
 

Tin tức

Gặp mặt, chia tay ông Dư Cao Minh - Phó Tổng giám đốc EVNNPC

Ngày 4/6/2019, EVNNPC đã tổ chức buổi gặp mặt, chia 
tay ông Dư Cao Minh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty 
nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/6/2019.

Ông Dư Cao Minh có hơn 35 năm học tập và cống hiến 
với ngành Điện, từ một kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành Hệ 
thống điện tại Hungari, đã trải qua nhiều vị trí  công việc 
khác nhau và có gần 17 năm giữ vị trí Phó Giám đốc Công ty Điện lực 1 và Phó Tổng giám 
đốc EVNNPC. Ở môi trường công tác nào, ông Minh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao, được cấp trên tin tưởng, anh em bạn bè đồng chí, đồng nghiệp quý mến kính trọng. 

Với những thành tích và đóng góp của mình, trong nhiều năm liền ông Dư Cao Minh đã 
nhận được bằng khen, giấy khen của Tổng công ty, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công 
Thương... Đặc biệt, năm 2014, ông Minh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động 
hạng Ba. Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc (6/10/1969 
– 6/10/2019), ông Minh đã được Tổng công ty đề nghị Nhà nước xét tặng Huân chương Lao 
động hạng Nhì.

Tại buổi gặp mặt chia tay, ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPC 
đã xúc động ôn lại thời gian công tác cũng như quá trình cống hiến của ông Dư Cao Minh 
trong suốt 35 năm gắn bó với ngành Điện. Ông Quỳnh chia sẻ: trong suốt những năm qua, trải 
qua những thăng trầm và có những lúc rất cam go, nhưng tất cả CBCNV đều vì một mục đích 
chung là sự phát triển vươn lên của ngành Điện, có được những thành công như ngày hôm nay 
của Tổng công ty là có sự đóng góp không nhỏ của những thế hệ đi trước và cá nhân ông Dư 
Cao Minh.
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Số 19 • Tháng 6/2019

Hội nghị người lao động Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc – Phấn đấu trở 
thành đơn vị dịch vụ xuất sắc

Sau khi chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2019, ngày 
7/6/2019 Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc tổ chức Hội 
nghị người lao động năm 2019. Tham dự Hội nghị có ông 
Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc, ông Lê Quang Thái – Phó Tổng 
giám đốc, ông Vũ Văn Minh – Phó chủ tịch Công đoàn; đại 

diện một số ban chuyên môn Tổng công ty; ông Phan Tử Lượng - Giám đốc Công ty Dịch vụ 
Điện lực miền Bắc và 122 đại biểu đại diện cho 953 CBCNV Công ty.
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Hội thảo công tác văn phòng và hoạt động Công đoàn

Từ ngày 6/6/2019 -  8/6/2019 tại Quảng Ninh, 
Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
đã tổ chức Hội thảo công tác Văn phòng và 
hoạt động Công đoàn với sự tham gia của lãnh 
đạo và cán bộ Công đoàn chuyên trách Văn 
phòng Công đoàn các Tổng Công ty Điện lực. 
Ông Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công 
đoàn Điện lực Việt Nam đã tới dự. 

Theo Báo cáo kế hoạch SXKD 5 tháng đầu năm 2019, NPSC đã đạt được những kết quả tốt 
trong công tác SXKD: Giá trị thực hiện các loại hình dịch vụ: 137,8 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch 
năm; Lợi nhuận: 928 triệu đồng (từ kế hoạch ngoài ngành), đạt 24% kế hoạch năm. 7 tháng 
cuối năm 2019 NPSC sẽ tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đã đề ra.

Ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc cho rằng: Công ty Dịch vụ Điện lực 
miền Bắc cần phải xây dựng được một tổ chức quản trị mới, đủ sức cạnh tranh với thương 
trường. Để làm được điều đó thì bộ máy quản lý và nhân lực cho công tác dịch vụ ngành Điện 
trong tương lai phải là bộ máy đáp ứng mọi điều kiện và yêu cầu của một đơn vị làm dịch vụ; 
vì mỗi hoạt động dịch vụ NPSC đem lại với chất lượng tốt cho khách hàng sẽ là những đảm 
bảo cơ bản về nguồn vốn cho Tổng công ty. Ông Quỳnh tin tưởng rằng NPSC sẽ là một công 
ty dịch vụ phát triển trong tương lai và tạo ra một sân chơi dịch vụ xuất sắc, đáp ứng được đầy 
đủ về nhu cầu trong hoạt động dịch vụ của ngành Điện...

Tại Hội thảo, các Công đoàn đã trao đổi về mô hình tổ chức và hoạt động của Văn phòng Công 
đoàn, chia sẻ kinh nghiệm công tác. Đặc biệt là việc kiểm tra chéo hoạt động Công đoàn giữa 
các Tổng công ty đã phát huy hiệu quả, thông qua đó các Công đoàn các Tổng công ty đã học 
tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống người 
lao động, công tác tổ chức thu, chi các loại quỹ phục vụ thăm hỏi người lao động.v.v.

Ông Nguyễn Văn Tiệp - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết: Từ 
2016 cùng với sự tái cơ cấu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hoạt động Công đoàn có nhiều 
thay đổi để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và yêu cầu từ phía người lao động, vì vậy 
công tác văn phòng và hoạt động Công đoàn cần phải  có sự linh hoạt, đổi mới. Đặc biệt là khi 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có chủ trương thành lập mô hình Hội đồng thành viên tại các 
Tổng công ty Điện lực thì hoạt động Công đoàn  cần sắp xếp như thế nào cho phù hợp. Đồng 
thời cũng đã nêu lên một số hoạt động của Công đoàn Tổng công ty khi tham gia cùng với 
Chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua, ký kết thỏa ước lao động tập thể cũng như chăm 
lo đời sống vật chất và tinh thần cho Người lao động Tổng công ty... 

Phát biểu với các đại biểu dự Hội thảo, ông Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện 
lực Việt Nam đã nêu lên 5 vấn đề, trong đó nhấn mạnh đến một số hoạt động trọng tâm trong 
thời gian tới nhất là khi Quốc hội phê chuẩn Việt Nam gia nhập công ước 98 của tổ chức lao 
động Quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể giữa 
Người sử dụng lao động và đại diện tập thể Người lao động về tiền lương và xác lập các điều 
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Vừa qua, Đoàn kiểm tra của Cục Kỹ thuật an 
toàn và môi trường công nghiệp - Bộ Công 
Thương đã làm việc với PC Thái Bình.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo PC Thái 
Bình đã báo cáo về việc triển khai các văn bản 
chỉ đạo của Bộ Công Thương về công tác AT-

VSLĐ, an toàn điện, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019; bố trí lao động làm 
việc về điện phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, đủ về số lượng để đảm bảo an toàn.

Năm 2018, Công ty đã tổ chức huấn luyện, sát hạch, đánh giá kết quả, xếp bậc an toàn điện 
cho 777 người, năm 2019 là 854 người. Hệ thống quy trình, quy phạm về công tác quản lý kỹ 
thuật - vận hành được PC Thái Bình tổ chức triển khai thực hiện, phổ biến và yêu cầu áp dụng 
theo đúng quy định của EVN, EVNNPC. 

Về công tác phòng chống thiên tai: Công ty luôn chấp hành nghiêm chỉ đạo, phối hợp với các 
cơ quan có liên quan trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&T-
KCN); thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của địa phương và EVNNPC về PCTT&TKCN.
Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế; đồng chí Tô Xuân Bảo – Phó Cục trưởng Cục Kỹ 
thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Chánh Văn phòng thường trực Phòng chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương - Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác chấp 
hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động, an toàn điện, phòng chống thiên tai, tìm kiếm 
cứu nạn của PC Thái Bình trong những năm qua.

Đoàn kiểm tra Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp - Bộ Công 
Thương làm việc với PC Thái Bình

kiện lao động khác trong quan hệ lao động…, các Văn phòng Công đoàn cần chủ động tham 
mưu cho BCH, BTV Công đoàn Tổng công ty tiếp cận, thay đổi nhận thức trong việc tổ chức 
các hoạt động để phục vụ có hiệu quả của các cấp Công đoàn. 

cuộc thanh, kiểm tra; các đơn vị được thanh, kiểm tra đều chấp hành đúng chế độ chính 
sách pháp luật của Nhà nước, của ngành và của địa phương. Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc 
EVNNPC Thiều Kim Quỳnh ghi nhận những kết quả về PCTN mà PC Thanh Hóa đã đạt được, 
PC Thanh Hóa đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định trong công tác phòng, chống tham 
nhũng; thực hiện cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong các hoạt động sản xuất kinh 

Thông tin quản lý

- Ngày 5/6/2019, Ban chỉ đạo Phòng, chống tham 
nhũng (PCTN) của EVNNPC đã có buổi làm 
việc với PC Thanh Hóa về việc kiểm tra công tác 
PCTN tại đơn vị. Năm 2018, PC Thanh Hóa đã 
tiến hành 12 cuộc thanh, kiểm tra tại các đơn vị 
trực thuộc; trong năm, toàn Công ty không nhận 
được đơn thư khiếu nại tố cáo nào. Trong 5 tháng 
đầu năm 2019, PC Thanh Hóa đã tiến hành 03 
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Tự hào 50 năm EVNNPC

- Vừa qua, PC Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị 
khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng năm 
2019 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện 
Cao Lộc. Trong năm 2018, Điện lực thành phố 
Lạng Sơn đã thực hiện tốt việc quản lý an toàn 
thiết bị, lưới điện cấp điện ổn định cho các nhu 
cầu dân sinh, phát triển kinh tế và các hoạt động 

trên địa bàn; đảm bảo cấp điện phục vụ tốt các ngày lễ, hội, các kỳ họp quan trọng của tỉnh. 
Phía điện lực cũng đã phổ biến tới khách hàng các chương trình tiết kiệm điện, quản lý và điều 
chỉnh phụ tải điện (DSM, DR), lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà theo chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ và Bộ Công thương… để khách hàng nắm bắt, cùng phối hợp với Công ty thực hiện 
tốt các chỉ đạo của Chính phủ về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; tạo điều kiện cho ngành 
Điện cung cấp điện ổn định, hiệu quả cho khách hàng.

- Ngày 31/5/2019, gia đình anh Lô Văn Quyền – Công 
nhân quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp Điện 
lực Kỳ Sơn (PC Nghệ An) đã nhận bàn giao ngôi nhà 
“Mái ấm công đoàn”; đây là sự chia sẻ, nghĩa tình đùm 
bọc của đoàn viên Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ 
đồng nghiệp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Công đoàn Điện lực Việt Nam đã trích Quỹ tương trợ xã hội EVN 60 triệu đồng, Công đoàn 
EVNNPC hỗ trợ 10 triệu đồng, Công đoàn PC Nghệ An tặng 1 tủ lạnh và Công đoàn Điện lực 
Kỳ Sơn tặng 1 bình nóng lạnh để hỗ trợ gia đình anh Quyền quyết tâm dựng lên ngôi nhà mới 
kiên cố hơn. 

Anh Lô Văn Quyền (45 tuổi, người dân tộc Thái) là đoàn viên Công đoàn Điện lực Việt Nam, 
người công nhân thuộc 1 trong 61 huyện nghèo của cả nước – huyện Kỳ Sơn, đã có 23 năm 
công tác trong ngành điện lực. Hiện nay, anh đang mắc bệnh hiểm nghèo nhưng lại là lao động 
trụ cột để nuôi 8 “miệng ăn”, bao gồm bố mẹ già, một vợ không có việc làm và 4 con thơ đang 
tuổi đến trường. 

Thời Pháp thuộc, Điện lực miền Nam hoàn toàn 
nằm trong tay các công ty tư bản độc quyền 
Pháp, trong đó có 3 Công ty lớn nhất là: Công ty 
Điện Đông Dương, Công ty nước và điện Đông 
Dương (CEE), Công ty nước và điện Đông 
Dương cho miền Trung (SIPEA)... chi tiết

Ngành điện Việt Nam - Những chặng đường phát triển (Kỳ 12): Điện lực miền 
Nam giai đoạn 1954 – 1975

doanh. Đồng thời, thực hiện đúng quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập, thực 
hiện  tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại theo đúng quy định...

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12849/Default.aspx
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Tuần thứ 2 chuyến hành trình của đoàn chúng 
tôi là đi đến các đơn vị Quảng Ninh, Hải Phòng, 
Hải Dương, Hưng Yên. Sau buổi làm việc ở 
Trạm 110KV Mông Dương xong, xe của đoàn 
“khảo cổ học” chúng tôi lại bon bon chạy về 
Nhà máy điện Cột 5 Hòn Gai... chi tiết

Hành trình “Trở về quá khứ”

Gương điển hình

- Ngày 31/5/2019, tại Lễ tuyên dương “Người thợ trẻ 
giỏi” toàn quốc lần thứ X năm 2019 diễn ra ở TP Hạ 
Long (tỉnh Quảng Ninh), PC Phú Thọ vinh dự có đồng 
chí Lê Tuấn Anh - Kỹ thuật viên phòng Điều độ được 
xướng tên là một trong 34 thanh niên tiêu biểu đại diện 
cho 63 tỉnh thành Đoàn trên cả nước, đại diện cho một 

- Kiều Anh Tuấn sinh ra tại Ba Vì – Hà Tây sau đó anh 
theo bố mẹ lên sinh sống tại thị trấn Yên Bình (huyện 
Yên Bình, tỉnh Yên Bái), thời gian công tác và gắn bó 
với ngành đến nay đã gần 30 năm, hiện anh đang là Đội 
trưởng Quản lý vận hành đường dây và trạm Cổ Phúc 
(Điện lực Trấn Yên, Công ty Điện lực Yên Bái)... chi tiết

trong 4,5 triệu thanh niên công nhân, nghệ nhân trẻ của cả nước đang nỗ lực học tập, lao động 
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Được biết, Lê Tuấn Anh có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật như: Tính toán giá trị dòng ngắn 
mạch trên lưới điện để xác định điểm sự cố; Lắp đặt dao cách ly phụ tải có liên động dao tiếp 
địa; Tính toán phương thức kết dây lưới điện giảm tải MBA T2E4.6 – TBA 110kV Bắc Việt 
Trì, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện…

Tin tham khảo

1. Khách hàng có thể so sánh tiền điện và lượng tiêu thụ điện giữa 2 tháng liền kề xem chi tiết
2. Thợ điện - Gian nan mùa nắng nóng xem chi tiết
3. Phóng sự: PC Ninh Bình đảm bảo cung cấp điện mùa nắng nóng xem chi tiết
4. Phóng sự: PC Bắc Ninh cấp điện đảm bảo sinh hoạt và sản xuất trong mùa nắng nóng 2019 
xem chi tiết
5. TCBC EVN: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công 
tác tháng 6/2019 xem chi tiết

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