
 

Tin tức

Hội nghị công tác cán bộ kiện toàn nhân sự lãnh đạo quản lý Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc

Ngày 15/5/2019, tại Hà Nội, EVNNPC đã triệu tập cán bộ 
chủ chốt tham gia Hội nghị tập thể lãnh đạo “mở rộng” 
lấy ý kiến giới thiệu kiện toàn nhân sự lãnh đạo quản lý 
EVNNPC. Ông Thiều Kim Quỳnh - Ủy viên Ban chấp 
hành Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPC chủ trì Hội nghị.

Thực hiện chủ trương của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại văn bản số 
266/EVN-HĐTV ngày 19/7/2018 về mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của các Tổng công ty 
Điện lực, EVNNPC đã tiến hành xây dựng Phương án kiện toàn nhân sự lãnh đạo, quản lý, 
trình EVN xem xét và đã được HĐTV Tập đoàn phê duyệt tại Nghị quyết 193/NQ-HĐTV 
ngày 23/04/2019. Theo đó, Hội đồng thành viên có 5 người gồm: Chủ tịch Hội đồng thành 
viên, Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc và 03 thành viên Hội đồng thành viên làm việc 
theo chế độ chuyên trách; Ban điều hành gồm Tổng giám đốc và không quá 5 Phó Tổng giám 
đốc. Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược lãnh đạo EVNNPC không chỉ đảm bảo đủ phẩm chất, năng 
lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ mà còn phải là những người có tư duy đổi mới, tầm nhìn 
chiến lược, vừa có kinh nghiệm thực tiễn cơ sở đồng thời là người có phẩm chất đạo đức tốt, 
có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc, là hạt nhân quy tụ và phát huy sức mạnh tổng 
hợp của Tổng công ty, được cán bộ công nhân viên tin tưởng, tín nhiệm… chi tiết
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Số 17 • Tháng 5/2019

EVNNPC hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019

Chương trình hưởng ứng với chủ đề “Tiếp tục đẩy mạnh, 
xây dựng văn hóa an toàn lao động, trong đó trọng tâm là 
huấn luyện kỹ năng cho người lao động về nhận diện mối 
nguy và biện pháp phòng ngừa” được Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc tổ chức ngày 16 - 17/5/2019 tại tỉnh Nghệ An.

Sự kiện được kết nối trực tuyến đến 334 điểm cầu của các đơn vị trực thuộc EVNNPC, trên 
địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Theo bà Đỗ Nguyệt Ánh - Phó Tổng giám đốc Thường trực Tổng công ty, dù các đơn vị đã 
có nhiều nỗ lực, nhưng vẫn còn xảy ra những tai nạn lao động đáng tiếc, mà phần lớn nguyên 
nhân do lỗi chủ quan của người lao động. Vì vậy, các đơn vị cần đề ra những biện pháp hành 
động thiết thực, hiệu quả, trang bị kiến thức cần thiết để đảm bảo an toàn lao động không chỉ 
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Tổng Công ty Điện lực miền Bắc triển khai phương án hoàn thiện hệ thống 
thu thập dữ liệu đo, đếm từ xa trên công tơ điện tử

Sáng ngày 15/5/2019, Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc đã tổ chức họp triển khai phương án 
hoàn thiện hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm 
từ xa trên công tơ điện tử tại lộ tổng trạm biến 
áp (TBA) công cộng và khách hàng trạm biến 
áp chuyên dùng. Ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ 
tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc chủ trì cuộc họp.

trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cho từng người lao động, mà còn là đảm bảo an toàn 
chung cho người sử dụng điện.

“Tôi yêu cầu toàn thể CBNV Tổng công ty nghiêm túc thực hiện các chương trình, kế hoạch 
hành động, các biện pháp đảm bảo an toàn lao động không chỉ trong ngày hôm nay, trong 
tháng này, mà phải thực hiện trong suốt cả năm. Mỗi người luôn luôn ghi nhớ khẩu hiệu Nói 
không với an toàn lao động trước khi bắt tay vào công việc” - bà Đỗ Nguyệt Ánh nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình, EVNNPC đã tổ chức chương trình roadshow - đạp xe trên các 
tuyến phố; tổ chức tọa đàm; diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với các hình 
thái thiên tai điển hình; phát động phong trào thi đua đảm bảo an toàn lao động vệ sinh lao 
động trong các phân xưởng, tổ, đội; khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong công tác này,...

Tại sự kiện phát động, EVNNPC cũng ra mắt Liên chi hội An toàn vệ sinh lao động Điện lực 
miền Bắc nhiệm kì thứ nhất (2019-2024) và trao giải “Cuộc thi thiếu nhi Việt Nam với an toàn 
trong sử dụng điện” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo số liệu thống kế đến hết Quý I/2019, các đơn vị trong toàn Tổng công ty đang quản lý, 
vận hành, bán điện đã thực hiện thu thập dữ liệu trên 47.915 công tơ lộ tổng TBA công cộng 
và 39.011 công tơ khách hàng TBA chuyên dùng. Số lượng công tơ điện tử dự kiến lắp đặt 
thêm là 3.862 công tơ.

Để đảm bảo mục tiêu của chương trình đến ngày 30/9/2019 phải hoàn thành hệ thống đo xa 
các TBA công cộng và TBA chuyên dùng trên địa bàn Tổng công ty quản lý; cũng như việc 
hàng năm tiếp tục phát sinh các TBA công cộng và TBA chuyên dùng mới cũng sẽ được giải 
quyết kịp thời đảm bảo kiện toàn và vận hành ổn định hệ thống đo xa phục vụ công tác quản 
lý vận hành và kinh doanh, dịch vụ khách hàng, Ông Thiều Kim Quỳnh giao Ban kinh doanh 
và Ban Viễn thông công nghệ thông tin triển khai việc quản lý, lắp đặt bổ sung các trang thiết 
bị và hoàn thiện các hệ thống đo đếm ở trạm biến áp. Để rút ngắn thời gian và đảm bảo cạnh 
tranh về giá đối với các nhà cung cấp dịch vụ, việc mua bán đấu thầu thực hiện theo hai hình 
thức đó là: thực hiện mở rộng hợp đồng đấu thầu và sử dụng kết quả đấu thầu của đơn vị bạn 
trong EVN; giao cho các Công ty Điện lực tự tổ chức thực hiện sau khi hoàn thiện việc tổ chức 
đấu thầu.
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Ngày 13/5/2019, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức 
buổi làm việc với EVN về tình hình cung cấp 
điện và đầu tư xây dựng các công trình điện trên 
địa bàn tỉnh. 

Ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái 
Bình cho biết, việc hình thành và đầu tư xây 
dựng Khu kinh tế Thái Bình và các khu công 

nghiệp của tỉnh cũng như việc triển khai thực hiện các dự án lớn, công tác thu hút đầu tư trên 
địa bàn sẽ rất cần đến sự quan tâm, đầu tư của EVN. Do đó, ông Nguyễn Hồng Diên mong 
muốn Tập đoàn quan tâm chỉ đạo EVNNPC và PC Thái Bình cập nhật quy hoạch chung và 
các phân khu chức năng để có kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống điện, đáp ứng nhu cầu của 
các nhà đầu tư.

Tại buổi làm việc, ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPC đã báo 
cáo tình hình cung cấp điện và đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 
năm 2018, Tổng công ty đã chú trọng công tác quản lý kỹ thuật vận hành, nguồn cấp điện cho 
tỉnh Thái Bình ổn định; nhiều hạng mục công trình nâng cấp đầu tư cải tạo chống quá tải lưới 
điện đã được hoàn thành trong quý 4 năm 2018 và các công trình chống quá tải cho mùa hè 
năm 2019 đã được triển khai thi công đóng điện, góp phần đảm bảo cho công tác vận hành cấp 
điện an toàn ổn định phục vụ nhiệm vụ chính trị các dịp lễ, Tết và phát triển kinh tế xã hội của 
địa phương. Năm 2019, EVNNPC đã và đang triển khai 16 dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh 
Thái Bình với tổng mức đầu tư 1.318 tỷ đồng.

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN cam kết sẽ xem xét, giải quyết 
các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, bảo đảm vận hành hết công suất để cung cấp điện cho phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh đặc biệt là Khu kinh tế Thái Bình và các khu công nghiệp trên địa 
bàn tỉnh; đồng thời sẽ chủ động phối hợp với các địa phương trong quá trình thực hiện nhằm 
bảo đảm sự đồng bộ với quy hoạch Khu kinh tế đã được xây dựng.

Nằm trong chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải 
đảo giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg 
ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng mức 
đầu tư hơn 10 tỷ đồng, Công ty Điện lực Bắc Giang đã phối 
hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp 
và Dân dụng (Sở Công thương Bắc Giang) và chính quyền 
địa phương thực hiện dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lưới 
điện cho hơn 1800 hộ dân và lắp điện mới cho 44 hộ chưa 
có điện lưới ở xã Tân Sơn (xã đặc biệt khó khăn) huyện Lục 
Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Nâng cao chất lượng điện và kéo điện cho 44 hộ dân vùng đặc biệt khó khăn

Đảm bảo đầu tư xây dựng các công trình điện góp phần thu hút đầu tư tỉnh 
Thái Bình
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Văn bản thực thi

- Triển khai, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Đề án Quản trị nguồn nhân lực của EVN theo 
văn bản số 1960/EVNNPC-TCNS ngày 15/5/2019.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1972/CT-EVNNPC ngày 16/5/2019 của Tổng giám đốc 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc về công tác tài chính kế toán năm 2019.

- Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 1950/CT-EVNNPC-DT ngày 14/5/2019 về 
công tác triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 của Tổng công ty.

Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lưới điện và cấp điện cho 44 hộ dân cuối cùng tại xã Tân Sơn 
được đầu tư 02 TBA 50kVA-35/0,4kV; 07 km đường dây trung áp và 21 km đường dây hạ áp. 
Các hộ dân chủ yếu nằm cách biệt ở trong núi, xa trung tâm xã,  100% người dân là đồng bào 
dân tộc thiểu số. Dự án hoàn thành, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên trong việc đền bù 
giải phóng mặt bằng phục vụ thi công. Sau khi đóng điện, Ban QLDA đã tạm giao cho ngành 
điện quản lý, vận hành, đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao cho Công ty Điện lực Bắc Giang theo 
quy định.

Ông Chu Văn Then - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Sơn chia sẻ: Xã chúng tôi là xã đặc biệt khó 
khăn, có 14 thôn, dân số 8600 khẩu/1870 hộ, trong đó dân tộc Nùng chiếm 55%, Tày chiếm 
01%, hộ nghèo chiếm 25%. Trước kia xã được Dự án năng lượng nông thôn 2 đầu tư, tổng số 
có 8 TBA, đến nay UBND tỉnh đầu tư thêm 02 TBA vào khu Khuôn Tiếu và khu Suối Am là 2 
khu vực đặc biệt khó khăn, các hộ dân cuối cùng của xã đã có điện lưới. Có điện là mong mỏi 
của bà con dân tộc bao đời nay, khi có điện đời sống vật chất và tinh thần của bà con được nâng 
lên, người dân tộc có thêm kiến thức để mở rộng sản xuất, phấn đầu vươn lên thoát nghèo, làm 
giầu trên chính “mảnh vườn, thửa ruộng” của gia đình mình.

Tự hào 50 năm EVNNPC

- Nhằm ôn lại hành trình 48 năm hình thành và phát 
triển, ngày 10/5/2019 Công ty TNHH MTV Thí nghiệm 
điện miền Bắc (NPCETC) đã long trọng tổ chức lễ kỷ 
niệm 48 năm ngày thành lập (11/5/1971 – 11/5/2019). 
Cũng nhân sự kiện tổ chức buổi lễ mừng ngày thành 
lập, NPCETC đã triển khai phát động tháng công nhân 
và tháng hành động an toàn vệ sinh viên năm 2019… 
xem chi tiết

- Hơn 1000 vận động viên là CBCNV đến từ các 
đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
sẽ tham gia thi đấu ở 8 bộ môn: Bóng đá mini Nam, 
Bóng chuyền Nam, Bóng Chuyền hơi Nữ, Tennis, 
Cầu lông, Bóng bàn, Bơi lội, Chạy Việt dã tại Hội 
thao CNVC lao động Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến hết ngày 25 
tháng 5 năm 2019 tại Ninh Bình… xem chi tiết
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- Để động viên người lao động trực tiếp tại hiện 
trường phải ứng trực đảm bảo cho lưới điện vận hành 
an toàn, thông suốt trong đợt nắng nóng vừa qua tại 
miền Bắc,Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn 
Tổng công ty đã quyết định trích quỹ khen thưởng 
và quỹ Phúc lợi tập trung tại Tổng công ty để khen 
thưởng, hỗ trợ động viên Người lao động trực tiếp tại 
các đơn vị với mức 500.000 đồng/người.

Tin Công Đoàn

công trình tại Bắc Giang, 1 công trình tại Lạng Sơn, 1 công trình tại Cao Bằng và 9 công trình 
tại Thái Nguyên. Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng đang triển khai xây dựng 14 công trình tại 
Bắc Ninh, 11 công trình tại Bắc Giang, 6 công trình tại Lạng Sơn, 1 công trình tại Cao Bằng, 
2 công trình tại Bắc Kạn và 8 công trình tại Thái Nguyên; phần lớn các công trình này dự kiến 
sẽ đi vào hoạt động trong năm 2019 và 2020.

- Ngày 06/5/2019, PC Phú Thọ đã tổ chức Lễ ký cam 
kết thực thi văn hóa doanh nghiệp và triển khai chương 
trình OneNPC: “Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành 
trình” đảm bảo thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm người 
đứng đầu đơn vị nêu cao tinh thần tiên phong, gương 
mẫu, chủ động đi đầu trong thực hiện triển khai nghiêm 
túc chương trình “Hành trình văn hóa EVNNPC”; tích cực xây dựng phong cách lãnh đạo PC Phú 
Thọ theo định hướng chung của EVNNPC: Đổi mới - chuyên nghiệp - Hành động - Hiệu quả.

- PC Ninh Bình đã tổ chức kiểm tra công tác huấn 
luyện bước ba, cấp phép làm việc trên lưới điện 
22kV đối với đội ngũ công nhân Hotline đã được 
đào tạo tại Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ 
Chí Minh. Sau khi được cấp chứng chỉ cho phép 
sửa chữa lưới điện 22kV đang mang điện, đội 
Hotline Công ty sẽ triển khai ngay các công việc 

trên lưới như: đấu nối công trình mới, thay tháo sửa chữa DCL, FCO, CSV, xử lý tiếp xúc mối 
nối… mà không cần cắt điện nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, góp phần thực hiện tốt 
các chỉ tiêu Tổng công ty giao.

Thông tin quản lý

- Phó Tổng giám đốc EVNNPC Lê Minh Tuấn đã 
chủ trì Hội nghị rà soát tình thực hiện quy hoạch 
phát triển điện lực và xem xét nhu cầu đầu tư 
công trình điện tại 6 tỉnh khu vực Đông Bắc gồm: 
Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc 
Kạn, Thái Nguyên. Đối với lưới điện 110kV giai 
đoạn 2016 - 2018, EVNNPC đã hoàn thành 23 
danh mục công trình ĐTXD tại Bắc Ninh, 10 
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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

Hãy cùng chung tay chia sẻ giúp đỡ và gửi về địa chỉ: 

Chị Nguyễn Thị Hường (Mẹ cháu Ngọc Chi), Số tài khoản: 8407215004904 tại ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Tin tham khảo

1. Khánh thành văn phòng trụ sở làm việc của Điện lực Trường sa xem chi tiết

2. Máy điều hòa không khí tiêu tốn tới hơn 60% lượng điện tiêu thụ trong gia đình xem chi tiết

3. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc tại Công ty Điện lực Phú Thọ xem chi tiết

4. Niềm vui có điện ở Keo Ớt xem chi tiết

5. Lính áo cam trực chiến với nắng nóng xem chi tiết

- Hãy cùng “Thắp sáng niềm tin” cho con gái người 
thợ điện tìm lại sự sống…

Cháu Hà Ngọc Chi (10 tuổi), là con gái thứ hai của 
anh Hà Văn Sảng - Công nhân Điện lực Văn Lãng 
(Công ty Điện lực Lạng Sơn) mắc bệnh tim hiện nay 
đang chờ phẫu thuật tại bệnh viện Việt Đức - Hà Nội. 
Trước đó, hồi đầu năm 2019, con đầu của anh cũng 
mắc bệnh tim nhưng không qua khỏi... xem chi tiết

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12701/Default.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/May-dieu-hoa-khong-khi-tieu-ton-toi-hon-60-luong-dien-tieu-thu-trong-gia-dinh-6-12-23633.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12723/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12693/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12728/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12705/Default.aspx
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