
 

Tin tức

Gấp rút triển khai việc giảm giá điện, tiền điện cho khách hàng

Ngày 17/4, ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc 
EVN chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện giảm giá điện, 
giảm tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch 
COVID-19.

Ông Lâm nhấn mạnh, quan điểm của EVN là chủ động, 
rốt ráo triển khai thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện 
để hỗ trợ kịp thời nhất cho các khách hàng. Các Công ty 
Điện lực cần tập trung nguồn lực, gấp rút triển khai những công tác liên quan; tranh thủ thời 
gian kể cả ngày nghỉ. Các đơn vị chủ động làm việc với cơ quan chức năng tại địa phương 
để cập nhật chính xác, đầy đủ dữ liệu liên quan về đối tượng khách hàng được giảm giá điện, 
giảm tiền điện.

“Trong trường hợp khách hàng đáp ứng tiêu chí của nhiều đối tượng được hưởng chính sách 
giảm giá điện, giảm tiền điện, thì khách hàng đó sẽ được áp dụng đầy đủ các chương trình hỗ 
trợ”. 

Các Tổng công ty cần tổ chức tập huấn cho các điện thoại viên, giao dịch viên tại các Trung 
tâm Chăm sóc khách hàng, phòng giao dịch Điện lực để tư vấn, giải đáp chính xác thắc mắc 
của khách hàng.

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm cũng nhấn mạnh, trong quá trình triển khai các công 
việc, các đơn vị cần tuân thủ tuyệt đối Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; đảm 
bảo an toàn, sức khỏe cho CBNV trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
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Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam hoan nghênh việc triển khai giảm giá 
điện, tiền điện

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội 
Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam khi trao đổi về việc hỗ trợ giảm 
giá bán điện, tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch 
COVID-19.

Ông Hùng chia sẻ, tôi hiểu sâu sắc rằng, để đảm bảo điện cho đất 
nước, nhất là trong đại dịch COVID-19, ngành Điện đã phải nỗ lực 
rất nhiều.
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Khi dịch bệnh bùng phát, sản xuất bị ảnh hưởng, sinh hoạt bị đảo lộn. Trong mỗi gia đình, nhu 
cầu điện cho sinh hoạt khi thực hiện cách ly xã hội sẽ tăng lên. Nhưng quan trọng và cấp bách 
hơn cả là cung ứng điện cho các cơ sở y tế, bệnh viện - nơi điều trị, cứu chữa bệnh nhân, nhất 
là những bệnh nhân nặng phải chạy ECMO (tim, phổi nhân tạo), phải thở máy, lọc máu liên 
tục, thì điện không thể gián đoạn, dù chỉ một giây.

Để cung cấp điện ổn định, liên tục, rõ ràng ngành Điện phải nỗ lực rất nhiều và EVN đã thực 
hiện tốt nhiêm vụ của mình. Tôi cũng biết rằng, trong lúc này, có rất nhiều CBNV ngành Điện 
phải xa gia đình để tập trung ở tại nơi sản xuất, thực hiện nhiệm vụ cung ứng điện. Chúng tôi 
ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, hy sinh của CBNV ngành Điện”.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống 
tham nhũng 

Theo đó, năm 2020 Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh 
công tác phòng, chống tham nhũng với những nhiệm 
vụ và giải pháp như: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến 
tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong 
Tổng công ty Nghị quyết Trung ương 3 - khóa X về 
“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
phòng, chống tham nhũng” và Chiến lược Quốc gia về 
phòng chống tham nhũng đến năm 2020; gắn việc tuyên 
truyền, quán triệt, phổ biến chủ trương của Đảng, quy định pháp luật có liên quan đến công 
tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí với việc tuyên truyền, phổ biến cho CBCNV về 
pháp luật PCTN, gắn với việc học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”..., xem chi tiết

Tổng công ty Điện lực miền Bắc hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng cho 2 đơn vị thành viên bị 
ảnh trực tiếp trong hoạt động SXKD do đại dịch covid-19

Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty 
đã thống nhất trích từ Quỹ phúc lợi tập trung của Tổng 
công ty số tiền 3.150.000.000 đồng để hỗ trợ người lao 
động đang làm việc ở lĩnh vực du lịch, dịch vụ, đào 
tạo. Tổng số CBCNV được hỗ trợ là 210 người, trong 
đó: 118 CBCNV Công ty TNHH MTV KS - DL và TM 
Điện lực; 92 CNVCLĐ của Trường Cao đẳng Điện lực. 

Đây là hai đơn vị bị ảnh hưởng trực tiếp về việc làm và thu nhập do đại dịch Covid-19 gây ra. 
Từ cuối tháng 01/2020 đến nay các hoạt động đều phải tạm ngừng, dẫn đến người lao động bị 
thiếu việc làm trong bối cảnh chung của hoạt động du lịch, dịch vụ, giáo dục toàn cầu. Điều 
đó gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động. Mỗi CBCNV và người lao động 
được hưởng mức hỗ trợ 3 tháng, mỗi tháng 5.000.000 đồng/người.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15896/Default.aspx
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Văn bản thực thi

Ngày 16/4, Bộ Công Thương đã có văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL gửi Sở Công Thương các 
tỉnh, thành phố và Tập đoàn Điện lực Việt Nam hướng dẫn cụ thể việc hỗ trợ giảm giá điện, 
giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, xem chi 
tiết

Kỹ thuật vận hành

• PC Ninh Bình đấu nối các TBA mới bằng phương pháp Platform 
không cắt điện khi thi công, theo đó việc triển khai thi công đấu 
nối hơn 100 TBA mới vào vận hành hầu hết sẽ được thực hiện 
bằng phương pháp đấu nối khi đường dây đang mang điện, hoàn 
toàn không phải cắt điện thi công theo cách truyền thống. Ngoài 
phương pháp sử dụng găng tay cách điện và xe gầu cách điện để 
thi công đấu nối, hiện nay Đội Hotline PC Ninh Bình đã triển khai 
thực hiện thêm phương pháp sử dụng găng tay cách điện và bệ đỡ 
cách điện (Platform), hạn chế tối đa việc cắt điện của khách hàng 
để thi công.

• Công ty Điện lực Hải Dương nâng cao chất lượng nguồn 
điện. Trong thời gian vừa qua, tại Điện lực Thanh Hà đã 
huy động toàn bộ nhân lực triển khai thi công nhiều hạng 
mục như thay cầu dao, lắp chụp và bảo dưỡng đường dây, 
thay sứ... Đồng thời kết hợp ngừng cấp điện để thực hiện 
đồng loạt các công tác khác như: sửa chữa nhỏ, khắc phục 
các khiếm khuyết trên lưới điện và đấu nối các công trình 
điện nhằm giảm tối đa thời gian ngừng cấp điện cho khách 
hàng.

Kinh doanh dịch vụ khách hàng

• Các Công ty Điện lực đã tích cực phối hợp với đài 
truyền hình, báo trung ương và địa phương thực hiện 
các phóng sự, đăng tải các bài viết tăng cường truyền 
thông về những cố gắng, nỗ lực khắc phục sự cố của 
ngành điện, thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo cấp 
điện an toàn ổn định cho các bệnh viện, các khu cách 
ly… và khách hàng, vừa thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid19; các đơn vị thành viên cũng 
đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về giảm giá điện và kêu gọi khách hàng sử dụng điện 
an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, một số phóng sự bài viết: PC Hải Dương đề nghị khách hàng 
sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; Người dân Sơn La tiết kiệm năng lượng; Công ty 
Quảng Ninh kêu gọi khách hàng tiết kiệm điện; Giảm giá điện – sự hỗ trợ thiết thực cho người 
dân và doanh nghiệp

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15920/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15920/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15891/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15891/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15924/Default.aspx
https://www.facebook.com/watch/?v=2818802448347071
https://www.facebook.com/watch/?v=2818802448347071
http://anhp.vn/giam-gia-dien--su-ho-tro-thiet-thuc-cho-nguoi-dan-va-doanh-nghiep-d34561.html
http://anhp.vn/giam-gia-dien--su-ho-tro-thiet-thuc-cho-nguoi-dan-va-doanh-nghiep-d34561.html
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Số lượng yêu cầu về dịch vụ điện qua các kênh trực tuyến trong tháng 3/2020 
tăng gần 30%

Theo số liệu tổng hợp, trong tháng 3/2020, số yêu cầu 
được khách hàng thực hiện qua hình thức trực tuyến và 
qua Trung tâm Chăm sóc khách hàng (CSKH), tăng gần 
30% so với kết quả tháng 2. Còn lại, chỉ có 7,5% số yêu 
cầu dịch vụ được tiếp nhận, phục vụ trực tiếp tại các 
Phòng giao dịch của Điện lực..., 

• Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội Công ty Điện 
lực Thái Bình yêu cầu các Điện lực tăng cường tuyên 
truyền, quảng bá thu tiền điện qua các kênh của ngân 
hàng, tổ chức trung gian, khuyến khích khách hàng thanh 
toán không dùng tiền mặt, chuyển trả qua các hình thức 
như chuyển khoản, ví điện tử, Website chăm sóc khách 
hàng, Cổng dịch vụ công Quốc gia. Cũng như đề nghị 
khách hàng cần triệt để sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, 
hiệu quả bằng cách tắt các thiết bị điện khi không cần thiết, không sử dụng đồng thời nhiều 
thiết bị công suất lớn, trang bị các thiết bị được dán nhãn tiết kiệm năng lượng, đặt điều hoà 
nhiệt độ làm mát từ 26 độ trở lên; tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời và thông gió tự nhiên để 
giảm chi phí tiền điện phải trả của khách hàng, cũng như góp phần bảo đảm cho hệ thống điện 
vận hành ổn định, an toàn.

• Trước những diến biến mới và ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid -19, Công ty Điện 
lực Quảng Ninh đã yêu cầu các Điện lực chủ động lập phương án triển khai các giải pháp thu 
tiền điện bằng phương thức thanh toán không sử dụng tiền mặt đồng thời hạn chế tối đa việc 
đi lại của người dân. Tại Điện lực Thành phố Hạ Long đã phối kết hợp với chính quyền địa 
phương phổ biến tới tận các tổ dân trong việc tiếp cận sử dụng dịch vụ tiện ích thanh toán tiền 
điện không sử dụng tiền mặt, tăng hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo 
sức khỏe cho người dân và an sinh xã hội.

• Vừa qua tại khu vực huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đã 
xảy ra mưa giông và sét đánh gây sự cố tại một số khu 
vực. Sau khi nhận được thông tin sự cố, Điện lực Hạ 
Hòa, Công ty Điện lực Phú Thọ đã huy động lực lượng 
và phương tiện án xử lý sự cố và cấp điện trở lại cho 
nhân dân.

An toàn lao động, phòng chống thiên tai 

• Ngay từ đầu tháng 3/2020 trên địa bàn toàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra mưa đá lớn kèm lốc xoáy, 
đặc biệt với mật độ dầy ở các huyện như Phong Thổ, Mường Tè, tình hình thời tiết được dự 
báo có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường vào thời gian cao điểm là các tháng mùa mưa 
5,6,7 đây là những nguy cơ gây sự cố cho hệ thống điện. 
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Dự báo trước những diễn biến của thời tiết, Công ty Điện 
lực Lai Châu đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để ứng phó 
khi có mưa to, lũ lụt xảy ra. Phương án phòng, chống 
thiên tai được triển khai chủ động, kịp thời tới từng đơn 
vị với mục tiêu hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên 
tai gây ra đối với tài sản, thiết bị, lưới điện thuộc Công 
ty Điện lực Lai Châu quản lý, khắc phục nhanh nhất sự 
cố lưới điện, đảm bảo cung cấp điện kịp thời cho khách 
hàng theo phương châm “4 tại chỗ”.

• Với mục tiêu “Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế 
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020”. Công ty Điện lực Nam 
Định đã đẩy mạnh công tác đảm bảo AT-VSLĐ lên hàng đầu 
trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Công ty đã 
tổ chức kiểm định tổng số 117 thiết bị, phương tiện, dụng cụ có 
yêu cầu quy định nghiêm ngặt về an toàn lao động gồm: Pa_lăng 
xích kéo tay, pa lăng xích lắc tay, xe cẩu tự hành, typo, xe nâng, 
tời kéo dây, dây thoát nạn hạ chậm..., Phân công cử cán bộ phụ 
trách theo dõi và đôn đốc thường xuyên việc bảo dưỡng định 
kỳ, làm vệ sinh, tra dầu mỡ... đảm bảo các thiết bị luôn sẵn sàng 

phục vụ cho sản xuất. Sau khi kiểm định tất cả các thiết bị, phương tiện đạt yêu cầu đều được 
đánh số và dán tem kiểm định chuẩn trước khi đưa vào sử dụng, các thiết bị không đạt sẽ bị 
loại và đưa về nhập kho theo quy định.

• Vừa qua UBND xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình đã ban hành Quyết định xử phạt ông Ngô 
Duy Thản trú tại địa phương với số tiền là 2 triệu đồng do hành vi thả diều gây ra sự cố lưới 
điện (theo điểm d, khoản 1, Điều 15 Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính 
phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Điện lực).

Đầu tư xây dựng

• Nhằm kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lập thành tích chào mừng Đại 
Hội Đảng bộ Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XXII, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã bổ sung 
dự án Xây dựng TTĐKX lưới điện phân phối tỉnh Hà Giang do Công ty Thí nghiệm điện làm 
quản lý A; điều chỉnh tiến độ hoàn thành của các dự án, chi tiết tại văn bản số 1836/EVNNPC 
– ĐT ngày 15/4/2020. 

•  Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đóng điện thành công TBA 110kV Khai Quang, chính 
thức đưa công trình vào vận hành sau hơn 1 năm triển khai dự án. Xem chi tiết

• Để đảm bảo đủ nguồn điện, chống quá tải cho các Trạm 
biến áp (TBA) mùa nắng nóng năm 2020, cũng như đảm 
bảo cung cấp điện cho người dân trong thời gian giãn 
cách xã hội “phòng, chống dịch Covid-19”, Công ty 
Điện lực Lạng Sơn đã tổ chức nghiệm thu, đóng điện và 
đưa vào quản lý, vận hành 05 TBA gồm: Cưởm Dưới, xã 
Bình Phúc; Lũng Cải 2 xã Tú Xuyên; Bản Bang, xã Tri 
Lễ; Hà Quảng, thị trấn Văn Quan và Phiêng Lầy, xã Trấn 
Ninh, huyện Văn Quan.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15942/Default.aspx


86

Văn hóa doanh nghiệp

*Trở lại Háng Đề Chu trong một ngày nắng xuân tràn 
đầy...Từ thị trấn Mù Cang Chải, xe chúng tôi theo quốc 
lộ 32, xuôi dòng Nậm Kim để đến với xã Hồ Bốn. UBND 
xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái được đặt 
tại bản Trống Là, huyện Mù Cang Chải. Điểm đầu tiên 
dừng chân của chúng tôi là đây. Từ trụ sở UBND xã, 
phóng tầm mắt nhìn xung quanh, nhìn tứ bề chỉ thấy núi. 
Núi trùng trùng điệp điệp như được bao phủ bởi những 

lớp mây trắng ngần, khiến mắt chúng tôi lúc nào cũng phải thật căng ra để ngước lên mới thấy 
đỉnh. Chỉ tay lên những đỉnh ngọn núi xa xa trong mây trắng, đồng chí Chủ tịch UBND xã Hồ 
Bốn Sùng A Bình hồ hởi nói: “Giờ cô lên Háng Đề Chu thì tốt quá rồi, không còn sợ nữa nhé... 
đường đẹp lắm rồi cô”, xem chi tiết

*Thợ điện vùng cao: “Áo vàng như những cánh chim/
Mang theo ánh sáng tìm nơi đói nghèo/Vượt sông vượt 
núi vượt đèo/Xua đi tăm tối thoát nghèo vươn lên” – Đó 
là những câu thơ mà “người lính áo vàng” vẫn thường 
ngân nga khi trèo đèo, lội suối, như một nguồn cảm hứng 
tiếp thêm động lực để họ bước tới, hoàn thành nhiệm vụ 
được giao, xem chi tiết

*Tác giả Bùi Hảo Trường PC Thái Bình và tác giả Nguyễn 
Thị Huệ PC Bắc Kạn trong tuần qua đã có những sáng tác 
rất ý nghĩa, khắc họa được hỉnh ảnh của người thợ điện, 
“những chiến sỹ áo cam” và sự cố gắng, nỗ lực của ngành 
điện đảm bảo cấp điện cho nhân dân và phòng chống 
dịch bệnh…; một số bài thơ phải kể đến như: Can trường 
thợ điện; Những chiến sĩ tuyến sau; Nghề Thợ điện nhọc 
nhằn nhưng vui lắm em ơi!

Hoạt động đoàn thể, công tác nhân đạo

• Nhân Tháng Công nhân năm 2020, ông Trịnh Quang 
Minh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc (EVNNPC) đã thăm hỏi và tặng quà cho các cán bộ 
công nhân PC Bắc Cạn. Động viên thăm hỏi cán bộ công 
nhân làm việc ở những vùng khó khăn, người lao động 
có hoàn cảnh đặc biệt là một trong những hoạt động nổi 
bật trong Tháng Công nhân năm 2020 của Công đoàn 
EVNNPC. Đặc biệt trong bối cảnh vừa đảm bảo cung 
cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế, tiêu dùng xã hội, vừa ưu tiên đảm bảo 
cấp điện ổn định cho các khu, điểm cách ly tập trung, các Bệnh viện điều trị bệnh nhân nhiễm 
Covid-19..., xem chi tiết 

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15931/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15916/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15899/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15899/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15915/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15888/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15888/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15917/Default.aspx
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• Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, 
chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam, Công 
ty Điện lực Hà Giang đã ủng hộ số tiền trên hơn 126 triệu 
đồng, Công ty Điện lực  Hưng Yên ủng hộ hơn 100 triệu 
đồng, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, đã trao tặng số tiền 50 
triệu đồng cho Sở Y tế và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà 
Tĩnh; trước đó Công ty đã ủng hộ là hơn 100 triệu đồng; 
Điện lực Kỳ Anh cũng đã kéo 800 m dây miễn phí lắp đặt 

hệ thống điện cho khu cách ly Mitraco huyện Kỳ Anh. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã ủng hộ 
hơn 50 triệu đồng.
• Công đoàn Công ty Điện lực Lào Cai đã thăm hỏi và 
động viên kịp thời người lao động đang được cách ly tại 
các đơn vị như phòng Điều độ, Trạm 110kV, tổ trực vận 
hành.

• Để kịp thời động viên tinh thần, đảm bảo sức khỏe cho 
người lao động, Công đoàn PC Thái Nguyên đã tổ chức 
thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các Điều độ viên thuộc 
TTĐKX, vậy việc đảm bảo sức khỏe cho lực lượng lao động 
trên là vấn đề được PC Thái Nguyên đặc biệt quan tâm chú 
trọng.

• Ngoài việc trang cấp đầy đủ vật tư y tế, bộ quần áo 
chuyên dụng phòng chống Covid-19 cho toàn bộ lực 
lượng lao động làm nhiệm vụ tại Phòng Điều độ, Đội 
quản lý lưới điện cao thế, các trạm 110kV. Hàng ngày 
Công ty Điện lực Lạng Sơn có một tổ phục vụ nấu các 
bữa ăn hàng ngày cho người lao động đang cách ly tại 
Công ty, đồng thời cung cấp lương thực cho các Trạm 
biến áp 110kV.

Tin tham khảo

1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ người dân và 

doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19.

2. Doanh nghiệp nói gì khi được giảm giá điện 3 tháng

3. Máy rửa tay sát khuẩn tự động - một sáng kiến thiết thực

4. Cảm ơn anh đã về nhà an toàn sau mỗi ngày làm việc!

5. Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc hỗ trợ Công ty Truyền tải điện 1 thi công kéo rải căng 

dây đường dây 220kV vượt trên đường dây 22kV đang mang điện

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