
 

Tin tức

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc

Ngày 22/7/2019 tại Trụ sở Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN) đã long trọng tổ chức Lễ công 
bố Quyết định bổ nhiệm nhân sự Hội đồng thành 
viên (HĐTV) Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
(EVNNPC) và ký hợp đồng ủy quyền quản lý 
phần vốn của EVN tại EVNNPC.

Như vậy, EVNNPC chính thức thay đổi từ cơ 
cấu tổ chức quản lý Chủ tịch kiêm Tổng giám 
đốc, Kiểm soát viên chuyên trách sang mô hình có Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc 
và Kiểm soát viên chuyên trách. Với mô hình quản lý mới, chức năng quản lý của Chủ tịch 
HĐTV và chức năng điều hành của TGĐ được tách bạch, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý 
công việc, đảm bảo kịp thời, đúng chức năng, đồng thời phát huy được sức mạnh trí tuệ tập 
thể.

Trước đó, ngày 15/7/2019, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành các 
quyết định bổ nhiệm (có hiệu lực từ ngày 16/7/2019). Cụ thể:

1. Ông Thiều Kim Quỳnh chuyển tiếp đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên 
EVNNPC (Quyết định số 259/QĐ-EVN); 

2. Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng 
Thành viên kiêm Tổng Giám đốc EVNNPC (Quyết định số 258/QĐ-EVN);

3. Ông Hồ Mạnh Tuấn - Phó Tổng giám đốc EVNNPC, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng 
thành viên EVNNPC (Quyết định số 257/QĐ-EVN); 

4. Ông Vũ Thế Nam - Trưởng Ban Tổng hợp  EVNNPC, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng 
thành viên EVNNPC (Quyết định số 260/QĐ-EVN); 

5. Ông Bùi Lê Cường - Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện thuộc EVNNPC, giữ chức vụ 
Thành viên Hội đồng Thành viên  EVNNPC (Quyết định 256/QĐ-EVN).

Cùng với đó, nhân sự được chuyển tiếp từ đội ngũ cán bộ hiện tại của EVNNPC, nhưng 
không thay đổi chức danh, chức vụ: ông Lê Minh Tuấn và ông Lê Quang Thái chuyển tiếp 
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thí nghiệm đạt khoảng 39,9 tỷ đồng; Sửa chữa MBA 15,1 tỷ đồng; Xây lắp đạt 19,7 tỷ; sửa 
chữa lớn 7,9 tỷ đồng,…Trong các tháng tiếp theo NPSC sẽ tập trung hoàn thành các nhiệm vụ 
đã đề ra, theo đó: Xây dựng và hoàn thiện công tác quản trị với 3 trụ cột con người, quy trình, 
công nghệ trên nền tảng Văn hóa doanh nghiệp nhằm cung cấp dịch vụ xuất sắc cho khách 
hàng. Đảm bảo mức lương bình quân đạt 18,2 triệu đồng người/tháng; Hoàn thiện các quy 
trình quản lý, ứng dụng công nghệ vào các hoạt động SXKD.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch HĐTV EVNNPC ông Thiều Kim Quỳnh đã ghi nhận 
những cố gắng trong thời gian qua của NPSC, đồng thời nhấn mạnh: nhân lực là vấn đề cần 
thiết  trong thời gian tới của NPSC nhằm triển khai nhiều vụ quan trọng của NPSC chính vì 
vậy việc tăng cường nguồn nhân lực ở một số nhiệm vụ quan trọng phải đảm bảo đáp ứng 
được trình độ tại mỗi vị trí việc làm, có như vậy mới có được những nhân lực xuất sắc nhất 
đảm nhiệm vụ tại NPSC, đem đến cho khách hàng bằng những sản phẩm dịch vụ đảm bảo chất 
lượng, với mục tiêu cao nhất cần đặt ra đó là: chiếm lĩnh thị trường dịch vụ ngành Điện bằng 

Đó là phát biểu của ông Thiều Kim Quỳnh - 
Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVNNPC tại 
Hội nghị giao ban công tác Dịch vụ Điện lực.

Theo Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tính 
đến ngày 15/7/2019, NPSC đã đạt được những 
kết quả trong công tác SXKD: Giá trị thực 
hiện các loại hình dịch vụ: 235,88 tỷ/635,68 tỷ 
đồng, đạt 37,1% kế hoạch năm. Trong đó, công 
tác tư vấn đạt khoảng 81,4 tỷ đồng; Công tác 

đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc  EVNNPC, Bà Lưu Thị Thanh Thủy chuyển tiếp đảm 
nhiệm chức vụ Kế toán trưởng EVNNPC theo cơ cấu tổ chức quản lý mới; ông Nguyễn Tuấn 
Dương chuyển tiếp đảm nhiệm chức vụ Kiểm soát viên chuyên trách của EVNNPC.

Nhân sự bổ nhiệm mới tham gia Ban Điều hành EVNNPC bao gồm các chức danh: Ông 
Nguyễn Đức Thiện - Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên thuộc EVNNPC, giữ chức vụ Phó 
Tổng Giám đốc EVNNPC;  Ông Vũ Anh Phương - Trưởng Ban Quản lý đấu thầu EVNNPC, 
giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc EVNNPC; Ông Lê Văn Trang - Trưởng Ban Kế hoạch EVN-
NPC, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc  EVNNPC.

Tại sự kiện công bố các quyết định này, Ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch HĐTV EVNNPC 
cảm ơn sự tín nhiệm, tin tưởng của lãnh đạo EVN, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình 
cùng tập thể Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên EVNNPC phát 
huy truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi thách 
thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa EVNNPC phát triển bền vững, góp phần xứng đáng vào sự 
phát triển và thành công chung của EVN.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo EVN cũng đã ký hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước tại 
EVN cho HĐTV EVNNPC.

NPSC phải có những dịch vụ xuất sắc, chiếm lĩnh thị trường dịch vụ ngành Điện
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những chất lượng dịch vụ xuất sắc, mang đến cho khách hàng những dịch vụ tiện ích hơn, 
đó là điểm mấu chốt để đánh giá sự hài lòng của khách hàng cũng như xây dựng hình ảnh và 
thương hiệu EVNNPC.
Ngay sau buổi làm việc ông Thiều Kim Quỳnh đã đến hỏi thăm CBCNV và cơ sở vật chất tại 
Xí nghiệp dịch vụ Nam Định.

Đại diện 275 doanh nghiệp tại Hải Phòng tham dự  Hội thảo “Sử dụng điện 
tiết kiệm và hiệu quả: Trách nhiệm và Lợi ích của Doanh nghiệp”

EVNNPC vinh danh 57 công nhân lao động, 70 cán bộ nữ công và 237 cán bộ 
công đoàn

Ngày 23/07/2019, tại Thành phố Hải Phòng, EVNNPC đã phối hợp với Bộ Công Thương, 

Đây là những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào công nhân viên chức và công tác 
công đoàn của Tổng công ty giai đoạn 2015 - 2019. Trong đó, từ phong trào lao động giỏi, lao 
động sáng tạo, giai đoạn 2015- 2019, Toàn tổng công ty có 1.199 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật 
được công nhận, khi áp dụng thực tế đã giúp tiết kiệm chi phí và mang lại giá trị làm lợi hơn 
91,149 tỷ đồng. Nhiều cá nhân điển hình tiên tiến trong Tổng công ty đã được các cấp khen 
thưởng, điển hình có 02 đoàn viên được nhận giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh và được đặc cách 
nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ.
Cũng trong giai đoạn này, đội ngũ cán bộ nữ công trong Tổng công ty ngày càng phát huy 

được vai trò, trách nhiệm trong công tác vận 
động nữ CNVC lao động; Tuyên truyền, 
giáo dục nữ đoàn viên, người lao động về 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước, những quy định 
của Ngành, của Tổng công ty và hoạt động 
bình đẳng giới.
Ghi nhận và biểu dương những cá nhân tiêu 
biểu được vinh danh trong đợt này,Thành 
viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám 
đốc EVNNPC bà Đỗ Nguyệt Ánh nhấn 

mạnh: “Tinh thần lao động sáng tạo, sự cống hiến không mệt mỏi của những tấm gương lao 
động tiêu biểu, cán bộ công đoàn giỏi, cán bộ nữ công tiêu biểu đã tô đậm thêm truyền thống 
lao động cần cù và sáng tạo của người công nhân lao động EVNNPC trong 50 năm hình thành 
và phát triển, là nền tảng, cơ sở để Tổng công ty phát triển bền vững”
Cũng theo Tổng giám đốc EVNNPC, với những thách thức, khó khăn về sản xuất - kinh doanh 
điện trong thời gian sắp tới, đội ngũ CNLĐ, cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công tiêu biểu cần 
là lá cờ đầu, không ngừng trau dồi về chuyên môn, nghiệp vụ, đóng góp trí tuệ, công sức to 
lớn không chỉ cho Tổng công ty, mà còn góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. 
Đây là một trong những hoạt động EVNNPC hướng tới chào mừng 90 năm ngày thành lập 
Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019), 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt 
Nam (21/12/1954-21/12/2019) và 50 năm Ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
(06/10/1969 - 06/10/2019).
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Phó Tổng giám đốc EVNNPC Lê Minh Tuấn thăm công trường thủy điện 
Nậm Pay

Vừa qua, Đoàn công tác của EVNNPC do Phó 
Tổng giám đốc Lê Minh Tuấn dẫn đầu đã thăm và 
làm việc tại công trường thủy điện Nậm Pay xã Nà 
Tòng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Công trình thủy điện Nậm Pay thuộc Dự án Phát 
triển năng lượng tái tạo và mở rộng cải tạo lưới điện 
nông thôn vùng sâu, vùng xa - cấu phần 1, sử dụng 

UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội thảo 
“Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả: Trách nhiệm 
và Lợi ích của Doanh nghiệp”. Gần 500 đại biểu 
đến từ 275 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố 
đã đến tham dự hội thảo.

Hiện nay, tại Hải Phòng 275 doanh nghiệp đạt 
mức tiêu thụ điện 1 triệu kWh trở lên. PC Hải 
Phòng đã làm việc với gần 100 doanh nghiệp và 

ký kết thoả thuận với 32 doanh nghiệp triển khai Chương trình điều chỉnh phụ tải (DR).

Phát biểu tại Hội thảo, ông Lê Quang Thái - Phó Tổng giám đốc EVNNPC cho biết: Với số 
lượng khách hàng sử dụng điện có sản lượng điện từ 1 triệu kWh là 4.000 khách hàng trong đó 
3.013 khách hàng công nghiệp xây dựng chiếm 0,4% tổng số khách hàng toàn Tổng công ty 
và chiếm khoảng 58% sản lượng điện thương phẩm Tổng công ty. Việc tuyên truyền tiết kiệm 
điện thông qua những Hội thảo “Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả: Trách nhiệm và Lợi ích 
của Doanh nghiệp” tại 27 tỉnh phía Bắc và tại Hải Phòng nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp 
các giải pháp tiết kiệm và hiệu quả.

Ông Thái cũng đề xuất một số giải pháp ngay tại Hội thảo như: Bổ sung các cơ chế chia sẻ 
kinh tế cho các khách hàng tham gia điều chỉnh phụ tải; Bổ sung cơ chế việc kiểm soát chặt 
chẽ chất lượng thiết bị, dây chuyền sản xuất theo tiêu chí của Luật sử dụng thiết bị năng lượng 
tiết kiệm hiệu quả, và các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện kiểm toán năng lượng theo quy 
định, có chính sách xử lý nghiêm đối với các khách hàng sử dụng điện không hiệu quả. Đặc 
biệt là khách hàng sử dụng thiết bị dây chuyền máy móc lỗi thời tiêu hao năng lượng so với 
quy định; Hỗ trợ các đơn vị Điện lực hoàn thiện hạ tầng lưới điện thông minh; Xây dựng cơ 
chế cho các đơn vị điện lực thực hiện điều chỉnh phụ tải và các thiết bị được lắp đặt trong phạm 
vi quản lý của khách hàng theo các thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán điện giữa hai bên. 

Đại diện Lãnh đạo Thành phố Hải Phòng cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp trong 
chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả nói chung và chương trình quản lý nhu 
cầu điện, điều chỉnh phụ tải nói riêng

Trong khuôn khổ hội thảo, đại diện PC Hải Phòng và 10 doanh nghiệp đã tham gia lễ ký kết 
Thỏa thuận thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải trong năm 2019.
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kỳ thi cấp Quốc gia.
Phát biểu với cháu học sinh giỏi tại lễ biểu dương, ông Nguyễn Văn Tiệp – Chủ tịch Công 
đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã thông tin thêm cho các cháu những hiểu biết về ngôi 
nhà chung Điện lực Việt Nam cũng như Tổng công ty Điện lực miền Bắc, nơi bố, mẹ các cháu 
đang lao động. Ông mong rằng, với những thành tích tốt trong năm học 2018-2019, các cháu 
học sinh sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh và sự nổi trội của bản thân để có thành công hơn nữa. 

Trong khuôn khổ Chương trình biểu dương học sinh giỏi, vào ngày 17-18/9/2019 Trại hè sáng 
tạo đã được Ban Nữ công Tồng công ty phối hợp cùng Công ty Sen Việt tổ chức cho các cháu 
vui chơi, cắm trại và tham gia các hoạt động tập thể…

nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á với tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng. Khởi công 
xây dựng từ tháng 7/2014, đến nay dự án hoàn thành khoảng 85% khối lượng công việc và dự 
kiến hoàn thành trong tháng 12/2019. 

Với công suất 7,5 MW, lượng điện 25,3 triệu kWh/năm; sau khi hoàn thành và đưa vào sử 
dụng, nhà máy thủy điện Nậm Pay sẽ đóng góp lượng điện không nhỏ để hòa vào lưới điện 
quốc gia, góp phần bổ sung nguồn điện cung cấp cho địa bàn toàn tỉnh Điện Biên. 

EVNNPC biểu dương con CNVC người lao động đạt thành tích cao năm học 
2018-2019

303 cháu học sinh các cấp đạt giải thưởng tại các kỳ thi cấp Quốc tế, Quốc gia, tỉnh/thành phố 
là con các CBNV (CBNV) người lao động Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) được 
vinh danh tại Lễ biểu dương con CNVC lao động đạt thành tích cao năm học 2018-2019 vừa 
diễn ra tại Hà Nội.

Bà Nguyễn thị Kim Ngọc - Ủy viên ban 
thường vụ Công đoàn, Trưởng Ban Nữ công 
Công đoàn EVNNPC cho biết: Đây là một 
hoạt động thường niên của Tổng công ty trong 
chuỗi hoạt động chăm sóc thiếu niên học sinh, 
là dịp để động viên khuyến khích, tạo cơ hội 
giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập và được 
vui chơi lành mạnh dành cho các cháu học 
sinh cũng như ghi nhận công lao sinh thành, 

dưỡng dục của bậc phụ huynh là CBCNV người lao động EVNNPC. Trong năm học 2018-
2019 toàn Tổng công ty có 303 cháu là con CBCN người lao động đạt danh hiệu học sinh giỏi 
các cấp Quốc tế - Quốc gia – Nhất, Nhì, Ba cấp tỉnh/thành phố, trong đó 1 cháu đạt giải Quốc 
tế, 27 cháu đạt giải Quốc gia và 275 cháu đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp tỉnh/thành phố. Trong 
tổng số các cháu tham gia lễ biểu dương học sinh giỏi đạt các giải thưởng, không ít các cháu 
đạt thành tích cao về học tập tại các kỳ thi học sinh cấp Quốc gia như Vật lý, Sinh học, Lịch 
sử, Ngữ văn,… còn nhiều cháu đạt thêm các thành tích cao về thể thao, văn hóa, nghệ thuật, 
các phong trào Đoàn đội tại địa phương, có cháu trong hai năm liên tiếp đều tham dự trại hè 
và lễ biểu dương học sinh giỏi của Tổng công ty vì liên tiếp đạt các giải Nhất, Nhì trong các 
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Thấm thoát mà cũng đã mười ba năm trôi qua! Hôm nay, tôi bồi hồi nhớ lại những cảm xúc 
và hình ảnh của mình và một số đồng nghiệp cùng tham gia thi tuyển và trở thành “lính mới 
tò te” của ngành Điện.…  Chi tiết

Tự hào người con ngành Điện

Người công nhân khuyết tật Vũ Thanh Hồng: Tấm gương vượt lên số phận

Đến Nghệ An vào những ngày tháng năm lịch sử, 
trong không khí hào hùng giàu truyền thống của 
những người công nhân lao động Nhà máy điện 
Vinh năm xưa và PC Nghệ An hôm nay; chúng tôi 
đã được gặp gỡ một người lao động có hoàn cảnh 
rất đặc biệt, đó là anh Vũ Thanh Hồng (công nhân 
Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Nghệ An thuộc Công ty 
Dịch vụ Điện lực miền Bắc)… Chi tiết

Tự hào 50 năm EVNNPC

Thông tin quản lý

- PC Thái Nguyên đã tổ chức nghiệm thu và đóng điện 
thành công, đưa MBA T3 TBA 110kV Phú Bình với 
công suất 63MVA-110/35/22kV vào vận hành chính 
thức sau hơn 2 tháng khẩn trương thi công xây dựng và 
lắp đặt. Dự án lắp máy biến áp T3 thuộc TBA 110kV 
Phú Bình được đầu tư với nguồn kinh phí hơn 48 tỷ 
đồng, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án lưới điện EVN-
NPC. Máy biến áp T3 được đưa vào vận hành góp phần 

giảm tải cho TBA 110kV Phú bình và bổ sung nguồn trạm 110kV cấp điện cho phụ tải Khu 
công nghiệp Điềm Thụy trong giai đoạn 2018-2025 và về sau. Tăng cường liên kết lưới, nâng 
cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện quanh khu vực Khu công nghiệp Điềm Thụy, nâng 
cao chất lượng cung ứng điện năng cho lưới điện trung áp tỉnh Thái Nguyên, đảm bảo độ tin 
cậy cung cấp điện, đáp ứng tiêu chí cấp điện N-1 cho máy biến áp.

- Trong 6 tháng đầu năm 2019, thông qua các nguồn 
quỹ, EVNNPC đã chi 41,1 tỷ đồng cho hoạt động chăm 
lo đời sống đoàn viên và người lao động, trong đó có 
nhiều người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
được giúp đỡ kịp thời để sớm ổn định đời sống. Đặc 
biệt, năm 2019, EVNNPC đã thành lập Quỹ quyên góp 
hỗ trợ CNVC – LĐ không may bị qua đời. Thông qua 
Công đoàn Tổng công ty đã tiếp nhận 1,374 tỷ đồng của 
CNVC – LĐ đóng góp vào quỹ và 2 tỷ đồng từ Quỹ Tương trợ xã hội chuyển sang bổ sung vào 
quỹ. Quỹ đã trợ cấp cho 16 CNVC – LĐ không may qua đời với tổng số tiền là 1,6 tỷ đồng.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13104/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13085/Default.aspx
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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

Tin tham khảo

1. Thông tin báo chí: Công bố kết quả cuộc bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện mới  xem chi tiết

2. Tiếp tục nắng nóng, EVNNPC kêu gọi khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả xem chi 
tiết

3. PC Quảng Ninh: Quyết tâm thực hiện tốt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 
2019  xem chi tiết

4. Trách nhiệm, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm xem chi tiết

5. PC Thái Bình: Cái nhìn đa chiều từ hội thảo sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả - trách nhiệm 
và lợi ích của doanh nghiệp xem chi tiết

sản Hồ Chí Minh EVNNPC và Ban Truyền thông 
tổ chức chương trình “Về nguồn 2019”, đoàn đã 
đến dâng hương tưởng niệm tại di tích Nhà máy 
điện Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa; di tích Nhà máy 
điện Vinh, tỉnh Nghệ An. Chuyến về nguồn là đợt 
sinh hoạt chính trị đặc biệt để tri ân sự hy sinh, 
cống hiến to lớn của các anh hùng, liệt sỹ Ngành 
điện và là chuyến đi thực tế giúp các hội viên Hội 
Cựu chiến binh và thế hệ trẻ EVNNPC có những 
trải nghiệm để hiểu sâu sắc thêm về lịch sử dân tộc, 

Trong đợt nắng nóng vừa qua, Tổng công ty đã trích 7 tỷ đồng từ Quỹ khen thưởng động viên 
khuyến khích 14.032 người đang lao động trực tiếp tại hiện trường, làm việc tại các Trung 
tâm điều khiển xa, Phòng điều độ với mức 500 ngàn đồng/ người; nhân viên trực tổng đài của 
Trung tâm Chăm sóc khách hàng với mức 300 ngàn đồng/ người.
- Vừa qua, Hội Cựu chiến binh EVNNPC khu vực Hà Nội phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng 

truyền thống anh hùng của ngành Điện, qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua học tập, 
rèn luyện, công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13136/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13078/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13078/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13117/Default.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Trach-nhiem-sang-tao-phan-dau-hoan-thanh-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-6-12-23991.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13084/Default.aspx
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