
Tin tức

Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Bắc – Hội nghị kiện toàn nhân sự Ban 
Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng 4/7/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Thiều Kim
Quỳnh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã diễn ra Hội nghị cán
bộ chủ chốt kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ
và Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Thiều Kim Quỳnh - Ủy
viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối công nghiệp Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty cho
rằng: Đứng trước những thay đổi về mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Tổng công ty trong
thời gian tới với sự ra đời của Hội đồng thành viên, Đảng bộ Tổng công ty tiến hành làm
công tác kiện toàn nhân sự đối với Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy.

Trước đó, Đảng ủy Tổng công ty cũng đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội
nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thống nhất một số nội dung quan trọng về việc kiện toàn bổ
sung thêm 2 nhân sự đối với Ban Chấp hành Đảng bộ và 01 nhân sự Ban Thường vụ Đảng
ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Danh sách kiện toàn nhân sự lần này là những cán bộ đang nằm
trong quy hoạch và có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng,
chính sách và pháp luật của Nhà nước, có trình độ học vấn, chuyên môn, đủ năng lực và sức
khỏe để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Những đồng chí được
giới thiệu đã kinh qua qua lãnh đạo chủ chốt ở cấp cơ sở, về cơ bản có trình độ đại học về
chuyên môn, lý luận chính trị trung cấp trở lên.

Sau nhận được nhiều ý kiến phát biểu nhận xét về các trường hợp tại Hội nghị, hội nghị đã
thống nhất đưa vào danh sách giới thiệu 02 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ là: Đồng chí
Lưu Thị Thanh Thủy – Kế toán trưởng, Trưởng Ban Tài chính kế toán; đồng chí Lê Đình Lượng
– Phó trưởng ban Tổ chức Nhân sự; 01 đồng chí giới thiệu vào Ban Thường vụ Đảng ủy là đồng
chí Vũ Thế Nam – Trưởng ban Tổng hợp Tổng công ty. Hội nghị đã tiến hành bầu ban kiểm
phiếu và thực hiện nghiêm công tác bầu cử bổ sung nhân sự cho Ban Chấp hành Đảng bộ và
Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Bắc nhiệm kỳ 2015-2020.

PC Quảng Ninh: Đơn vị điển hình trong công tác phòng chống tham nhũng

Sáng 2/7/2019, Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng (PCTN) Tổng công ty Điện lực miền
Bắc đã có buổi làm việc với Công ty Điện lực Quảng Ninh về tình hình thực hiện công tác
PCTN năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.
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Theo đánh giá của Ban Thanh tra Tổng công ty, trong
năm 2018, PC Quảng Ninh không có đơn thư vượt
cấp, tất cả đơn thư khiếu nại tố cáo đã được Công ty
và các đơn vị xem xét, xử lý theo đúng thẩm quyền
và thời hạn quy định, qua đó đã kịp thời phát hiện,
chấn chỉnh và có hình thức xử lý phù hợp đối với các
đơn vị và cá nhân có sai phạm.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPC Thiều Kim Quỳnh cho rằng, với tốc độ tăng trường
kinh tế ở mức cao, PC Quảng Ninh không được chủ quan trong hoạt động phát triển của
tỉnh. Cần thực hiện tốt và tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện cho đời sống nhân
dân và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, đáp ứng mọi hoạt động phát triển hạ tầng điện
phục vụ sự phát triển về công nghiệp, du lịch và nhiều hoạt động xã hội khác của tỉnh. Để
làm tốt được nhiệm vụ đó, công tác PCTN phải được kiểm soát và giám sát chặt chẽ, công
khai, minh, dân chủ trong cơ quan đơn vị. Cùng với đó là những giải pháp quyết liệt, ngăn
ngừa không để các hoạt động dễ phát sinh tham nhũng như: đầu tư xây dựng, đấu thầu, kinh
doanh dịch vụ khách hàng, mua sắm vật tư... làm xấu đi hình ảnh của đơn vị.

Nắng nóng, số cuộc gọi Trung tâm Chăm sóc khách hàng tăng đột biến

Để động viên kịp thời sự cố gắng nỗ lực của những 
giao dịch viên, ngày 29/06/2019 Ông Lê Quang Thái
– Phó Tổng giám đốc EVNNPC cùng các ban chuyên
môn đã đến thăm, động viên và khen thưởng đột xuất
CBCNV Trung tâm Chăm sóc khách hàng.

Do nắng nóng kéo dài trên diện rộng tại miền Bắc và
miền Trung dẫn đến nhu cầu phụ tải tăng cao đột biến
và sự cố cháy rừng tại Thừa Thiên Huế đã ảnh hưởng
đến việc vận hành hệ thống điện trong điều kiện bất khả kháng, để đảm bảo vận hành an
toàn hệ thống điện quốc gia, nhiều khu vực của miền Bắc đã phải tiết giảm phụ tải trong
ngày 28/6 và có ngày 29/6, chính vị vậy số cuộc gọi về tổng đài chăm sóc khách hàng của
Tổng công ty Điện lực miền Bắc tăng đột biến.

Tổng số cuộc gọi trong gần 2 ngày nắng nóng, số cuộc gọi đã tăng cao đột biến, ngày
28/6/2019 là 31.934 cuộc, ngày 29/6/2019 đến 16 giờ là 9.764 lượt, lũy kế cuộc gọi năm đã
lên đến là 847.311 cuộc gọi.

Trung tâm Chăm sóc khách hàng cũng đã tổ chức động viên khen thưởng đột xuất ngay
trong ngày cho các giao dịch viên của Trung tâm và giao dịch viên thuê ngoài có thành tích
tham gia tăng cường thêm giờ và thêm ca trực. Công đoàn đơn vị cũng đã tổ chức hỗ trợ
thêm xuất ăn ca, nước uống cho nhân lực làm thêm giờ, thêm ca.

Ông Thái cho rằng với số lượng giao dịch viên như hiện nay, để đáp ứng và phục vụ tốt nhất cho
hơn 10 triệu khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, đặc biệt trong điều kiện thời tiết
cực đoan và phải tiết giảm phụ tải như mấy ngày qua, Trung tâm Chăm sóc khách hàng đã
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có những ngày làm việc rất vất vả trong việc tiếp nhận thông tin, giải đáp các cuộc gọi tăng
đột biến của khách. Ông Thái mong rằng Lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể của đơn vị tiếp
tục quan tâm, động viên và sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho người lao động sau những
ngày làm việc căng thẳng, tăng ca, tăng công.

Đến 30/6/2019: Trên 4.460 MW điện mặt trời đã hòa lưới

82 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất khoảng
4.464 MW đã được Trung tâm Điều độ Hệ thống điện
Quốc gia kiểm tra điều kiện và đóng điện thành công
- tính  đến  hết  ngày  30/6/2019.  Các  dự  án  này  được
hưởng  mức  giá  mua điện  tương  đương  9,35  Uscent/
kWh, trong thời gian 20 năm theo Quyết định 11/2017/
QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong số đó, có 72 nhà máy điện mặt trời thuộc quyền điều khiển của cấp Điều độ Quốc gia
với tổng công suất 4.189 MW; 10 nhà máy điện thuộc quyền điều khiển của các cấp điều độ
miền với tổng công suất 275 MW.

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, các điều độ miền và những đơn vị liên quan đã
tập trung mọi nguồn lực, ứng trực 24/24h, làm thêm không kể ngày nghỉ, ngày lễ trong 6
tháng qua, để phối hợp hiệu quả với các chủ đầu tư cho các dự án đóng điện kịp tiến độ.

Tự hào 50 năm EVNNPC

Những người giữ lửa “tổ ấm” thợ điện

Đằng sau dòng điện sáng là sự thầm lặng của những người lính áo cam không ngại ngần
mưa nắng. Và đằng sau bóng áo cam ấy chính là sự hy sinh thầm lặng của những người vợ,
điểm tựa tinh thần để các anh làm tốt hơn công việc được giao. Họ - người giữ lửa trong
những “tổ ấm” gia đình thợ điện… chi     tiết

Hai màu áo - một quyết tâm

… một số nhà máy nhiệt điện bị sự cố, suy giảm
công suất, một số nhà máy thủy điện cũng gặp khó
khăn do các hồ thủy điện lớn trên sông Đà vẫn đang
ở  gần  mức  nước  chết;  rồi  thì  cháy  rừng  ở  miền
Trung ảnh hưởng đến đường dây 500kV Bắc Nam
có nguy cơ gây sự cố nghiêm trọng trên lưới điện
truyền tải khiến Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và Tổng công ty Điện lực miền
Bắc yêu cầu cắt giảm phụ tải ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, nhiều nơi trong tỉnh Bắc
Kạn hôm nay cũng đã phải cắt điện rồi… chi tiết
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Miền Tây Bắc mến yêu!

Mùa thu năm ấy, năm 2013 có lẽ là mùa thu đẹp
nhất, ấn tượng nhất và cũng ăm ắp kỷ niệm tròn
đầy của tôi trong những tháng năm công tác tại
Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, kỷ niệm về một
miền Tây Bắc yêu thương… chi     tiết

Thông tin quản lý

EVNNPC thông tin khắc phục hậu quả cơn bão số 2 tại một số tỉnh phía 
Bắc (ngày 05/7/2019)

Tổng công ty Điện lực miền Bắc thông tin về thiệt hại và khắc
phục hậu quả cơn bão số 2 tại một số tỉnh phía Bắc (ngày
05/7/2019)

Theo số liệu thống kê đến 10h00, ngày 05/7/2019, tổng số có
159 đường dây trung áp bị sự cố do hậu quả của cơn bão số 2,
trong đó 158 đường dây đã được khắc phục sự cố và cấp điện
trở lại, còn 01 đường dây trung áp tại Tuyên Quang chưa khắc
phục được. Đối với trang thiết bị trên đường dây trung áp, 02
trạm biến áp bị hỏng tại Quảng Ninh, 01 TBA tại Hải Dương,
01 TBA tại Tuyên Quang và 02 cột điện trung thế bị gãy đổ,
16 cột điện bị nghiêng, tổng số có 143 quả sứ bị hỏng.

Lưới điện hạ thế có 152 cột điện bị gãy đổ, 44 cột bị nghiêng,
có 4.454m dây dẫn hạ thế và có nhiều hòm hộp công tơ bị hư
hỏng. Hậu quả của cơn bão số 2 tính tới thời điểm này đã làm
ảnh  hưởng  tới  317.184  khách  hàng,  đến  nay  vẫn  còn  532
khách hàng tại Tuyên Quang chưa cấp điện trở lại. Tổng thiệt
hại trên lưới điện trung áp và hạ áp đến ngày 05/7/2019 ước
tính khoảng 2,38 tỷ đồng.

PC Thái Bình: Đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ gieo cấy vụ mùa 
năm 2019

Theo  đề án  sản  xuất  vụ  mùa năm 2019,  Thái  Bình  chủ
trương gieo cấy 100% diện tích đất lúa, không để ruộng bỏ
hoang, mở rộng diện tích cây màu vụ mùa trọng tâm là cây
màu có giá trị kinh tế cao và thị trường tiêu thụ tốt. Toàn
tỉnh sẽ gieo cấy 78.700 ha lúa mùa, phấn đấu đạt năng suất
61 tạ/ha trở lên. Thời gian gieo mạ và cấy lúa sẽ diễn ra từ
đầu tháng 6 và kết thúc cấy trước ngày 20/7/2019.
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Các trạm bơm trước đây thường khuyến khích vận hành vào giờ thấp điểm nên khoảng từ 22 giờ
hàng ngày các trạm bơm sẽ vận hành, tuy nhiên thực tế hiện nay trên địa bàn tỉnh trong khoảng
thời gian trên, nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất và sinh hoạt lại tăng cao, các Điện lực đã chủ
động làm việc với các xí nghiệp thủy lợi và các HTX nông nghiệp thống nhất bộ phận trực vận
hành Điện lực và vận hành các trạm bơm thường xuyên liên lạc để vận hành trạm bơm vào
những thời điểm công suất phụ tải thấp nhằm đảm bảo lưới điện vận hành an toàn.

PC Thanh Hóa có Phó Giám đốc mới

Ngày  1/7/2019,  ông  Hồ  Mạnh  Tuấn  -  Phó
Tổng giám đốc EVNNPC đã trao Quyết định
số 1799/QĐ-EVNNPC do Chủ tịch EVNNPC
ký  ngày  26/6/2019  bổ  nhiệm  chức  vụ  Phó
giám đốc PC Thanh Hóa đối với ông Hoàng
Thanh Sơn – Trợ lý Chủ tịch kiêm Tổng giám
đốc Tổng công ty.

Ông Hoàng Thanh Sơn sinh ngày 25/11/1979; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Hệ thống điện;
lý luận chính trị: Cao cấp; ngoại ngữ: Tiếng Anh C. Trước khi bổ nhiệm chức vụ Phó giám
đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa, từ tháng 9/2002 đến nay, ông Hoàng Thanh Sơn từng là
Phó Giám đốc PC Hà Nam, Phó trưởng Ban Kế hoạch, Trợ lý Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc
EVNNPC.

Điện lực Yên Bái nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Từ ngày  1/8/2018,  PC Yên  Bái  đã  triển  khai  đưa
quầy giao dịch tại  Trung tâm Phục vụ hành chính
công (PVHCC) của tỉnh để tiếp nhận và giải quyết
các dịch vụ điện trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Đến nay, sau gần một năm hoạt động, các dịch vụ điện
đều được Công ty cung cấp đảm bảo quy định với chất
lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn và nhận được phản
hồi rất tích cực từ phía khách hàng sử dụng điện.

Hiện nay, Công ty đã triển khai đưa 14 danh mục TTHC liên quan đến dịch vụ điện thực
hiện giải quyết tại Trung tâm PVHCC của tỉnh. Sau gần 1 năm triển khai và đi vào hoạt
động, bộ phận giao dịch tại Trung tâm PVHCC của Công ty đã tiếp nhận và giải quyết trên
2.000 thủ tục hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch; trong đó, tính riêng trong 5 tháng
đầu năm 2019 đã có 1.343 khách hàng đến giao dịch.

Từ 1/6/2019, PC Yên Bái tiếp tục mở rộng việc triển khai tiếp nhận và giải quyết dịch vụ
điện tại bộ phận PVHCC tại thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên,
Văn Yên để giải quyết các TTHC liên quan đến các dịch vụ điện.
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Tin tham khảo

1. Công trình điện chậm tiến độ cần sự vào cuộc quyết liệt từ nhiều phía xem chi     tiết

2. Hưng Yên: Người dân cần chủ động các giải pháp tiết kiệm điện xem chi     tiết

3. Lợi ích và tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp xem chi     tiết

4. Nâng cao ý thức của nhân dân trong sử dụng điện an toàn xem chi     tiết

5. Công ty Điện lực Yên Bái triển khai dự án Trung tâm điều khiển xa và cải tạo các trạm 
biến áp theo tiêu chí không người trực xem chi     tiết

Bản tin EVNNPC

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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