
 

Tin tức

Chủ tịch Hội đồng thành viên Thiều Kim Quỳnh làm việc với Bí thư tỉnh ủy 
Thanh Hoá

Ngày 31/07/2019 tại trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch HĐTV 
EVNNPC đã làm việc với ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa về tình hình thực 
hiện các nhiệm vụ của ngành Điện trên địa bàn và công tác tổ chức cán bộ của Công ty Điện 
lực Thanh Hóa thời gian tới. 

Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn và đánh giá cao vai trò, sự quan tâm của ngành Điện nói chung và Công 
ty Điện lực Thanh Hóa nói riêng trong việc cung cấp điện phục vụ các mục tiêu An ninh chính 
trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian vừa qua. Với tốc độ phát triển kinh tế nhanh 
trên địa bàn, đề nghị ngành Điện tiếp tục quan tâm đầu tư lưới điện đảm bảo đáp ứng nhu cầu 
của tỉnh.

Đối với công tác cán bộ của Công ty Điện lực Thanh Hóa trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy 
nhất trí với phương án của EVNNPC và yêu cầu Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục phát huy 
truyền thống của ngành, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện cho nhân dân 
và phát triển kinh tế xã hội.

Chiều cùng ngày Chủ tịch HĐTV Thiều Kim Quỳnh đã có buổi làm việc với Ban giám đốc và 
trưởng các phòng ban của Công ty Điện lực Thanh Hóa. Ông Thiều Kim Quỳnh yêu cầu Công 
ty bám sát nhu cầu của tỉnh, nắm bắt và thực hiện sớm các chủ trương của Tổng công ty để có 
chiến lược đầu tư phát triển lưới điện, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trên địa bàn, trong đó đặc 
biệt uu tiên củng cố lưới điện 110kV và khai thác hiệu quả các TBA 110kV hiện tại; Với lưới 
điện trung thế TP Thanh Hóa cần ưu tiên cải tạo lên 22kV, nghiên cứu đề xuất Tổng công ty cho 
đầu tư thêm TBA 110kV vào vùng trung tâm phụ tải, đặc biệt lưu ý đến các công việc phối hợp 
với địa phương (Nghị quyết Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND, ý kiến của HĐND, đề nghị của các 
huyện, ...) để tập thể CBCNV Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu 
SXKD Tổng công ty giao và nhiệm vụ cấp điện trên địa bàn.

Liên quan đến công tác cán bộ tại PC Thanh Hóa, Chủ tịch Hội đồng thành viên nhất trí với đề 
xuất của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ đã quy hoạch. 
Yêu cầu các vị trí Phó Giám đốc Công ty được bổ nhiệm phải có cam kết với Chủ tịch về việc 
chấp hành phân công, luân chuyển của lãnh đạo Tổng công ty trong trường hợp không thực hiện 
tốt nhiệm vụ được giao, để  đảm bảo tiếp cận và học hỏi các đơn vị khác trong Tổng công ty.
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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 EVNNPC, 
giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc  EVNNPC.

Phát biểu tại buổi lễ ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC đã gửi lời 
chúc mừng tới các Phó Tổng giám đốc được trao Quyết định và bổ nhiệm nhận nhiệm vụ mới, 

Sáng 5/8/2019, EVNNPC đã long trọng tổ chức Lễ công 
bố Quyết định công bố và trao Quyết định bổ nhiệm 
Phó tổng Giám đốc – Tổng công ty Điện lực miền Bắc. 

Căn cứ theo Nghị quyết số 345/NQ-HĐTV ngày 
15/7/2019, về công tác nhân sự bổ nhiệm mới tham 
gia Ban Tổng Giám đốc EVNNPC  gồm các ông: Ông 

EVNNPC: Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc

Tổng giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh làm việc với nhiều ban chuyên môn cơ quan
Tổng công ty

Từ ngày 24/7 đến ngày 5/8/2019, Tổng Giám đốc Đỗ 
Nguyệt Ánh và đã có buổi làm việc với một số ban 
chuyên môn: Ban Kỹ thuật, Ban An toàn, Ban Kinh 
doanh, Ban Truyền thông, Văn phòng Tổng công ty…
Tham gia buổi làm việc có các thành viên trong Ban 
Tổng Giám đốc, toàn thể CBCNV các ban chuyên môn.

Đây là chương trình làm việc đầu tiên của Ban Tổng giám đốc với các Ban chuyên môn cơ quan 
Tổng công ty kể từ sau khi 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. Đây là mô hình quản lý mới, chức năng quản
lý của Chủ tịch HĐTV và chức năng điều hành của Tổng giám đốc được tách bạch sẽ 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.

Chương trình làm việc cũng là dịp để lãnh đạo lắng nghe những khó khăn vướng mắc trong việc
thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của các ban chuyên môn, đồng thời để các thành viên trong Ban
Tổng giám đốc nắm biết các mảng công việc mình được phân công phụ trách. Tại mỗi buổi làm
việc Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh đã chỉ ra những nhiệm vụ, kế hoạch và giải pháp mà mỗi
Ban cần khẩn trương triển khai trong những tháng cuối năm để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu
quan trọng năm 2019 và nhiệm vụ, định hướng dài hạn trong giai đọan tiếp theo, phấn đấu đưa
Tổng công ty Điện lực miền Bắc trở thành một đơn vị đi đầu với hệ thống quản trị hiện đại, một
nền công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến, dịch vụ xuất sắc và tạo một môi trường làm việc hài
hòa, thân thiện, cởi mở… góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của Tổng công ty Điện lực
miền Bắc, đóng góp vai trò quan trọng vào sự nghiệp phát triển và thành công chung của Tập
đoàn Điện lực Việt Nam.
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Chủ tịch HĐTV yêu cầu: Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đi vào hoạt động với mô hình 
mới, với một tinh thần đổi mới và một lực lượng cán bộ lãnh đạo mới, đây là thời cơ nhưng 
cũng là thách thức, chính vì vậy, mỗi cá nhân trong Ban Tổng giám đốc phải phát huy được lợi 
thế bề dày kinh nghiệm được đào tạo và đã từng qua cơ sở, nhanh chóng tiếp cận công việc một 
cách nhuần nhuyễn và chuyên nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại diện ông Vũ Anh Phương – Phó Tổng giám đốc đã gửi lời cảm ơn đến Hội đồng Thành 
viên, Ban Tổng giám đốc EVNNPC đã tin tưởng giao trọng trách. Đây là nhiệm vụ vô cùng to 
lớn và tự hào trước  lịch sử vẻ vang và bề dày truyền thống sau 50 năm  hình thành và phát triển 
của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Ông Phương và các ông Phó tổng được bổ nhiệm cam kết 
sẽ nỗ lực cống hiến hết mình, phát huy truyền thống đoàn kết, đồng sức đồng lòng cùng tập thể 
Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty với mục tiêu đưa EVNNPC trở 
thành một đơn vị đi đầu với hệ thống quản trị hiện đại, một nền công nghệ khoa học kỹ thuật 
tiên tiến, dịch vụ xuất sắc và tạo một môi trường làm việc hài hòa, thân thiện, cởi mở… 

Bắc Ninh: Doanh nghiệp hưởng ứng chương trình điều chỉnh phụ tải

Ngày 06/8/2019, tại  Bắc Ninh, EVNNPC đã tổ chức 
Hội thảo “Sử dụng năng lượng tiết kiện và hiệu quả: 
Trách nhiệm và Lợi ích của doanh nghiệp”. 

Tại Hội thảo, ông Lê Văn Trang – Phó Tổng giám 
đốc EVNNPC cho biết: “Thời gian qua, EVNNPC 
đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho các 
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như sinh hoạt của nhân dân tại 27 tỉnh, 
thành phố phía Bắc. Năm 2019, Tổng công ty đã và đang tích cực triển khai đồng loạt chương 
trình tiết kiệm điện, trong đó đặc biệt là chương trình quản lý nhu cầu điện, chương trình điều 
chỉnh phụ tải và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Đồng thời, EVNNPC sẽ hỗ trợ tối đa 
các yêu cầu phát sinh trong quá trình sử dụng điện của doanh nghiệp như: Tư vấn miễn phí về 
sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; Miễn phí vệ sinh định kỳ TBA cho khách hàng; Hỗ 
trợ, tư vấn kiểm toán năng lượng và chăm sóc khách hàng…”.

Cũng trong khuôn khổ của Hội thảo, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Bộ Công 
Thương, EVN, EVNNPC và lãnh đạo PC Bắc Ninh, 10 doanh nghiệp có sản lượng điện tiêu 
thụ lớn đã tham gia lễ ký kết Thỏa thuận thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải trong năm 
2019 và các năm tiếp theo.

Ngày 06/8/2019, tại trụ sở Công ty Điện lực Bắc 
Giang, ông Nguyễn Đức Thiện  - Phó Tổng Giám 
đốc EVNNPC đã chủ trì buổi làm việc với Công ty 
Điện lực Bắc Giang về tiến độ triển khai công tác 
giảm tổn thất điện năng các trạm biến áp công cộng 
trên 10%, công tác đầu tư xây dựng và SCL tại công 
ty Điện lực Bắc Giang. 

Kiểm tra công tác giảm tổn thất điện năng các trạm biến áp công cộng trên 
10% tại Công ty Điện lực Bắc Giang
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EVNNPC khắc phục sự cố lưới điện bị ảnh hưởng của bão số 3

Ngay sau khi có thông tin bão số 3 ảnh hưởng đến một 
số tỉnh như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Nam 
Định và Thái Bình. EVNNPC đã ban hành công điện 
khẩn sớm khắc phục các sự cố lưới điện bị ảnh hưởng 
của cơn bão số 3.

Cơn bão số 3 sau khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, 
hoàn lưu của bão đã ảnh hưởng trên lưới điện trung và 
hạ áp tại các tỉnh: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang, Hưng Yên, Lạng Sơn, Phú 
Thọ, Hòa Bình và Thanh Hóa,  gây ra sự cố  cho 87  lưới điện trung áp, 18 đường dây bị mất 
điện, 3 trạm biến áp hư hỏng, 8 cột nghiêng; 138 cột lưới điện hạ áp bị gãy, đổ, 21 cột nghiêng, 
90m đường dây bị hỏng. Ảnh hưởng đến 446.970 khách hàng, 93.876 khách hàng bị mất điện.

Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai tại các đơn vị đã chỉ đạo 24/24h và 100% lực lượng 
ứng trực tại chỗ, phải nhanh chóng khắc phục các thiệt hại để cấp lại điện cho các phụ tải. Mặc 
dù thời tiết mưa bão gặp khó khăn nhưng nhiều Công ty Điện lực đã nhanh chóng triển khai 
khắc phục sự cố, nhiều nơi công nhân Điện lực dầm mình trong mưa bão nhiều giờ để trả lại 
điện cho khách hàng.

Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai Điện lực Quảng Ninh đã chỉ đạo các Điện lực cô lập vùng sự 
cố, gia cố tạm thời các vị trí xung yếu, duy trì kiểm tra thường xuyên khu vực có nguy cơ sạt lở 
cao. Đồng thời thông báo với chính quyền địa phương khu vực có đường dây đi qua và người 
dân được biết để đảm bảo an toàn. Sau khi bão đi qua, mưa ngớt, các Điện lực đã nhanh chóng 
khắc phục sự cố các đoạn đường dây bị sự cố.

Tại Hải Phòng ngay sau khi bão tan để đảm bảo cấp điện an toàn trở lại, Lãnh đạo Công ty đã 
trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo khắc phục sự cố. Ngay tại khu vực trung tâm thành phố 

Buổi làm việc tập trung các vấn đề liên quan đến việc kiểm tra, khảo sát, rà soát, đánh giá các 
trạm biến áp (TBA) có tỷ lệ tổn thất lũy kế hết tháng 6/2019 lớn hơn 10%, điện nhận của từng 
trạm, tỷ lệ tổn thất từng trạm, công tác kiểm tra, thay công tơ định kỳ, giám sát mua bán điện, 
đo xa các TBA công cộng, TBA chuyên dùng nhằm đưa các giải pháp tốt nhất để đến cuối năm 
2020 các TBA có tổn thất lớn hơn 10% giảm về dưới 10%.

Ông Nguyễn Đức Thiện ghi nhận sự nỗ lực trong việc triển khai công tác giảm tổn thất điện 
năng của các Ban trong Tổng công ty và Công ty Điện lực Bắc Giang. Đặc biệt, Công ty Điện 
lực Bắc Giang đã bám sát hệ thống báo cáo của CMIS trong việc quản lý. Tuy nhiên, để công 
tác giảm tổn thất điện năng đạt được kế hoạch đề ra, công ty cần dùng vốn sửa chữa lớn để nâng 
cấp và cải tạo hệ thống cột và đường dây, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tập trung 
phải giảm tỷ lệ tổn thất điện năng của 234 TBA xuống dưới 10%, chú ý những trường hợp bán 
kính cấp điện hơn 2km. Ông Thiện cũng đề nghị các Ban liên quan trong Tổng công ty sớm có 
dự thảo về phân bổ vốn.

Trước đó đoàn  đã đi kiểm tra, khảo sát hệ thống trạm biến áp và đường dây tại Cống Đạo, Dĩnh 
Bạn, Nam Hải, Minh Thành...
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Ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc 
EVNNPC đã có buổi làm việc với Công ty Điện 
lực Vĩnh Phúc về công tác quản lý kỹ thuật vận 
hành và tình hình cung ứng điện trên địa bàn. 

Ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc 
EVNNPC đã biểu dương sự nỗ lực của tập thể cán 

bộ nhân viên Công ty Điện lực Vĩnh Phúc trong suốt thời gian qua. Ông hy vọng Công ty Điện 
lực Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được để hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao trong năm 2019 và các năm tiếp theo. Bên cạnh đó, Ông cũng chỉ đạo các Ban 
chuyên môn Tổng Công ty phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, Ban quản lý dự 
án lưới điện và Ban quản lý dự án phát triển điện lực bám sát với chính quyền địa phương trong 
công tác đền bù giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án 110kV trên địa bàn đáp 
ứng tốt nhu cầu điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn, đóng góp tích cực cho 
phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh hội, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, Ông Nguyễn Quốc Hưng - Giám đốc Công ty hứa với 
đồng chí Phó Tổng Giám đốc EVNNPC sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện các chương trình 
kế hoạch đã đặt ra từ đầu năm để phấn đấu hoàn thành xuất sắc toàn diện các chỉ tiêu sản xuất 
kinh doanh mà Tổng Công ty giao năm 2019 và các năm tiếp theo./.

Phó Tổng Giám đốc Vũ Anh Phương làm việc tại Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về 
công tác quản lý kỹ thuật vận hành và tình hình cung ứng điện

nhiều cây bị gãy đổ, không gây ra sự cố gãy đổ cột điện song cũng gây ra sự cố mất điện tại 17 
lộ đường dây điện trung, hạ thế trên địa bàn Thành phố Hải Phòng. 

Theo Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Dương, mưa bão đã gây ra 32 sự cố đường 
dây và trạm biến áp trung thế, làm mất điện đối với khoảng 7.000 khách hàng. Đáng chú ý như 
một số sự cố: gãy chân cột điện hạ thế ở xã Lê Ninh ở huyện Kinh Môn, đổ nghiêng cột điện 
trung thế thuộc xã Lai Vu ở huyện Kim Thành.

Tại Điện lực Kim Thành ông Trần Phương Nam – Phó giám đốc cho biết: Điện lực đã tập trung 
hết 100% lực lượng và vật lực để xử lý sự cố, một số cột nằm ở vị trí nước trũng gió bão bị 
nghiêng, ngay trong mưa anh em đã kịp thời chằng chống để đảm bảo không gãy đỗ, chờ nước 
rút sẽ khắc phục trở lại.

Do có sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực, vật lực và thực hiện nghiêm chế độ thường trực phòng 
chống lụt bão theo phương châm “4 tại chỗ”, đến 20h, ngày 3/8/2019, một số tỉnh: Hải Phòng, 
Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang, Hưng Yên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hòa Bình đã nhanh 
chóng khắc phục sự cố, cấp điện trở lại cho khách hàng.

Riêng  tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn các huyện miền núi mưa lũ dâng cao, giao thông chia cắt, 
huyện Mường Lát bị cô lập hoàn toàn, con số thiệt hại đáng kể, Công ty Điện lực Thanh Hóa 
cũng đã khẩn trương, nhanh chóng khắc phục tốt các điểm sự cố, cấp điện trở lại an toàn cho 
khách hàng.
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nhiệm vụ quản lý vận hành và kinh doanh điện năng trên địa bàn Tỉnh, tham mưu cho Tỉnh về 
quy hoạch và phát triển lưới điện, thực hiện các dự án đầu tư được Tổng công ty giao phục vụ 
nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân và giữ vững an ninh quốc phòng… chi tiết 

Thông tin quản lý

Năm mươi năm cũng đủ dài 
Ngọt bùi cũng lắm chông gai cũng nhiều…chi tiết

Năm mươi năm ấy – Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Hai màu áo - một quyết tâm

Năm 1991, Ngay sau ngày tỉnh Hoà Bình được tái 
lập, Công ty Điện lực Hoà Bình được thành lập (lúc 
đầu với tên gọi là Sở điện lực Hoà Bình). Công ty có 

Tự hào 50 năm EVNNPC

Tại trụ sở Công ty Điện Tuyên Quang, đồng 
chí Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc 
EVNNPC đã chủ trì buổi làm việc với Công 
ty Điện lực Tuyên Quang về tiến độ triển khai 
TTĐKX khu vực Tuyên Quang. 

Nhằm TTĐKX khu vực Tuyên Quang đi vào 
hoạt động theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty yêu cầu 
các Ban của Tổng công ty, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc và Công ty dịch 
vụ điện lực miền Bắc tiếp tục cùng PC Tuyên Quang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, Ban Tổ chức 
và nhân sự và  Ban kỹ thuật tổ chức đào tạo đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cho 
TTĐKX Tuyên Quang; Ban Tổ chức và nhân sự xem xét đề xuất mô hình tổ chức thống nhất 
cho các TTĐKX.

PC Tuyên Quang cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các quy trình, quy phạm vận hành TTĐKX 
với A1 phục vụ cho việc vận hành TTĐKX Tuyên Quang khi đưa vào vận hành; Cử cán bộ các 
phòng Kỹ thuật; Công nghệ thông tin, Điều độ theo sát quá trình thi công xây dựng TTĐKX 
Tuyên Quang, tiếp quản thiết bị ETC lắp đặt để nắm biết, làm chủ được công nghệ sau khi 
TTĐKX đi vào hoạt động; Xây dựng kênh Hotline riêng có kết nối với TTĐKX về A1; Cải 
tạo nguồn một chiều các trạm 110kV; Sớm có đề án thành lập tổ thao tác lưu động trên địa bàn 
Tuyên Quang; Sắp xếp lại lao động khi TTĐKX đi vào vận hành chính thức; Thỏa thuận với 
công an PCCC địa phương khi TTĐKX đi vào vận hành chính thức; Tổ chức diễn tập chuyển 
đổi nguồn; sự cố; gián đoạn đường truyền… Xây dựng quy chế phối hợp với Điều độ A1…

- Từ 30/7 đến ngày 9/8/2019, tại Khách sạn Điện lực, EVNNPC đã tổ chức khai giảng lớp tập 
huấn về công tác an toàn vệ sinh lao động. Tổng số có 412 học viên đến từ các ban trong Tổng 

Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn - làm việc với Công ty Điện lực Tuyên Quang 
về tiến độ triển khai TTĐKX khu vực Tuyên Quang

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13215/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13226/Default.aspx
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Tin tham khảo

1.Điện lực miền Bắc ứng phó với cơn bão số 3 xem chi tiết
2. Khách hàng được hưởng nhiều lợi ích khi tham gia chương trình DR xem chi tiết
3. Công ty TNHH Thí nghiệm Điện miền Bắc tham gia chương trình đào tạo chuyên gia thí 
nghiệm do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức xem chi tiết
4. PC Hà Giang: Đào tạo gắn kết văn hóa và tăng cường kỹ năng làm việc chuyên nghiệp xem 
chi tiết
5. Đóng điện vận hành an toàn Dự án Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Quỳnh Phụ, Tỉnh 
Thái Bình xem chi tiết

Chỉ đạo: Ông Lê Văn Trang - Phó TGĐ
Tổ chức thực hiện: Ban Truyền thông
Điện thoại: 024.2100653 *Fax: 024.39263742

Bản tin EVNNPC

- EVNNPC đã tổ chức trao tặng Giấy khen cho Điện lực 
Hương Sơn (PC Hà Tĩnh) đã có thành tích trong công 
tác phòng, chống, khắc phục thiệt hại cháy rừng ngày 
08/7/2019. Buổi lễ tuyên dương khen thưởng lần này 
của lãnh đạo Tổng công ty đối với Điện lực Hương Sơn 
đã kịp thời ghi nhận những nỗ lực không biết mệt mỏi 

- Ngày 25/7/2019, PC Hòa Bình long trọng tổ chức Lễ gắn biển 
công trình: Trạm biến áp 250kVA-22/0,4kV Sở Y tế và Trạm 
biến áp 250kVA-22/0,4kV Trần Quốc Toản; đây là 02 công 
trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công 
đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019); 50 năm Ngày thành 
lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc (06/10/1969 - 06/10/2019).

- Căn cứ Quyết định số 2042/QĐ-EVNNPC ngày 15/7/2019 của 
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc sáp nhập Điện lực Tp 
Nam Định và Điện lực Mỹ Lộc, Công ty Điện lực Nam Định đã 
tổ chức Lễ công bố Quyết định sáp nhập Điện lực Mỹ Lộc và 
Điện lực Tp Nam Định với tên gọi sau khi sáp nhập là Điện lực 
Thành Phố Nam Định, công bố các quyết định bổ nhiệm và ra 
mắt ban lãnh đạo mới của Điện lực Tp Nam Định. 

công ty và được chia làm bốn lớp, mỗi lớp học trong 
2 ngày. Các lớp tập huấn lần này trang bị và bổ sung 
những kiến thức về công tác an toàn, vệ sinh lao động 
phòng chống cháy nổ cho cán bộ. Qua đó, giúp cán bộ 
nâng cao nhận thức và thực hiện tốt  hơn các công tác 
an toàn, vệ sinh lao động tại Tổng công ty.

của đơn vị trong việc phòng, chống, khắc phục thiệt hại cháy rừng vừa qua. Đây là niềm tự 
hào của Điện lực Hương Sơn nói riêng và PC Hà Tĩnh nói chung. 

https://video.vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/dien-luc-mien-bac-ung-pho-voi-con-bao-so-3-3961548.html
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13202/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13249/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13153/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13153/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13156/Default.aspx
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