
 

Tin tức

EVNNPC khánh thành hệ thống cung cấp nước sạch cho xã Vĩnh Lạc – huyện 
Lục Yên – tỉnh Yên Bái

Ngày 5/9/2019, tại huyện Lục Yên – 
tỉnh Yên Bái, Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc (EVNNPC) đã khánh thành 
hệ thống cung cấp nước sạch Phai Lầu 
cho xã Vĩnh Lạc với số tiền đầu tư trên 
1 tỷ đồng trích từ nguồn quỹ phúc lợi 
của Tổng công ty.
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Số 26 • Tháng 9/2019

Tham dự buổi Lễ có Bà Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực 
Quốc hội nước CNXHCN Việt Nam; Bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Yên Bái, Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Tổng giám đốc EVNNPC, cùng các ông/bà lãnh 
đạo địa phương, ngành Điện.

Hệ thống cung cấp nước sạch Phai Lầu bao gồm 01 bể đầu mối thu nước mặt; 01 khu xử lý 
nước gồm hệ thống lắng, lọc, chứa liên hợp; Hầm van tuyến; Hệ thống mạng đường ống dẫn 
nước thô từ đầu mối về khu xử lý, sau đó nước sạch được cấp về mạng đường ống phân phối 
nước sạch đến các cơ sở công cộng là UBND xã, Trường Mầm non, Trường Tiểu học, Trường 
THCS xã, Trạm Y tế xã, Nhà văn hóa thôn Yên Phú… và các hộ dân khu vực lân cận. Tổng 
chiều dài hệ thống ống dẫn nước chính là hơn 4027m.

Dự lễ khai giảng tại trường Phổ thông trung học Hoàng Văn Thụ - một trong những điểm được 
thụ hưởng lợi ích từ dự án cung cấp nước sạch Phai Lầu, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc 
hội Tòng Thị Phóng đã ghi nhận và đánh giá cao món quà mà EVNNPC dành tặng cho nhân 
dân xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Bà cho rằng, “đây là món quà rất đặc biệt và 
sáng tạo của EVNNPC trong việc nâng cao chất lượng đời sống sinh hoạt cho nhân dân tại địa 
phương”. Bà cũng hy vọng chính quyền và các nhà tài trợ cần có thêm những hành động thiết 
thực cho các em học sinh, đồng thời đề nghị EVNNPC quan tâm hơn nữa tới việc quy hoạch 
và phát triển lưới điện của huyện Lục Yên, yêu cầu chính quyền luôn tạo điều kiện thuận lợi 
để ngành điện có thể triển khai các công trình điện trên địa bàn. 

Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Tổng giám đốc EVNNPC cũng trao tặng một màn hình tivi cho trường 
Phổ thông trung học Hoàng Văn Thụ và 36 suất học bổng cho học sinh nghèo trường tiểu học 
Vĩnh Lạc. Đây là những hoạt động đầy ý nghĩa của EVNNPC nhằm hướng tới lễ kỷ niệm 50 
năm ngày thành lập (6/10/1959-6/10/2019).



2

Ông Quỳnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Công ty trong thời gian qua, mặc dù với 
địa bàn có điều kiện khí hậu khắc nghiệt song đã thực hiện tốt công tác cung ứng điện trên địa 
bàn và đã có nỗ lực trong thực hiện các chỉ tiêu SXKD Tổng công ty giao, thời gian tới Công 
ty cần tăng cường công tác quản trị để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đặc biệt là công 
tác dịch vụ khách hàng xuất sắc. Tại buổi làm việc, các ông, bà là lãnh đạo các ban chuyên 
môn đã trả lời thoả đáng các kiến nghị mà Công ty và các Điện lực đã nêu ra.

Thay mặt CBCNV toàn Công ty, Ông Nguyễn Phúc Phong - Giám đốc cảm ơn sự quan tâm, 
chỉ đạo của Tổng Công ty trong thời gian qua trong mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh 
của đơn vị, đồng thời hứa sẽ cố gắng quyết tâm đoàn kết, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các chỉ 
tiêu trong năm 2019 và các giai đoạn tiếp theo.

Vừa qua, Ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng 
thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã làm 
việc với Công ty Điện lực Hà Tĩnh. Đây là lần đầu 
tiên sau khi Tổng công ty chuyển đổi mô hình quản 
lý, Công ty Điện lực Hà Tĩnh vinh dự được  Chủ tịch 
HĐTV,  các thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng 
Giám đốc cùng Lãnh đạo các Ban vào làm việc.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm việc với Công 
ty Điện lực Hà Tĩnh

EVNNPC luôn đảm bảo cấp điện ổn định, chất lượng cao cho Tổ hợp Samsung 
Việt Nam

Đó là khẳng định của bà Đỗ Nguyệt Ánh - Tổng Giám 
đốc EVNNPC trong buổi làm việc với ông Choi Joo 
Ho - Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam về các 
phương án cung cấp điện ổn định, an toàn, tin cậy với 
chất lượng cao cho Tổ hợp Samsung Việt Nam tại khu 
vực Bắc Ninh và Thái Nguyên diễn ra trong chiều ngày 
03/9/2019.

Trước những đòi hỏi khắt khe của các nhà máy Samsung, trong những năm qua, EVNNPC đã 
tập trung các nguồn lực để đầu tư, xây dựng các TBA 110kV, hệ thống lưới điện và các phương 
án cấp điện dự phòng nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục cho hoạt động 
sản xuất tại các nhà máy. Qua đó, đã góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư và hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Samsung tại Việt Nam. 

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Tổng giám đốc EVNNPC cho biết: “Năm 2019, dự kiến sản lượng điện 
tiêu thụ của các nhà máy thuộc Tổ hợp Samsung Việt Nam đang hoạt động trên địa bàn hai tỉnh 
Bắc Ninh và Thái Nguyên khoảng 3 tỷ kWh, chiếm khoảng 5% tổng sản lượng điện thương 
phẩm của EVNNPC. Mặc dù nguồn lực của Tổng công ty là hữu hạn nhưng EVNNPC luôn 
dành sự đầu tư lớn nhất, cũng như xây dựng những biện pháp hữu hiệu nhất để đảm bảo cung 
cấp điện an toàn, ổn định với chất lượng cao nhất cho Samsung sản xuất. EVNNPC mong 
muốn, trong thời gian tới, Samsung Việt Nam sẽ có những chính sách, mở rộng chiến lược đầu 
tư nhằm nâng cao công suất sử dụng điện tại hai tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên”. 
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Tại trụ sở Công ty Điện lực Thanh Hóa, Ông Lê Minh 
Tuấn và Ông Vũ Anh Phương – Phó Tổng Giám đốc 
EVNNPC đã có buổi làm việc về công tác quản lý 
vận hành, triển khai dự án trung tâm điều khiển xa và 
trạm biến áp không người trực. Đánh giá tiến độ các 
dự án đầu tư xây dựng của khu vực Thanh Hóa. 

Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm việc tại PC Thanh Hóa

Ông Choi Joo Ho - Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam chia sẻ: “Samsung Việt Nam 
bắt đầu hoạt động từ năm 2008. Đến nay, Samsung Việt Nam đã đóng góp trên 25% tổng kim 
ngạch xuất khẩu của Việt Nam và dự kiến cả năm 2019, doanh thu của Tổ hợp sẽ đạt 73,5 tỷ 
USD, xuất khẩu đạt 63,5 tỷ USD, tăng trưởng 5% so với năm 2018. Đóng góp vai trò quan 
trọng vào thành quả đó là nhờ có sự giúp đỡ to lớn của EVNNPC trong việc đảm bảo cung cấp 
điện an toàn, ổn định, liên tục với chất lượng tốt nhất. Hy vọng trong thời gian tới, Tổng công 
ty sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện hơn nữa trong công tác cung cấp điện năng phục 
vụ hoạt động sản xuất của các nhà máy thuộc Tổ hợp Samsung Việt Nam”.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo của Tổng công ty và Tổ hợp Samsung Việt Nam đã cùng nhau 
thảo luận về một số hạng mục cải thiện hệ thống cung cấp điện nhằm bảo đảm an toàn cấp điện 
cho các nhà máy Samsung Việt Nam tại Bắc Ninh và Thái Nguyên.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc ông Lê Minh Tuấn – Phó Tổng Giám yêu cầu các ban, đơn 
vị báo cáo đầy đủ về công tác đầu tư và các mặt công tác khác liên quan; Trong đó cần tập 
trung việc đưa ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại hạn chế tại khu vực Thanh Hóa; 
Đồng thời tập trung vào những điểm cần thiết với mục tiêu chính là lưới điện Thanh Hóa ngày 
một ổn định, an toàn và hiệu quả. Ông Lê Minh Tuấn yêu cầu các đơn vị phối hợp triển khai 
thực hiện tốt những nội dung đã đưa ra trao đổi. Tập trung đẩy nhanh tiến độ đóng điện sớm 
các dự án là một nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo thực hiện kịp thời theo phê duyệt Quy 
hoạch phát triển điện lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035; Quy 
hoạch phát triển hệ thống điện 110kV”. Bên cạnh đó yêu cầu Công ty Điện lực Thanh Hóa rà 
soát công tác kiểm tra định kỳ lưới điện của các đơn vị trực thuộc, phúc tra của Lãnh đạo đơn 
vị. Phối hợp lịch cắt điện công tác trên lưới trong các tháng cuối năm 2019 tối ưu, giảm thiểu 
số lần và thời gian mất điện của khách hàng. Triển khai lập kế hoạch công tác, phương án giảm 
thiểu sự cố tới từng đường dây, TBA cho năm 2020. Chuẩn bị kế hoạch đảm bảo bảo điện cho 
Tết Nguyên Đán và hè 2020 đặc biệt tại các khu vực mang tải cao, quá tải cục bộ phải cắt giảm 
tải vào các ngày nắng nóng cực đoan; Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các Ban QLDA thực hiện công 
tác giải phóng mặt bằng, phê duyệt PATC&BPAT đảm bảo an toàn, phương án cấp điện tối ưu 
và giám sát đảm bảo tiến độ thi công đã đề ra. Đồng thời tiếp tục có kiến nghị với UBND tỉnh 
để có bổ sung điều chỉnh quy hoạch các dự án mới…

26 Giải thưởng, 120 Huy chương vàng bạc được trao tại Hội diễn văn nghệ quần 
chúng CNVC-LĐ EVNNPC

Hội diễn nghệ thuật quần chúng công nhân - viên chức lao động (CNVC-LĐ) toàn EVNNPC 
năm 2019 đã thành công tốt đẹp sau 4 ngày diễn ra tại thành phố Thanh Hóa, đây là một trong 
những hoạt động lớn và ý nghĩa nhân kỷ niệm 90 năm này thành lập Công đoàn Việt Nam; 65 
năm ngày truyền thống Ngành điện lực Việt Nam, 50 năm ngày thành lập EVNNPC.
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Ông Nguyễn Văn Tiệp Chủ tịch Công đoàn EVNNPC, Phó 
Trưởng Ban tổ chức cho biết: Hội diễn nghệ thuật quần chúng 
CNVC-LĐ toàn EVNNPC đã thành công tốt đẹp, 838 diễn 
viên không chuyên là CBCNV người lao động, đoàn viên 
công đoàn EVNNPC đến từ 35 đội thi đã trình diễn hơn 200 
tiết mục nghệ thuật đặc sắc, cống hiến cho khán giả những 
chương trình nghệ thuật mang đậm nét văn hóa vùng miền 
cũng như tràn ngập sức sống, hình tượng, công việc của người CNVC-LĐ điện lực miền Bắc. 
Giải thưởng toàn đoàn được trao tặng cho 26 đội, 4 giải phụ dành cho các cá nhân và tập thể, 
50 Huy chương vàng, 70 huy chương bạc và 50 Giấy khen cho các diễn viên, đội thi tham gia 
chương trình, phần nào đã nói quy mô cũng như sự thành công, ý nghĩa tốt đẹp của Hội diễn. 

Sau nhiều giờ làm việc công tâm của Ban Giám khảo, kết thúc Hội diễn Ban tổ chức đã công 
bố và trao giải thưởng cho các đội thi như sau:

Giải thưởng toàn đoàn:

 - Hai giải Nhất: Công ty Điện lực: Thanh Hóa, Công ty Điện lực Lào Cai.
 - Ba giải Nhì: Công ty Điện lực: Phú Thọ, Hà Nam, Điện Biên. 
 - Sáu giải Ba: Cơ quan Tổng công ty, Công ty Điện lực: Bắc Kạn, Hà Tĩnh, Hưng Yên, 
   Hải Phòng, Trung tâm Chăm sóc khách hàng. 
 - 15 giải Khuyến khích: Công ty Điện lực: Vĩnh Phúc, Sơn La, Quảng Ninh, Hòa Bình, 
   Tuyên Quang, Lạng Sơn, Ninh bình, Yên Bái, Bắc Giang, Nam Định, Lai Châu, Nghệ
   An, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hải Dương. 
 - 4 giải phụ:
 + Diễn viên trẻ tuổi nhất: Phạm Trung Đức – Công ty Điện lực Bắc Kạn, 21 tuổi.
 + Diễn viên có phong cách biểu diễn hay nhất: Phạm Thu Trang – Công ty Điện lực Hà 
    Nam (thể hiện vai Thị Nở trong tác phẩm kịch Chí Phèo)
 + Sáng tác tự biên hay nhất: Bài hát Điện sáng về với Cô Tô – tác giả Nghiêm Xuân 
    Ngọc – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Ninh
 + Chương trình dàn dựng hay nhất: EVN Thắp sáng niềm tin – Công ty Điện lực Thanh 
    Hóa.  
 - Trao 50 Giấy khen của TGĐ Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho các tiết mục  
 - Trao 50 Huy chương Vàng và 70 Huy chương Bạc cho các tiết mục hát đơn ca, tốp ca, 
    múa, hòa tấu, kịch, thơ.

Tổ chức - nhân sự

- Bổ nhiệm ông Vũ Anh Tài – Phó giám đốc Công ty Dịch 
vụ Điện lực miền Bắc giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản 
lý dự án Lưới điện thay ông Lê Quang Thái – Phó Tổng 
Giám đốc Tổng công ty thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám 
đốc Ban Quản lý dự án Lưới điện, kể từ ngày 01 tháng 
9 năm 2019, thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 04 năm 
(Quyết định số 2638/QĐ-EVNNPC ngày 30/8/2019).



5

Mùa đông giá rét năm ấy, 21 anh em chúng tôi lên Thị xã Bắc Kạn với nhiệm vụ quản lý vận 
hành Trạm biến áp 110 kV Bắc Kạn, một đơn vị xa xôi nhất của Điện lực Bắc Thái… xem chi 
tiết

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

- Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Minh – Phó giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn giữ chức vụ 
Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn thay ông Vi Lê Thành nghỉ chế độ hưu trí, kể từ ngày 
01 tháng 9 năm 2019. Thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 04 năm (Quyết định Số 2639/QĐ-
EVNNPC ngày 30/8/2019).

Tự hào 50 năm EVNNPC

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có những câu chuyện 
đáng nhớ trong cuộc đời mình, có thể là một kỷ niệm sâu 
sắc nào đó để rồi nó đi cùng cuộc sống mỗi người đến hết 
cuộc đời... xem chi tiết

Chuyện về một người đồng nghiệp để lại trong 
tôi nhiều kỷ niệm

Thông tin quản lý

- EVNNPC vừa mở rộng kí hợp đồng hợp tác thu tiền điện với 3 đối tác: Công ty CP Thanh 
toán Quốc gia (NAPAS), Công ty CP Dịch vụ di động trực tuyến (Ví điện tử MoMo), Công ty 
Công nghệ Vi mô (ví điện tử Vimo) và kí thỏa thuận mở rộng địa bàn thu tiền điện với 01 Ngân 
hàng: TMCP Phát triển TPHCM (HDBank). Như vậy EVNNPC đã triển khai ký thỏa thuận 
hợp tác với 12 ngân hàng và 10 tổ chức trung gian với tất cả các hình thức thu tiền: Thu tại 
quầy thu của ngân hàng, Internet banking, mobile banking, ví điện tử, ATM, trích nợ tự động, 
các quầy thu của các đối tác, các siêu thị, các quầy thu của Viettel… 

- Tính đến 31/07/2019, trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ hiện đã có 31 khách hàng lắp đặt điện mặt 
trời áp mái, đấu nối vào lưới điện do Công ty Điện lực Phú Thọ (PCPT) quản lý, với tổng công 
suất 203.30 kWp. Hầu hết khách hàng đã đăng ký bán lại phần điện năng dư thừa cho ngành 
Điện.

- Ban Quản lý dự án lưới điện EVNNPC đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng 
điện đưa vào vận hành an toàn Dự án Lắp MBA T2 TBA 110 kV Thanh Nghị, tỉnh Hà Nam. 
Dự án được khởi công ngày 29/6/2019, có tổng mức đầu tư 18,074 tỷ đồng do Tổng Công ty 
điện lực Miền Bắc làm chủ đầu tư nhằm góp phần giảm tải cho TBA 110kV Thanh Nghị và 
bổ sung nguồn trạm 110kV cấp điện cho phụ tải khu vực huyện Thanh Liêm giai đoạn 2018 
– 2025 và về sau.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13431/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13431/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13414/Default.aspx
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- Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tâm huyết với 
nghề, anh Phạm Đình Nam Sơn - công tác tại Phòng Kinh 
doanh của Điện lực Gia Bình đã mang lại nhiều thành tích 
đáng tự hào. Gần 14 năm bước chân vào nghề với công 
việc chính là Quản lý công tơ, quản lý hệ đo đếm, anh đã 
có nhiều ý tưởng sáng tạo để đóng góp vào việc hoàn thành 

- Công đoàn Điện lực Việt Nam đã hỗ trợ 60 triệu đồng, 
Công đoàn EVNNPC hỗ trợ 10 triệu đồng, cộng với sự 
ủng hộ giúp đỡ của gia đình và người thân để trao nhà 
“Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn Nguyễn 
Đức Trọng, là công nhân Điện lực Thành phố Vinh.

Anh Nguyễn Đức Trọng là  kỹ thuật viên an toàn chuyên 
trách tại Điện lực TP Vinh, thuộc Công ty Điện lực Nghệ 

- Công ty Điện lực Thái Bình đã phối hợp với Ban Quản lý dự án lưới điện EVNNPC tổ chức 
lễ gắn biển và nghiệm thu dự án mở rộng và đóng điện MBA T2 Trạm biến áp 110kV Tiền Hải 
và công trình đường dây 110kV Nhà máy điện Thái Bình - Tiền Hải. Công trình được khởi 
công từ tháng 12/2018 với tổng mức đầu tư 203,6 tỷ đồng góp phần phục vụ tốt nhu cầu sản 
xuất kinh doanh, sinh hoạt của các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện Tiền Hải, đáp 
ứng nhu cầu phụ tải và nâng cao việc cấp điện hỗ trợ cho khu vực Kiến Xương, Thái Thụy.

- Tại Bản Mo 1 - xã Xuân Hòa, Công ty Điện lực Lào Cai tổ chức lễ đóng điện, chính thức 
đưa điện lưới Quốc gia về 3 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã Xuân Hòa, huyện Bảo 

Yên. Dự án được EVNNPC giao danh mục đầu tư và quản 
lý cho Công ty Điện lực Lào Cai, được triển khai từ tháng 
3/2019. Với quy mô bao gồm 3 Trạm biến áp, dung lượng 
380kVA, trên 3,8km đường dây 35kV và gần 4,5km đường 
dây 0,4kV, tổng mức đầu tư 8,1 tỷ đồng. Dự án hoàn thành 
đảm bảo cấp điện cho 3 bản gồm: Mo 1, Mo 2 và Mo 3 của 
xã Xuân Hòa với 191 hộ được sử dụng điện.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

An. Hiện anh đang có hoàn cảnh rất khó khăn, anh lập gia đình năm 2010 đến nay đã có hai 
con nhỏ, vợ không có việc làm ổn định, thu nhập không đủ trang trải cho cuộc sống gia đình. 
18 năm công tác tại Điện lực TP Vinh gia đình anh phải thuê nhà cấp 4 tạm bợ, mỗi khi thời 
tiết thay đổi không đủ che nắng, che mưa cho các con...

các chỉ tiêu chung của đơn vị, là một người luôn tận tâm với công việc, luôn tự học hỏi, trau 
dồi kiến thức cho bản thân và luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp để cùng hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ mà Đơn vị giao cho. Đó cũng là lý do mà nhiều năm nay, anh đã nhận được Giấy 
khen, Bằng khen của nhiều cấp lãnh đạo. 
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Tin tham khảo

1. PC Sơn La: Chủ tịch Công đoàn Trần Duy Trinh - gương mẫu, trách nhiệm, có nhiều sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật xem chi tiết

2. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh : Bác Hồ với công tác an 
toàn vệ sinh lao động xem chi tiết

3. “Dịch vụ điện xuất sắc” EVNNPC đang theo đuổi là gì? xem chi tiết

4. Khai mạc đợt đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 
9001:2015 tại cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Bắc xem chi tiết

5. Ban Quản lý dự án phát triển Điện lực phấn đấu đảm bảo đúng tiến độ các dự án đầu tư xây 
dựng 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

- Nhân kỷ niệm 58 năm Ngày thảm họa da cam Việt Nam và Ngày cả nước hành động vì nạn 
nhân chất độc da cam Việt Nam, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã phối hợp với Hội nạn nhân chất 
độc da cam tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp thăm hỏi, tặng quà cho 10 đối tượng nạn nhân chất độc da 
cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc địa bàn huyện Lộc Hà và huyện Thạch Hà. Mỗi suất 
quà trị giá năm trăm ngàn đồng, được trích từ quỹ phúc lợi của Công ty  Điện lực Hà Tĩnh. 

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13451/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13473/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13351/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13466/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13352/Default.aspx
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