
 

Tin tức

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì 
cho Công ty Điện lực Nghệ An

Lễ kỉ niệm 60 năm xây dựng và phát 
triển Công ty Điện lực Nghệ An (PC 
Nghệ An) diễn ra sáng 27/4/2/2019. 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó 
Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ 
đã trao tặng Huân chương Lao động 
hạng Nhì cho đơn vị.

Hiện nay, PC Nghệ An đã thực hiện tiếp nhận toàn bộ lưới điện hạ áp khu vực nông thôn, trực 
tiếp bán điện đến các hộ dân, đảm bảo người dân được hưởng giá bán điện theo quy định của 
Chính phủ; đưa điện đến 100% các xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, góp phần nâng cao đời sống 
kinh tế, văn hóa tinh thần của nhân dân. PC Nghệ An cũng đã và đang triển khai nhiều giải 
pháp toàn diện, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng thành công hệ thống chăm 
sóc khách hàng đa dạng và hiện đại, các dịch vụ khách hàng tiện ích và nhanh chóng, nâng cao 
chất lượng dịch vụ, thỏa mãn nhu cầu của người sử dụng điện.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Thiều Kim Quỳnh – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc đã rất tự hào khi khẳng định PC Nghệ An là cái nôi của ngành Điện Cách 
mạng Việt Nam, của giai cấp công nhân Việt Nam. Ông biểu dương những thành tích và đóng 
góp to lớn của CBCNV PC Nghệ An trong việc đảm bảo cấp điện ổn định và tin cậy, đáp ứng 
đầy đủ nhu cầu sử dụng điện cho các mục tiêu chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 
Thời gian tới, PC Nghệ An cần tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát 
triển kinh tế-xã hội; tập trung nguồn lực thực hiện đúng tiến độ các dự án cấp điện trọng điểm, 
cấp bách; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất lao động….
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Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm việc với UBND huyện Cẩm 
Khê, tỉnh Phú Thọ

Sáng 25/4/2019 tại Phú Thọ, Ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc và Đoàn 
công tác Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã có buổi làm việc với UBND huyện Cẩm Khê tỉnh 
Phú Thọ về Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Cẩm Khê 2. 

Tại buổi làm việc ông Bùi Văn Quang - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú 
Thọ cho biết: trong quá trình phát triển của tỉnh Phú Thọ có sự quan tâm đặc biệt của ngành 
Điện miền Bắc, PC Phú Thọ đã đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh và đặc biệt là các 
doanh nghiệp lớn, trọng điểm.
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Chính thức đưa phần mềm quản lý BSC/KPI vào hoạt động quản trị và sản 
xuất kinh doanh của Tổng công ty

EVNNPC đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Vừa qua, Tổ công tác KPI Tổng công ty đã có buổi 
ra mắt phần mềm quản lý BSC/KPI. Phần mềm quản 
lý BSC/KPI giúp khai thác hiệu quả trong công việc 
đồng thời hỗ trợ lãnh đạo Tổng công ty thuận tiện 
trong việc theo dõi, điều hành quản lý kinh doanh 
trong toàn Tổng công ty. Là công cụ nhằm giao và 
đánh giá hợp lý thực hiện các KPI của Tổng công ty 
đến các đơn vị thành viên, cũng như tích hợp các hệ 
thống phần mềm đang triển khai tại Tổng công ty.

Nhằm hỗ trợ khách hàng thanh toán thuận tiện đồng thời thực hiện của Chính phủ về hạn chế 
sử dụng tiền mặt, ngày 25/4/2019 tại Hà Nội, EVNNPC đã tổ chức Hội nghị triển khai công 
tác thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

Trong những năm qua, bên cạnh việc đảm bảo đủ điện phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh 
và sinh hoạt của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc với mức tăng trưởng 
từ 10-12%/năm, EVNNPC còn cung cấp nhiều dịch vụ khách hàng khác, trong đó có việc 
thanh toán tiền điện. Tính đến hết tháng 3/2019, toàn Tổng công ty đang kinh doanh bán điện 

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Phó Tổng giám đốc Thường trực Tổng công ty cho biết đây là phần mềm 
mà Tổng công ty đã rất quyết liệt để cho ra mắt và triển khai thực hiện. Thời gian tới, các Tổ 
công tác KPI Tổng công ty sẽ cập nhật tất cả số liệu tự động, từ các ban chuyên môn và người 
đứng đầu sẽ chịu trách nhiệm khi đưa ra những số liệu chính xác của mỗi chỉ tiêu. Bên cạnh 
đó, để đảm bảo tính chính xác khi các ứng dụng của phần mềm được liên kết với nhau thì việc 
xây dựng ngưỡng cảnh báo bằng con số cụ thể cũng là trách nhiệm của người đứng đầu các 
ban. Phần mềm quản lý BSC/KPI là công cụ quản trị, lãnh đạo các ban sẽ phải trực tiếp góp ý 
và cùng hoàn thiện các quy chế quản trị…

Ông Thiều Kim Quỳnh khẳng định: EVNNPC không 
chỉ quan tâm sát sao đến việc cung cấp điện cho các 
dự án tại các khu công nghiệp mà trong thời gian tới 
đây toàn bộ hệ thống lưới điện tại nông thôn vùng sâu, 
vùng xa của tỉnh Phú Thọ trong sẽ được nâng cấp để 
đảm bảo đủ điện áp, cung cấp điện ổn định cho sinh 
hoạt của bà con nhân dân. Nhiều dự án lớn tại Phú 
Thọ cũng đang được nâng cấp, hoàn thành đảm bảo 
đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Lãnh đạo và các phòng ban của PC 
Phú Thọ về môt số nội dung như: Tình hình cung cấp điện, kết quả sản xuất kinh doanh, công 
tác đầu tư xây dựng lưới điện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, và công tác 5S từ văn phòng ra lưới 
điện...



Đưa điện lưới quốc gia về các khu tái định cư tại huyện Mường Lát - Thanh Hóa 

Sau đợt lũ quét cuối tháng 8 năm 2018, có 3 bản 
của huyện Mường Lát bị tàn phá nặng nề phải di 
dân đến nơi ở mới là bản Poọng, xã Tam Chung; 
bản Qua, xã Quang Chiểu; bản Na Chừa, xã 
Mường Chanh. Với phương châm điện đi trước 
một bước ngành điện đã khẩn trương triển khai 
thi công hệ thống điện đến khu tái định cư mới. 
Đến ngày 26/4/2019 tại các khu tái định cư này 
đã chính thức được đóng điện, vượt tiến độ 2 
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tháng so với mục tiêu đề ra.

Công ty điện lực Thanh Hóa đã gấp rút thi công đường điện tới các khu tái định cư với tổng 
khối lượng lắp đặt 03 TBA mới có công suất 100kVa/Trạm, gần 2,8 km đường dây 35kV và 
hơn 3,5 km đường dây hạ áp, băng qua rừng núi đưa điện đến tận nhà các hộ dân, Công ty đã 
tập trung triển khai đồng bộ rất nhiều công việc, huy động tối đa nhân lực đẩy nhanh tiến độ 
thi công, rút ngắn thời gian các khâu từ thiết kế đến thi công... nhằm hoàn thành dự án sớm 
nhất, thiết thực kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 
- 30/4/2019) và kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018.

cho 10.109.039 khách hàng sử dụng điện. Trong đó 
có trên 9,159 triệu khách hàng sinh hoạt và 949.550 
khách hàng ngoài sinh hoạt.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quang Thái - Phó Tổng 
giám đốc EVNNPC cho biết, mục tiêu của hội nghị 
nhằm tạo sự chuyển biến, thay đổi thói quen, tập quán 
sử dụng tiền mặt trong việc thanh toán tiền điện. Đồng 
thời hội nghị cũng là dịp để EVNNPC và các bên liên 

quan (ngân hàng, tổ chức trung gian...) tìm giải pháp khắc phục những khó khăn, bất cập trong 
công tác thanh toán, nhất là cơ chế hỗ trợ khách hàng. Ông cũng cho rằng, lợi ích của việc đẩy 
mạnh thanh toán tiền điện qua ngân hàng, tổ chức trung gian là rất lớn không chỉ cho khách 
hàng sử dụng điện mà còn giúp nâng cao năng suất lao động, nâng cao tính minh bạch của 
ngành điện. Do đó, ngoài nỗ lực của EVNNPC rất cần sự vào cuộc của các đối tác, các cấp 
chính quyền và cả cộng đồng xã hội.

Đến hết quý 1/2019, Tổng công ty hiện đã triển khai ký thỏa thuận hợp tác với 12 ngân hàng 
và 7 tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ thu tiền điện.

EVNNPC hướng dẫn triển khai nhân rộng mô hình điểm 5S từ văn phòng ra 
lưới điện

Trong hai ngày 23 - 24/4/2019, tại thành phố Thái Nguyên, EVNNPC đã tổ chức Hội thảo 
hướng dẫn triển khai nhân rộng mô hình điểm 5S từ văn phòng ra lưới điện năm 2019. 

Tại Hội thảo, các thành viên trong Ban chỉ đạo 5S Tổng công ty và chuyên gia VNPI đã phổ 
biến kế hoạch triển khai 5S từ văn phòng ra lưới điện cho các đơn vị thành viên trong năm 
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Thông tin quản lý

Sau khi Pháp xâm lược Việt Nam đã cho đầu tư xây dựng tại Vinh, Bến Thủy (Nghệ An) một 
loạt các công trình hạ tầng để phục vụ cho quá trình khai thác tài nguyên. Năm 1929 có 7.000 
công nhân làm việc tại Vinh - Bến Thủy, chiếm 36% dân số Vinh - Bến Thủy lúc bấy giờ… 
chi tiết

Sau khi xây dựng một số công trình nhà máy điện ở 
Việt Nam, từ những năm 1920 trở đi nền kinh tế Việt 
Nam phát triển chậm do chiến tranh, nhưng Pháp tiếp 
tục nghiên cứu điện khí hóa những khu vực trung 
tâm mới… chi tiết

Ngành Điện Việt Nam - Thuở ban đầu (Kỳ 6): Nhà máy điện SIFA biểu tượng 
tinh thần dũng cảm của người công nhân

Ngành điện Việt Nam - Thuở ban đầu (Kỳ 7): Người Pháp đánh giá điện khí 
hóa ở miền Bắc (1892-1938)

Tự hào 50 năm EVNNPC

2019; hướng dẫn cập nhật bộ tiêu chí 5S cho lưới điện, 
cách thức thực hành và duy trì 5S từ văn phòng ra lưới 
điện; hướng dẫn các đơn vị thành viên xây dựng phương 
án triển khai xây dựng mô hình 5S mẫu tại đơn vị, áp 
dụng và đánh giá cấp chứng chỉ Thực hành tốt 5S đối 
với đường dây và TBA 110kV điển hình; thống nhất tiêu 
chí lựa chọn đoạn đường dây và TBA 110kV điển hình…

Phát biểu tại Hội thảo, ông Lê Quang Thái – Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban chỉ đạo 5S của 
EVNNPC nhận định: “Làm tốt 5S sẽ góp phần làm tốt nhiệm vụ chuyên môn và nâng cao năng 
suất lao động. Do đó, Tổng công ty không thể đổi mới quản trị doanh nghiệp nếu thiếu một 
môi trường làm việc sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng, khoa học và thẩm mỹ. Với lưới điện cũng 
vậy, nếu không được quan tâm săn sóc sẽ trở nên cũ nát, không đảm bảo an toàn và mỹ quan”.

Đào tạo

Sáng ngày 25/4/2019, tại Hà Nội, EVNNPC 
phối hợp cùng Công ty CP Tư vấn và đào 
tạo Sao Việt, Đại học Điện lực đã tổ chức 
khai giảng Chương trình quản lý chuyên ng-
hiệp quốc tế khóa 4 – theo bản quyền của 
Hiệp hội các nhà quản lý quốc tế Anh quốc 
(CIPM).

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12449/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12526/Default.aspx
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- Trong 2 ngày  23 và 24/4, đoàn công tác Công đoàn 
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã đến thăm hỏi, tặng 
quà cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng và Công ty 
Điện lực Bắc Ninh.

Tại Hải Phòng, Đoàn công tác đến thăm, động viên người 
lao động tại Điện lực Hồng Bàng và Điện lực Đồ Sơn, trao 
quà cho mỗi đơn vị 20 triệu đồng. Động viên và thăm hỏi 8 công nhân bị mắc bệnh hiểm nghèo 
đang phải vượt qua rất nhiều khó khăn về cả vật chất và tinh thần.

Tại PC Bắc Ninh, Đoàn đã thăm và tặng quà cho cán bộ công nhân Điện lực Thành phố, Đội 
Quản lý lưới điện 110 kV mỗi đơn vị 20 triệu đồng. Đặc biệt đoàn đã đến tận công trình thi 
công lắp đặt Trạm 110 kV di động Hoàn Sơn thuộc huyện Tiên Du để thăm hỏi lực lượng thi 
công đang làm nhiệm vụ tại hiện trường, động viên cán bộ công nhân bảo đảm an toàn trong 
quá trình sản xuất, hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra.

Ngoài ra, nhiều phần quà của Công đoàn Tổng công ty cũng được trao đến các cá nhân là 
CBCNV bị mắc các bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày.

Góc phong trào

Theo chương trình, 29 học viên tham gia lớp CIPM khóa 4 sẽ học tập 6 chuyên đề trong thời 
gian 8 tháng. Ngoài thời gian học lý thuyết, thảo luận nhóm, hội thảo quốc tế, chương trình sẽ 
có những buổi đi thực tế để trao đổi kiến thức, học tập kinh nghiệm quản trị của các tập đoàn, 
công ty đa quốc gia như Tập đoàn Điện lực Singapore, Tập đoàn Huyndai… giúp các học viên 
thu thập thêm nhiều kiến thức bổ ích, tiếp cận nhanh kiến thức mới và có thể áp dụng ngay kỹ 
năng quản lý chuyên nghiệp, chuẩn mực vào thực tiễn quản lý điều hành SXKD tại đơn vị, góp 
phần xây dựng EVNNPC phát triển bền vững trong giai đoạn cạnh tranh, hội nhập quốc tế.

Kĩ thuật

Toàn bộ lưới điện trung, hạ thế trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã cơ bản được đầu tư, sửa chữa, 
nâng cấp hoàn thiện theo chỉ đạo của EVNNPC; các nguồn điện dự phòng và phương án ứng 
trực cũng đã được lên kế hoạch, đảm bảo sẵn sàng cấp điện phục vụ Đại lễ Vesak Liên Hiệp 
Quốc năm 2019 diễn ra từ ngày 10/5 - 15/5/2019 tại Khu du lịch Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, 
huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)... chi tiết

-  Chiều ngày 22/4/2019, Công đoàn Cơ 
quan EVNNPC phối hợp với Đoàn thanh 
niên Tổng công ty tổ chức vòng loại môn 
bóng đá nam Hội thao CNVC-LĐ Tổng 
Công ty Điện lực miền Bắc cụm số 5 tại 
Hà Nội nhằm chào mừng 50 năm Ngày 
thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
(06/10/1969 - 06/10/2019).

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12593/Default.aspx


Tin tham khảo
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Chỉ đạo: Ông Lê Quang Thái – Phó TGĐ
Tổ chức thực hiện: Ban Truyền thông
Điện thoại: 024.2100653 *Fax: 024.39263742

Bản tin EVNNPC

1. Tăng giá điện 2019: Hãy là người tiêu dùng thông minh xem chi tiết

2. Điện về sáng bản vùng cao xem chi tiết

3. Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong mùa hè khi giá điện tăng xem chi tiết

4. Công ty Điện lực Quảng Ninh thực hiện kết hợp 71 nội dung công tác trên lưới điện trong 
một lần cắt điện xem chi tiết

5. EVNNPC chủ động đảm bảo điện mùa nắng nóng xem chi tiết

Tham dự vòng loại môn bóng đá nam cụm số 5 có 7 đội bóng thuộc Cơ quan Tổng công ty; Ban QLDA 
Lưới điện; Ban QLDA Phát triển Điện lực; Công ty CNTT Điện lực miền Bắc; Công ty Dịch vụ Điện 
lực miền Bắc; Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc và Trung tâm Chăm sóc khách hàng.

Giải đấu với tiêu chí tôn vinh sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết và gây dựng phong trào, tăng cường 
rèn luyện sức khỏe, tạo ra sân chơi lành mạnh trong CNVC-LĐ. Vòng loại môn bóng đá nam cụm số 
5 diễn ra từ ngày 22/4 - 2/5/2019.

https://dantri.com.vn/xa-hoi/tang-gia-dien-2019-hay-la-nguoi-tieu-dung-thong-minh-20190501113642249.htm
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12587/Default.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/-Nhung-cach-tiet-kiem-dien-hieu-qua-trong-mua-he-khi-gia-dien-tang-6-18-23567.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12603/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12591/Default.aspx
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