
 

Tin tức

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc lần thứ 24 
nhiệm kỳ 2015-2020

Đây là Hội nghị quan trọng nhằm triển khai một số 
nội dung chính chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Tổng 
công ty khóa XXII nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị 
dưới sự chủ trì của đồng chí Thiều Kim Quỳnh - Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên. Tại Hội 
nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã 
thông qua một số nội dung quan trọng như: Trình 
Hội nghị Ban Chấp hành Dự thảo Đề án nhân sự Ban 
Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khóa XXII; Trình 
Hội nghị Ban Chấp hành dự thảo Đề án nhân sự Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty khóa 
XXII; Thông qua đề án nhân sự bầu cử Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà 
Nội lần thứ III; Lấy ý kiến Hội nghị Ban chấp hành bản Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại 
hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XXII; Thông qua lịch tiến hành các hội nghị để chốt danh 
sách giới thiệu đề cử Ủy viên Ban Chấp hành và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy để gửi lên 
Đảng ủy khối doanh nghiệp Hà Nội.
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Số 42 • Tháng 3/2020

Chi bộ Tổng hợp tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Chi bộ Tổng hợp có sự tham gia của sinh hoạt của 4 
đồng chí Hội đồng thành viên, đây là những thuận 
lợi trong việc Chi bộ sẽ nắm bắt được mọi chủ 
trương đường lối và các Nghị quyết của Đảng ủy 
Tổng công ty, kịp thời tổ chức thực hiện nghiêm túc 
và cụ thể hóa các nhiệm vụ chuyên môn thông qua 
Nghị quyết của Chi bộ. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Tổng hợp, đồng chí Thiều Kim Quỳnh - Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Tổng hợp phải 
xây dựng chương trình chiến lược trong các hoạt động của Tổng công ty, đảm bảo tính bao 
trùm và trọng điểm; Bám sát các mục tiêu chiến lược, định hướng của Đảng, Nhà nước và Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam; Tiếp tục tham mưu những chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của các Thành 
viên Hội đồng thành viên trong tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Xây 
dựng và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Hội đồng thành viên tại cơ quan 
Tổng công ty và các đơn vị thành viên.
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Lễ công bố các Quyết định về công tác cán bộ Công đoàn EVNNPC; Bàn giao 
nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn EVNNPC và chia tay Ông Nguyễn Văn Tiệp - Chủ 
tịch Công đoàn EVNNPC nghỉ chế độ hưu trí

Tại buổi Lễ, ông Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công 
đoàn EVN trao Quyết định số 43/QĐ-CĐĐLVN ngày 
27/02/2020 công nhận Ông Trịnh Quang Minh giữ 
chức Chủ tịch công đoàn EVNNPC khóa XII nhiệm kỳ 
2017 – 2020 và trao Quyết định số 327/QĐ-CĐĐLVN 
ngày 12/12/2019 về việc nghỉ chế độ hưu trí đối với 
ông Nguyễn Văn Tiệp. Hai Quyết định có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 01/3/2020.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đã 
đánh giá cao công lao đóng góp và uy tín ông Nguyễn Văn Tiệp - Chủ tịch công đoàn EVNN-
PC trong thời gian qua. Với năng lực và kinh nghiệm qua nhiều vị trí công tác của ông Trịnh 
Quang Minh trong EVNNPC, ông Quỳnh tin tưởng tân Chủ tịch Công đoàn EVNNPC sẽ cùng 
với tập thể Ban lãnh đạo EVNNPC đoàn kết, chủ động, quyết liệt, vượt qua khó khăn, thách 
thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời bảo vệ, chăm lo các quyền lợi và đời 
sống tinh thần cho người lao động trong thời gian tới.

Kinh doanh điện năng

EVNNPC họp về công tác điều hành cung ứng điện năm 2020

Sau khi Tổng giám đốc EVNNPC ban hành công 
điện số 17/CĐ-EVNNPC- KD ngày 28/02/2020 về 
việc điều tiết cung ứng điện tháng 3/2020 đối với 
Giám đốc các Công ty Điện lực nhằm chủ động kế 
hoạch điều tiết sản lượng điện thương phẩm trong 
các tháng tiếp theo kết hợp với việc triển khai công 
tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, thí nghiệm định 
kỳ, sửa chữa thường xuyên, thay định kỳ công tơ. 

Ban chỉ đạo điều hành cung ứng điện của EVNNPC đã tổ chức phiên họp trực tuyến do Phó 
tổng Giám đốc Lê Văn Trang chủ trì, với mục đích trao đổi thông tin, hướng dẫn các đơn vị 
thành viên cách tính điện mua giá cao; Nguyên tắc giao kế hoạch hàng tháng; Cách thức kiểm 
soát thương phẩm, điện nhận. Đồng thời đại diện NPC IT cũng trình bày cách thức sử dụng 
phần mềm quản lý, báo cáo nhằm phục vụ công tác điều hành cung ứng điện năm 2020 cho 
các đơn vị thành viên. Bên cạnh đó, Phó Tổng giám đốc Lê Văn Trang đề nghị các đơn vị tập 
trung vào các nhiệm vụ trọng yếu về giảm tổn thất điện năng và nâng cao chỉ số tin cậy cung 
cấp điện, chuẩn bị các phương án đảm bảo cấp điện cho các tháng mùa khô và mùa nắng nóng.
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Đầu tư xây dựng

Kiểm tra tiến độ dự án 110kV tại tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An

Vừa qua, Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn đã dẫn 
đầu đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
(EVNNPC) kiểm tra tiến độ dự án lưới điện 110kV trên 
địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.

Kiểm tra tiến độ dự án tại Nghệ An, Phó Tổng Giám đốc 
Lê Minh Tuấn cho rằng dự án cải tạo đường dây 110kV 
Quỳnh Lưu – Quỳ Hợp là dự án trọng điểm lớn không chỉ của riêng EVNNPC mà còn có sự 
quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo EVN. Do tầm quan trọng của dự án, yêu cầu các bên tìm cách 
tháo gỡ những vướng mắc tồn tại, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh 
tiến độ thi công, phấn đấu đưa công trình hoàn thành và đi vào sử dụng trước mùa mưa năm 
2020.

Đối với tỉnh Thanh Hóa, EVNNPC đang triển khai nhiều dự án, Phó Tổng Giám đốc nhận xét 
công tác nghiệm thu đóng điện vẫn còn lúng túng, chưa có sự chủ động và phối hợp chặt chẽ 
giữa các bên. Để giải quyết tình trạng này, yêu cầu Ban Quản lý đầu tư chủ trì phối hợp với 
các Ban chuyên môn, BA1, BA2, các Công ty Điện lực và Công ty Thí nghiệm điện sớm soạn 
thảo và hoàn thành quy trình nghiệm thu đóng điện thống nhất chung trong toàn Tổng công ty, 
trong đó phân định rõ trách nhiệm giữa các cấp và các đơn vị. 

Kỹ thuật vận hành

EVNNPC tổ chức Hội nghị trực tuyến kiểm điểm sự cố và độ tin cậy cung cấp 
điện tháng 2/2020

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Vũ Anh Phương 
- Phó tổng Giám đốc nhấn mạnh: đối với mỗi một vụ 
sự cố phải phân tích rõ lịch sử thiết bị, xuất xứ hàng 
hóa, chế độ vận hành, quá trình bảo trì, bảo dưỡng ra 
sao. Từ các vụ sự cố đó rút ra kinh nghiệm thiết bị nào 
thường xuyên sự cố để loại bỏ ra khỏi vận hành. Phó 
Tổng giám đốc yêu cầu các Công ty Điện lực tập trung 
vào phân tích số vụ không tìm ra nguyên nhân, thống 

kê hiện tượng có tính chất lặp lại từ đó sẽ tìm ra nguyên nhân đích thực, do thiết bị kém chất 
lượng từ nhà chế tạo hay do lỗi chủ quan trong quá trình vận hành. Cần phải có sự phối hợp 
chặt chẽ giữa khối kỹ thuật, quản lý vận hành và đầu tư ngay từ lúc đầu tư xây dựng công trình 
thì công tác giảm sự số sẽ chuyển biến theo chiều hướng tích cực.
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Phòng chống thiên tai

Công nhân ngành điện Yên Bái thức xuyên đêm để khắc phục cấp điện trở lại 
sau giông lốc và mưa đá xảy tại thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình

Trận mưa đá và giông lốc xảy ra lúc 19h30 đến 20h00 
tối ngày 02/03/2020, khiến khu vực thành phố Yên 
Bái (tỉnh Yên Bái) tan hoang với nhiều cây cối gãy 
đổ, nhiều mái nhà bị gió giật quăng ra đường. Ngoài 
địa bàn thành phố Yên Bái, mưa đá, giông lốc cũng 
được ghi nhận đã xảy ra ở các huyện Trấn Yên và Yên 
Bình. Giông lốc, mưa đá đã gây thiệt hại lớn cho Điện 
lực thành phố Yên Bái và một số xã huyện Yên Bình, 
huyện Trấn Yên. Mưa đá và giông lốc đã làm mất điện trên diện rộng, gián đoạn việc cung cấp 
điện cho gần 50 nghìn khách hàng trong toàn thành phố và một số xã huyện Yên Bình.
Công ty Điện lực Yên Bái đã huy động toàn bộ nhân lực khắc phục, xử lý sự cố ngay trong 
đêm nhằm nhanh chóng cấp điện trở lại cho phụ tải, đặc biệt là các phụ tải quan trọng.

Xem chi tiết: http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15505/Default.aspx

Điện lực Thành phố Cao Bằng nhanh chóng khắc phục sự cố lưới điện do mưa 
to và lốc xoáy

Ngày 3/3/2020, mưa lớn và gió lốc cực mạnh đã khiến 
cây to bật gốc ngã đổ và kéo gãy một cột điện sau Trạm 
biến áp Vườn Cam 11 thuộc khu vực phường Hợp Gi-
ang, 02 cột tại trạm biến áp Nam Phong 2, gió lốc to 
làm tốc mái nhà dân đè vào đường dây hạ thế sau một 
số trạm biến áp, đồng thời làm chạm chập đường dây 
trung thế gây mất điện gần 9680 khách hàng trong khu 
vực bị ảnh hưởng.

Ứng phó và duy trì truyền dẫn thông tin phục vụ sản xuất và hoạt động của 
Trung tâm điều khiển từ xa khi tình huống thời tiết cực đoan xảy ra

Thời tiết cực đoan ngày càng diễn ra thường xuyên, nghiêm trọng và bất ngờ, đe dọa tính an 
toàn của hệ thống cáp quang cho mạng truyền dẫn viễn thông dùng riêng và nguồn cấp cho 
hệ thống phòng máy chủ, phòng POP với kết nối truyền dẫn liên tỉnh từ Tổng Công ty đến 
các Công ty Điện lực tỉnh và giữa các Công ty lân cận nhau. Điển hình là sự cố hệ thống viễn 
thông dùng riêng gây gián đoạn thông tin do mưa đá và giông lốc trong đêm ngày 02/3/2020 
tại tỉnh Yên Bái. Qua đây đòi hỏi công tác chuẩn bị ứng phó, dự phòng của các cán bộ công 
nhân viên (CBCNV) hoạt động trong lĩnh công tác CNTT và Viễn thông dùng riêng không 
được chủ quan, luôn luôn phải sẵn sàng ứng cứu trong mọi tình huống xấu nhất.

Xem chi tiết: http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15540/Default.aspx

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15505/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15540/Default.aspx
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Tiết kiệm điện

Công ty Điện lực Tuyên Quang khuyến khích khách hàng lắp điện mặt trời mái 
nhà

Thực hiện chủ trương của Chính phủ cũng như của ngành Điện khuyến khích người dân lắp đặt 
các hệ thống Điện mặt trời trên mái nhà (ĐMTMN), ngay từ những ngày đầu năm 2019, được 
sự chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chủ động 
tuyên truyền hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng có nhu cầu lắp ĐMTMN 
nối lưới, tính đến tháng 3/2020 trên toàn tỉnh đã có 65 doanh nghiệp và các hộ gia đình lắp 
đặt với công suất là 1.381,8 kWp, hàng tháng điện năng phát lên lưới trung bình 25.000 kWh.

Đoàn thanh niên Điện lực Hương Sơn sáng tạo trong việc tuyên truyền tiết 
kiệm điện

Trước những khó khăn thách thức trong việc cung ứng điện năm 2020, đặc biệt vào giai đoạn 
cao điểm mùa khô năm 2020, Đoàn thanh niên Điện lực Hương Sơn đã chủ động, xung kích 
và có nhiều đổi mới sáng tạo trong việc tuyên truyền tiết kiệm điện. Được sự cho phép của 
Giám đốc Điện lực, Đoàn thanh niên phối hợp với Phòng kinh doanh thực hiện tuyên truyền 
bằng cách trang trí trực tiếp lên cột điện tại một số tuyến đường trung tâm bao gồm các thông 
tin như an toàn điện, tiết kiệm điện, vị trí cột, tuyến đường dây và một số câu khẩu hiệu như 
“tắt đèn bật tương lai”, “tiết kiệm điện là thân thiện với môi trường” hay “tiết kiệm điện vì 
một hành tinh xanh” nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, sinh động thu hút người dân đi qua sẽ 
dừng lại đọc.

An toàn lao động

PC Thái Nguyên và PC Thanh Hóa phát động đẩy mạnh thực hiện văn hóa an 
toàn lao động năm 2020

Với thông điệp “Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động”, buổi lễ nhấn mạnh mục đích và 
ý nghĩa của việc thực hiện văn hóa an toàn trong lao động là nhằm đẩy lùi tai nạn lao động, 
làm giảm thiểu nỗi đau, thiệt hại cho các gia đình người lao động và xã hội, tạo ra môi trường 
lao động tốt tại đơn vị, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, môi trường văn hóa lành mạnh cho 
người lao động an tâm thực hiện nhiệm vụ. 

Sau khi xảy ra sự cố Điện lực Thành phố Cao Bằng đã khẩn trương khắc phục chủ động kịp 
thời tiến hành khắc phục các điểm, vị trí.  Với tinh thần “Khẩn trương - Tích cực - An toàn - 
Chất lượng”, đến khoảng 19h tối 3/3, công tác khắc phục sự cố đã hoàn thành, đóng điện trở 
lại thành công, khôi phục cấp điện hoàn toàn cho khu vực bị ảnh hưởng.
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Văn hóa doanh nghiệp

Chuyện bây giờ mới kể - Ấn tượng về “nữ Tướng” đầu tiên của ngành Điện

Nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8/3, ngày phụ nữ 
trên toàn thế giới được tôn vinh, sẽ lại có biết bao áng 
thơ, văn và những bài viết tôn vinh vẻ đẹp của người 
phụ nữ Việt Nam. Sẽ dễ hiểu nếu sự tôn vinh đến từ 
nửa kia của thế giới. Nhưng để chính những người phụ 
nữ thừa nhận nhau thì quả thực không đơn giản. Ấy thế 
mà đã có một người phụ nữ không chỉ các đấng nam 
nhi, mà ngay cả những người cùng giới cũng phải thừa 
nhận, ngưỡng mộ và trân quý bởi cả năng lực, ý chí và tâm hồn. Đó là chị Đỗ Nguyệt Ánh, vị 
Nữ tướng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), cũng là người phụ nữ hiếm hoi 
trong đội ngũ lãnh đạo ngành Điện lực Việt Nam.

Xem chi tiết: http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15541/Default.aspx

Tình đồng nghiệp người thợ điện trong hoạn nạn, khó khăn
 

Trận mưa đá xảy ra ở Yên Bái tối ngày 2/3/2020 đã 
làm cho nhiều gia đình tan hoang, rơi vào cảnh màn 
trời chiếu đất, trong đó có rất nhiều gia đình CBCNV 
ngành điện. Chị Phạm Thị Thu nhân viên tạp vụ Văn 
phòng - Công ty Điện lực Yên Bái là một trường hợp 
đặc biệt, một trong những gia đình bị thiệt hại nặng nề 
và có hoàn cảnh rất đáng thương.

Chồng chị là thợ điện và mất sớm do tai nạn, đứa con trai lớn của chị cách đây gần 3 năm đã 
bị đột tử khi đang đi làm việc ngoài hiện trường.

Xem chi tiết: http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15511/Default.aspx

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

Tin tham khảo

• PC Lào Cai thông qua quy định quản lý và phân phối tiền lương theo chức danh công việc   

xem chi tiết

• Hướng dẫn bổ sung việc áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới xem chi tiết

• Đảm bảo đủ điện năm 2020: Thách thức lớn  xem chi tiết

• Công an thành phố Cao Bằng bắt giữ nam thanh niên đốt cháy cột điện  xem chi tiết

• PC Hà Tĩnh: Chị Vũ Thị Hương người phụ nữ giàu nhiệt huyết xem chi tiết

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15541/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15511/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15506/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15513/Default.aspx
https://www.evn.com.vn/d6/news/Dam-bao-du-dien-nam-2020-Thach-thuc-lon--6-12-25167.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15526/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15534/Default.aspx
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