. Công đoàn 
EVNNPC và các cấp Công đoàn đã thể hiện vai trò tham gia với cấp ủy Đảng, chuyên môn về 
kế hoạch phát triển SXKD, việc làm và đời sống của Người lao động, các chương trình lớn của 
EVNNPC đều có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong triển khai các hoạt động trọng tâm, 
góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật. Công đoàn 
cũng đã phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch và chương trình công tác AT-VSLĐ, tổ 

Riêng đối với năm 2019, mức tăng trưởng sử dụng điện lớn trên 
10%/năm như hiện nay thì việc cung ứng điện sẽ gặp nhiều khó 
khăn, Ông Quỳnh yêu cầu các đơn vị cần tăng cường hơn nữa trong 
việc tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; triển khai và ứng 
dụng hiệu quả công tác hotline để để đảm bảo các chỉ tiêu về kỹ 
thuật; tăng cường củng cố công tác quản lý vận hành và khắc phục 
các tồn tại của lưới điện 110kV; tập trung lưới điện trung thế, mạch 
vòng; tiếp tục chủ động bám sát các chương trình phát triển kinh tế - 

xã hội trọng điểm của các tỉnh để chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng nguồn và lưới điện; bảo đảm cung 
cấp đủ điện cho nhu cầu phát triển; tập trung xử lý những hạn chế, sự cố trên nguồn và lưới 
điện, duy trì tốt mức giảm tổn thất điện năng; cải tạo nâng cấp lưới điện khu vực nông thôn…



Khách hàng ngày càng hài lòng hơn với Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công tác cán bộ 

Theo đại diện Tư vấn OCD, công tác đánh giá hài lòng khách hàng 
trong 6 năm qua đã tạo bước chuyển biến tích cực cho hoạt động 
của EVNNPC, góp phần quan trọng trong việc thay đổi hình ảnh của 
ngành Điện trong con mắt khách hàng. Nếu năm đầu tiên đánh giá 
(năm 2013), điểm bình quân của EVNNPC chỉ đạt gần 6 điểm, thì đến 
năm 2018, điểm khách hàng dành cho EVNNPC đã đạt 8,01 điểm, 
tăng 0,15 điểm so với năm 2017 và đạt điểm giỏi trong thang điểm 10.
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Ông Lê Quang Thái – Phó Tổng giám đốc EVNNPC khẳng định: “Sự hài lòng khách hàng là 
kết quả cuối cùng mà mọi hoạt động của EVNNPC hướng đến. Do vây, năm 2019, tất cả các 
hoạt động từ đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, kinh doanh, dịch vụ khách hàng… từ cấp 
tổng công ty đến các điện lực cần phải phối hợp chặt chẽ, phải vào cuộc quyết liệt trong việc 
đảm bảo điện, xử lý, giải quyết nhanh chóng các yêu cầu của khách hàng, mang đến cho khách 
hàng những dich vụ tiện ích nhất”.

Thực hiện nghiêm túc công văn số 243/EVNNPC-KD ngày 16/1/2019 của Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện quy định tại Thông tư số 25/2018/
TT-BCT.

- Bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính kế toán EVN với ông Võ Hồng Lĩnh 
- Nguyên Phó trưởng Ban Tài chính kế toán EVN.

- Điều động và bổ nhiệm ông Hà Văn Dần, Giám đốc Công ty Điện lực Hòa Bình giữ chức vụ 
Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty Điện lực miề Bắc cho đến thời điểm đủ tuổi 
nghỉ hưu, kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2019.

- Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Phúc Thịnh, phụ trách Công ty Dịch vụ Điện lực miền 
Bắc giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Hòa Bình, thời hạn giữ chức vụ 04 năm, kể từ 
ngày 21 tháng 01 năm 2019.

Văn bản - Thực thi

Thông tin - Quản lý

chức đối thoại định kỳ với người lao động, kịp thời thăm hỏi, 
hỗ trợ CNVC lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, nhất 
là cán bộ công nhân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai ổn định 
sản xuất kinh doanh và khắc phục hậu quả do thiên tai gây 
ra. Các hoạt động xã hội, từ thiện được Công đoàn các cấp tổ 
chức hiệu quả…



Vừa qua, Công ty Điện lực Bắc Ninh và Bưu điện tỉnh Bắc 
Ninh đã khai trương đề án thí điểm tiếp nhận các yêu cầu dịch 
vụ về điện tại các Điểm Bưu điện văn hóa xã. Theo đó, khi 
có yêu cầu của khách hàng, các điểm Bưu điện văn hóa xã sẽ 
hướng dẫn, khách hàng gọi điện đến tổng đài Trung tâm chăm 
sóc khách hàng theo số điện thoại 1900 6769 để được tư vấn, 
giải đáp, đồng thời sẽ hỗ trợ thu nộp tiền điện đối với những 
khách hàng chưa nộp tại các điểm thu chính của ngành Điện.
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- Điều động và bổ nhiệm ông Phan Tử Lượng, Giám đốc Công 
ty Điện lực Lào Cai giữ chức vụ Giám đốc Công ty Dịch vụ 
Điện lực miền Bắc, thời hạn giữ chức vụ 04 năm, kể từ ngày 
21 tháng 01 năm 2019.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Công ty 
Điện lực Lào Cai giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực 
Lào Cai, thời hạn giữ chức vụ 04 năm, kể từ ngày 01 tháng 02 
năm 2019.

Kinh doanh 

Văn hóa doanh nghiệp

Đầu tư xây dựng

- Vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ 
chức gặp mặt các thế hệ Cán bộ nguyên là Lãnh đạo chủ chốt 
của Tổng công ty và các đơn vị qua các thời kỳ. Đây là hoạt 
động truyền thống, mang đậm nét văn hóa “uống nước nhớ 
nguồn”, thể hiện sự tôn vinh, trân trọng những công lao, đóng 
góp của các thế hệ đi trước và cũng là dịp để đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo chủ chốt EVNNPC bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn và 

- Dự kiến đến trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công ty Điện lực Sơn La sẽ phấn đấu 
hoàn thành Dự án cấp điện cho 4.700 hộ dân chưa có điện trên địa bàn 4 huyện (Thuận Châu, 
Mường La, Bắc Yên và Phù Yên) cùng với các dự án khác đang triển khai sẽ đóng điện cho 
6.600 hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia trước Tết này, nâng tỷ lệ số hộ dân được sử dụng 
điện toàn tỉnh đạt 94%.

sự tri ân sâu sắc đến thế hệ Cán bộ nguyên là Lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty và các đơn 
vị trong suốt chiều dài 50 năm xây dựng và phát triển EVNNPC.    

- Ban tổ chức cuộc thi sáng tác các ca khúc hát về Tổng công ty đã thống nhất và quyết định 
chọn 16/36 ca khúc để xét giải thưởng: 02 giải Nhì; 03 giải Ba; 11 giải Khuyến khích. Đồng 
thời tiếp tục phát động cuộc thi nhằm lan tỏa, mở rộng và duy trì để đảm bảo chọn lựa được 
ca khúc phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh và thương hiệu của Tổng công ty.
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- Sau gần 4 tháng khởi công dự án với 100% vốn ngân sách từ 
UBND tỉnh Quảng Ninh (hơn 50 tỷ đồng) và Công ty Điện lực 
Quảng Ninh là chủ đầu tư, dự án cấp điện từ nguồn điện lưới 
quốc gia và điện từ năng lượng mặt trời cho các hộ dân chưa có 
điện đã chính thức hoàn thành mang niềm vui lớn khi có điện 
trước Tết nguyên đán Kỷ Hợi cho 486 hộ dân trên các địa bàn 
tỉnh Quảng Ninh.

- Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, EVNNPC đã trích 728 
triệu đồng từ Quỹ Nhân đạo, Quỹ Tình Nghĩa để thăm hỏi cán bộ 
công nhân ở những vùng khó khăn và người lao động bị ốm đau, 
con CBVC- LĐ có hoàn cảnh đặc biệt, tại các Điện lực thuộc 
Công ty Điện lực: Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lạng 
sơn, Cao Bằng.

- Đường dây và Trạm biến áp 110kV Đồng Văn IV đi vào hoạt động sẽ cải tiến một bước trong 
những hạ tầng quan trọng của Khu Công nghiệp Đồng Văn IV. Theo đó, các nhà máy, xí ng-
hiệp trong Khu Công nghiệp Đồng Văn sẽ được cung cấp điện liên tục và ổn định, nhân dân 
trên địa bàn huyện Kim Bảng cũng sẽ được hưởng chất lượng điện tốt hơn. Công trình này thể 
hiện tinh thần đồng hành của EVNNPC cùng các khách hàng sử dụng điện và doanh nghiệp 
đầu tư hạ tầng tại Khu Công nghiệp Đồng Văn, Hà Nam.                                                                       

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

- 50 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Nậm Nhoóng đã được trao 50 suất quà của 
Công ty Điện lực Nghệ An. Mỗi suất quà bao gồm 500.000 đồng tiền mặt và một chiếc chăn 
ấm trị giá 500.000 đồng; Tổng số tiền hỗ trợ là 50 triệu đồng.

- Hơn 100 triệu đồng là số tiền Công ty Điện lực Thái Nguyên thực hiện chương trình “Tuần 
cao điểm Tết vì người nghèo” năm 2019: trao 20 suất quà cho 20 hộ nghèo; hỗ trợ xóa nhà dột 
nát cho 3 hộ nghèo.

1. Bước ngoặt mới trong lĩnh vực dịch vụ của ngành Điện miền Bắc xem chi tiết
2. Thị trường bán buôn điện cạnh tranh 2019: “Cuộc đua” bắt đầu! xem chi tiết
3. Tết “canh điện” của những bóng hồng xem chi tiết
4. Sự hợp lực trong tinh thần ONENPC xem chi tiết
5. Sức xuân trên công trường đường dây 500 kV xem chi tiết

Chỉ đạo: Ông Lê Quang Thái – Phó TGĐ
Tổ chức thực hiện: Ban Quan hệ cộng đồng
Điện thoại: 024.2100653 *Fax: 024.39263742

Tin tham khảo
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