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Số 38 • Tháng 2/2020

Lãnh đạo EVN và EVNNPC thăm hỏi, chúc tết CBNV TTCSKH EVNNPC nhân dịp 
Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Nhân dịp Tết Canh Tý, ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng Giám 
đốc EVN, ông Hồ Mạnh Tuấn – Thành viên HĐTV EVNN-
PC đến thăm, động viên CBNV Trung tâm chăm sóc khách 
hàng (TTCSKH).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Tổng Giám đốc EVN đánh 
giá cao và chúc mừng những kết quả mà TTCSKH đã đạt 

được trong năm 2019; Mong muốn Trung tâm phát huy tối đa sự đoàn kết, chuyên nghiệp - 
trách nhiệm, không ngừng trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn để giải đáp, hỗ trợ nhanh, 
chính xác tất cả mọi yêu cầu của khách hàng sử dụng điện trong những ngày nghỉ lễ. Cuối 
cùng, Phó Tổng Giám đốc Võ Quang Lâm gửi lời chúc tốt đẹp tới toàn thể CBNV và gia đình 
năm mới gặt hái được nhiều thành công, xứng đáng với kỳ vọng của Lãnh đạo Tập đoàn và 
EVNNPC góp phần tích cực nâng cao hơn nữa điểm hài lòng của khách hàng và chất lượng 
dịch vụ.

Trong dịp Tết Canh Tý, một loạt các hoạt động xã hội 
được các Công ty Điện lực triển khai trên địa bàn các 
tỉnh miền Bắc. Mới đây, tại xã Xuân Nha, huyện Vân 
Hồ, tỉnh Sơn La, EVNNPC đã tổ chức Lễ khánh thành 
và bàn giao công trình Nhà bia tưởng niệm Liệt sỹ. Uỷ 
viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội 
Tòng Thị Phóng tham dự và cắt băng khánh thành.

Để xây dựng Nhà bia tưởng niệm, EVNNPC đã đóng góp 500 triệu đồng từ vận động CBCNV 
quyên góp và trích Quỹ phúc lợi của Tổng công ty. Cũng nhân dịp này, Chủ tịch HĐTV Thiều 
Kim Quỳnh trao tặng 200 chiếc giường tầng trang bị cho các trường học nội trú trên địa bàn 
huyện Vân Hồ với tổng trị giá 300 triệu đồng. 

Gặp mặt chúc Tết Lãnh đạo chủ chốt cơ quan Tổng công ty 

Nếp văn hóa đã thành thường lệ tại cơ quan EVNNPC hàng năm, cơ quan Tổng công ty tổ 
chức gặp mặt giữa Ban lãnh đạo Tổng công ty với Lãnh đạo các Ban chuyên môn và Trưởng 
các đơn vị trên địa bàn Hà Nội. Tại buổi gặp mặt này, bộ máy lãnh đạo Tổng công ty cùng 
nhau điểm lại những việc đã làm, đã thắng lợi và những việc còn tồn tại của năm cũ để cùng 
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nghênh đón năm mới với quyết tâm cao nhất cho chặng đường phía trước với niềm tin và hi 
vọng.

Người đứng đầu Tổng công ty, ông Thiều Kim 
Quỳnh – Chủ tịch HĐTV EVNNPC đã xúc động 
bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn đến những người đồng 
nghiệp đang ứng trực để đảm bảo công tác quản lý 
vận hành, cung cấp điện an toàn cho khách hàng 
trong dịp lễ Tết. Hình ảnh Tết, hoa đào hồng, quất 
chín xanh cam luôn gắn với hình ảnh những người 
công nhân điện đang trực vận hành trên mọi tỉnh/ 

Chủ tịch HĐTV EVNNPC triển khai công tác đầu Xuân Canh Tý tại PC Ninh Bình, 
Thanh Hóa

Chiều 30/1, tức mùng 6 Tết Canh Tý, Chủ tịch HĐTV 
Thiều Kim Quỳnh đến chúc Tết và triển khai công tác 
đầu Xuân tại PC Ninh Binh và PC Thanh Hóa.

Tại buổi khai xuân đầu năm, Chủ tịch HĐTV thông 
báo về tình hình đảm bảo cung cấp điện của ngành 
trong dịp nghỉ lễ vừa qua. Cụ thể, từ ngày 23/1 đến 
hết ngày 29/1/2020, EVN nói chung, EVNNPC và 
các PC nói riêng đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, 

ổn định phục vụ nhân dân cả nước vui đón Xuân Canh Tý.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 của toàn EVN và EVNNPC đã đạt được 
những thắng lợi đáng tự hào mà nhiệm vụ lớn nhất là đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh tế xã 
hội cả nước. Tuy nhiên, những thách thức của ngành điện trong thời gian tới đó là vấn đề cân 
đối cơ cấu nguồn điện, vấn đề giảm thiểu sự cố và đảm bảo an toàn trong quản lý vận hành,… 
cần phải được phân tích cụ thể trong toàn EVN để ngành điện miền Bắc nhìn ra thuận lợi, cơ 
hội cũng như khó khăn, thách thức.

Thời gian tới, các PC cần tăng cường ứng dụng số hóa vào mọi mặt hoạt động SXKD, tập 
trung cao cho công tác quản lý kỹ thuật vận hành, bởi đây vấn đề mấu chốt đảm bảo sự phát 
triển bền vững, là nền tảng để các công tác khác như kinh doanh dịch vụ khách hàng, đầu tư 
xây dựng…đi đúng lộ trình và đảm bảo hiệu quả cao nhất.

thành phố để bà con nhân dân có một Tết cổ truyền sum vầy, bình an, thông suốt dòng điện.

Năm 2020, năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 và năm chuẩn bị cho kế 
hoạch 5 năm 2021-2025, EVNNPC nói riêng và ngành điện nói chung đã xác định được những 
thách thức phía trước nhưng luôn tin tưởng và sẽ quyết tâm cao nhất, vượt lên chính mình để 
vượt qua mọi khó khăn về nguồn điện, về điều kiện thời tiết khắc nghiệt để đảm bảo cung ứng 
điện an toàn, ổn định phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống cho nhân dân. 
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Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc PC Nghệ An 
Bành Hồng Hiển bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm 
giao trọng trách Giám đốc PC Nghệ An của EVNNPC 
cho bản thân. Khẳng định đây là vinh dự và cũng là trách 
nhiệm to lớn, đòi hỏi bản thân phải tập trung tâm huyết 
và trí tuệ, phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt trọng 
trách của mình, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người 

EVNNPC thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nCOV

Ngày 31/1, Tổng Giám đốc EVNNPC ban hành Quyết định 
số 184/QĐ-EVNNPC về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng 
chống dịch bệnh nCOV của Tổng công ty, theo đó bà Đỗ 
Nguyệt Ánh -Tổng Giám đốc Tổng công ty làm Trưởng 
Ban, ông Hồ Mạnh Tuấn - Thành viên HĐTV là Phó Trưởng 
Ban thường trực, ông Lê Quang Thái - Phó Tổng Giám đốc 
làm Phó Trưởng Ban. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng 
chống dịch bệnh nCOV của Tổng công ty là đại diện một 

số Trưởng các Ban của Tổng công ty như Ban Tổng hợp, Văn phòng, Tổ chức và nhân sự, Tài 
chính kế toán, Truyền thông, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, Chủ tịch/Giám đốc các 
đơn vị thành viên.

Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nCOV của EVNNPC cũng yêu cầu tại các Đơn 
vị thành viên của Tổng công ty thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nCOV của đơn 
vị do Chủ tịch/Giám đốc Đơn vị làm Trưởng Ban chỉ đạo, các thành viên khác do Chủ tịch/ 
Giám đốc của Đơn vị quyết định.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nCOV của EVNNPC có nhiệm vụ: Căn cứ hướng dẫn của 
Bộ Y tế về xử lý các tình huống theo diễn biến của dịch để triển khai xây dựng chương trình, 
kế hoạch công tác phòng chống dịch bệnh nCOV trong Tổng công ty. Song song, phải chỉ đạo 
và đôn đốc các Đơn vị thành viên và cơ quan Tổng công ty thực hiện hạn chế hội họp đông 
người; không đi du lịch hoặc đến làm việc vùng đang có dịch tại Trung Quốc; có biện pháp 
quản lý, theo dõi CNVC lao động hoặc đối tác đến từ vùng có dịch. Trường hợp CNVC, người 
lao động và đối tác đến từ vùng dịch (Vũ Hán) cần hạn chế tiếp xúc trong thời hạn ủ bệnh (14 
ngày); Liên hệ chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương để nắm bắt diễn biến của dịch trong khu 
vực và phối hợp ứng cứu kịp thời khi có bệnh dịch phát sinh; Triển khai thực hiện công tác 
tuyên truyền và giám sát dịch, với các nội dung: cách theo dõi, phát hiện, sự lây lan của bệnh 
dịch và các biện pháp phòng, chống dịch nCOV để CNVC, người lao động biết và dự phòng.

đứng đầu đơn vị. Đồng thời tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp 60 năm của ngành, 
xây dựng PC Nghệ An phát triển bền vững.

Chủ tịch HĐTV EVNNPC trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc PC Nghệ An

Chiều 31/1, Chủ tịch HĐTVEVNNPC Thiều Kim Quỳnh trao Quyết định số 06/QĐ-HĐTV 
ngày 20/1/2020 của HĐTV EVNNPC về việc bổ nhiệm ông Bành Hồng Hiển - Phó Giám đốc 
PC Nghệ An giữ chức vụ Giám đốc PC Nghệ An từ ngày 01/02/2020, thay ông Trịnh Phương 
Trâm về nghỉ hưu theo chế độ.
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điện, cắt điện và những sự cố do nguyên nhân chủ quan; 
Yêu cầu Ban lãnh đạo Tổng công ty, các Ban chức năng, 
Văn phòng Cơ quan Tổng công ty nghiên cứu, điều chỉnh 
chiến lược phát triển cho phù hợp với bối cảnh hiện tại để 
nâng cao hiệu quả hoạt động; Đề xuất các giải pháp quản 
lý, chỉ đạo các PC, các đơn vị trực thuộc để hoàn thành 
nhiệm vụ được giao tùy theo từng chức năng nhiệm vụ; 
Sát cánh, đồng lòng với lãnh đạo Tổng công ty để đảm 

Phó Tổng Giám đốc Lê Văn Trang thăm hỏi động viên CBNV trực ca ngày Tết tại 
một số đơn vị

Mùng 2 Tết Canh Tý, Phó Tổng Giám đốc Lê Văn Trang đến TTCSKH EVNNPC, Điện lực 
Tiên Du, Trạm biến áp 110kV Võ Cường, PC Bắc Ninh để kiểm tra công tác trực Tết và thăm 
hỏi động viên CBNV trực sản xuất. 

Chia sẻ với những vất vả của CBCNV trong các ca trực 
ngày Tết, Phó Tổng Giám đốc Lê Văn Trang đã động 
viên, ghi nhận những cố gắng của các anh em. Theo Phó 
Tổng Giám đốc, trong khi nhà nhà đang sum vầy nghỉ 
ngơi, vui chơi ngày Tết thì những người CBCNV ngành 
điện vẫn đảm bảo ứng trực tăng cường 24/24 giờ để đảm 
bảo cung ứng điện cho khách hàng. Họ phải ăn vội những 
bữa cơm gia đình hoặc bỏ vài cuộc thăm người thân cùng 

Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn kiểm tra tình hình cấp điện Tết Nguyên đán 
tại PC Phú Thọ

Tại buổi kiểm tra tình hình cung cấp điện dịp Tết Nguyên đán 2020 và chúc Tết CBCNV PC 
Phú Thọ, Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn đã ghi nhận những thành tích mà Công ty đạt 

bảo năng suất lao động trong cơ quan Tổng công ty, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh mong rằng, trong năm tới, cơ quan Tổng công ty sẽ là mô 
hình mẫu trong việc thực thi văn hóa doanh nghiệp, tuân thủ kỷ luật lao động và hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng 
ban, từng cá nhân và quy chế trả lương của cơ quan Tổng công Ty cũng sẽ được sửa đổi cho 
phù hợp với tình hình thực tiễn. 

con cái, vợ chồng để tăng cường nhân lực khắc phục sự cố lưới điện do thiên tai gây ra. Với 
cương vị là người lãnh đạo, Phó Tổng Giám đốc luôn trân trọng và cảm ơn nhiệt thành những 
người đồng nghiệp của mình. Có các anh, các chị ứng trực trong ngày lễ tết, dòng điện sẽ đảm 
bảo an toàn hơn, thông suốt hơn, công tác phục vụ khách hàng sẽ được tốt hơn, đảm bảo cung 
ứng điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội.

Cơ quan Tổng công ty tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Cơ quan Tổng công ty, Tổng Giám đốc Đỗ 
Nguyệt Ánh yêu các Ban chuyên môn tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm, hăng hái thi đua 
lao động sản xuất hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2020 và các nhiệm vụ được giao; 
Chủ động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, điều phối công tác SXKD; Thực hiện điều 
tiết kết quả kinh doanh theo phương án cân bằng tài chính; Không để xảy ra hiện tượng thiếu 
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Phó Tổng Giám đốc Vũ Anh Phương kiểm tra công tác đảm bảo cấp điện phục 
vụ đổ ải vụ Đông Xuân, dịp Tết Nguyên đán và chúc Tết CBCNV tại PC Nam 
Định, PC Hà Nam và PC Lạng Sơn

Lãnh đạo các tỉnh miền Bắc thăm hỏi, chúc tết CBCNV các Công ty Điện lực 
đóng trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lãnh đạo các tỉnh Hà Tĩnh, Bắc Kạn, Thái Nguyên, 
Hải Dương, Hưng Yên, Phú Thọ, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hà Giang... đã tới thăm hỏi động 
viên và chúc Tết CBCNV các Công ty Điện lực đóng trên địa bàn.

Chúc tết đơn vị, lãnh đạo các tỉnh đều ghi nhận và 
đánh giá cao những kết quả mà tập thể lãnh đạo, 
CBCNV các Công ty Điện lực đã đạt được trong năm 
2019, đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục phát huy và 
có những bước nỗ lực, đột phá hơn nữa trong những 
năm tiếp theo nhằm góp phần giúp tỉnh nhà ngày 
càng phát triển. Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện 
lớn của đất nước, vì vậy yêu cầu CBCNV ngành điện 
phải đoàn kết, nỗ lực quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm 

Kiểm tra công tác đảm bảo cấp điện phục vụ đổ ải 
vụ Đông Xuân, cấp điện dịp Tết Nguyên đán và chúc 
Tết CBCNV tại PC Nam Định, PC Hà Nam và PC 
Lạng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Vũ Anh Phương đã 
biểu dương, khen ngợi tập thể lãnh đạo và CBCNV, 
đặc biệt là lực lượng quản lý vận hành các đơn vị đã 
có nhiều cố gắng, nỗ lực với điểm nổi bật là hoàn 
thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong 
năm 2019.

Nhân dịp này, Phó Tổng Giám đốc Vũ Anh Phương tặng xe cách điện lưu động 35kV đầu tiên 
trong Tổng công ty cho PC Lạng Sơn để sử dụng tại trạm biến áp 110kV Đồng Đăng.

vụ cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ phát triển kinh tế xã hội, chính trị của địa 
phương và đảm bảo sinh hoạt cho nhân dân.

được trong thời gian vừa qua, đồng thời đã gửi lời chúc 
tốt đẹp tới toàn thể CBCNV cùng gia đình năm mới gặt 
hái được nhiều thành công. 

Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn nhắc nhở bộ phận 
trực luôn chủ động sẵn sàng các tình huống, đảm bảo 
cung cấp điện ổn định phục vụ nhân dân đón Tết cổ 
truyền, đồng thời tiếp tục học tập để làm chủ các phần 
mềm thông minh tại TTĐKX; Để thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới, yêu cầu PC tiếp 
tục thực hiện đề án cải tạo TBA sang chế độ KNT theo đúng lộ trình của Tổng Công ty đã đề 
ra; Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực và PC Phú Thọ cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc sửa 
chữa, vệ sinh hotline, giảm thời gian cắt điện, đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn.
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Từ ngày 23-29/1 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm 
Kỷ Hợi đến hết ngày mồng 5 Tết Canh Tý), EVNN-
PC đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục 
vụ nhân dân cả nước vui đón Xuân Canh Tý.

Dịp Tết năm nay đã diễn ra hiện tượng thời tiết khác 
thường trong nhiều năm qua, tại nhiều tỉnh, thành 
miền Bắc như Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, 
Cao Bằng, Hà Giang, Thái Bình, Hà Nam, Nam 

Nhằm đảm bảo lưới điện vận hành an toàn và liên tục 
trong dịp Tết nguyên đán, Điện lực Gia Lộc đã triển 
khai thực hiện Phương án cung cấp điện dịp Tết Canh 
Tý 2020 và bơm nước gieo cấy vụ đông xuân do PC 
Hải Dương đề ra. Theo đó, đơn vị đã tiến hành kiểm 
tra toàn bộ lưới điện và trạm biến áp trên địa bàn quản 
lý; Luân chuyển 12 máy biến áp, đóng điện 3 trạm 
biến áp mới; Thay mới hơn 600 cột điện và 46 km 
đường dây hạ thế tại địa bàn 3 xã Hoàng Diệu, Quang 
Minh và Lê Lợi. 

Định, Phú Thọ… đã xảy ra mưa lớn kéo dài, thậm chí nhiều nơi có mưa đá gây ảnh hưởng tới 
lưới điện phân phối. 

Mặc dù đang trong kỳ nghỉ Tết, nhưng Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị huy động số lượng 
lớn nhân lực và phương tiện, vật tư thiết bị (kể cả lực lượng không nằm trong danh sách trực 
Tết) để khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện nhanh nhất để bà con kịp có điện trở lại vui Xuân 
đón Tết.

Trong kỳ nghỉ này cũng không xảy ra tai nạn lao động về điện, không có hiện tượng cháy nổ 
điện.

EVNNPC đảm bảo cấp điện dịp Tết Nguyên đán

PC Hải Dương: nhiều giải pháp đảm bảo cấp điện Tết Canh Tý

Kỹ thuật vận hành

Thời gian qua, PC Hà Giang tích cực triển khai, ứng 
dụng khoa học công nghệ thông minh trong công tác 
quản lý vận hành lưới điện, một trong số đó là triển 
khai thực hiện vệ sinh sứ cách điện bằng công nghệ 
Hotline trên lưới điện 110kV. Đây là một trong những 
biện pháp hiệu quả nhằm đảm bảo cung cấp điện an 
toàn, ổn định, liên tục phục vụ khách hàng.

PC Hà Giang vệ sinh sứ cách điện bằng công nghệ Hotline
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Tin tham khảo

• Thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do virus Corona  xem chi tiết

• Thắp sáng niểm tin, đưa ánh sáng của Đảng đến với đồng bào các dân tộc xem chi tiết

• Tết của người thợ điện  xem chi tiết

• Xuân về trong ánh điện Quốc gia xem chi tiết

• Điện về Bản Pioòng xem chi tiết

• Đảm bảo cấp điện ổn định cho các hoạt động chính trị của địa phương và đồng bào các dân 

tộc tỉnh Sơn La 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

Trong thời gian tới, công nghệ Hotline sẽ tiếp tục được ứng dụng rộng rãi không chỉ vệ sinh sứ 
cách điện mà còn được thực hiện trong việc xây dựng, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các thiết 
bị trên hệ thống lưới điện do PC Hà Giang quản lý, vận hành khai thác.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/14250/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/14239/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/14237/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/14218/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/14213/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/14197/Default.aspx
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