
 

Tin tức

Dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tình hình cung cấp điện của EVN

Phó Tổng Giám đốc EVN Ngô Sơn Hải cho biết, do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19, đặc biệt là khi thực hiện Chỉ 
thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội, sản 
lượng điện thương phẩm có dấu hiệu giảm rõ rệt. Việc 
giảm phụ tải góp phần giảm áp lực cho EVN trong việc 
đảm bảo điện trong tháng 4. Tuy nhiên, cách ly xã hội 
cũng lại làm lượng điện cho sinh hoạt tăng cao, nhất là ở 
các thành phố lớn, có thể tăng tới 20% với cùng kỳ.

Tuy giảm áp lực cung cấp điện, nhưng dịch bệnh Covid-19 lại ảnh hưởng đến các hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, kế hoạch sửa chữa cũng như tiến độ đóng điện các nguồn 
điện. 

Để đảm bảo điện cho mùa nắng nóng 2020 trong bối cảnh dịch Covid-19, từ cuối năm 2019, 
EVN đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Huy động tối đa các nguồn nhiệt điện than, 
tuabin khí, huy động cao nguồn điện chạy dầu ngay từ tháng 10/2019, cố gắng giữ mực nước 
trong các hồ thủy điện; Bố trí sửa chữa nguồn điện, lưới điện ngay từ cuối năm 2019 và trong 
quý I/ 2020, không bố trí sửa chữa vào quý II..; chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thành viên phối 
hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài ngành đẩy nhanh tiến độ các công trình lưới điện 
giải toả công suất, tạo mọi điều kiện hỗ trợ chủ đầu tư đưa các nguồn điện mới vào vận hành 
đúng tiến độ. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng tiết kiệm điện, 
phối hợp với các khách hàng lớn, quản lý nhu cầu phụ tải khi hệ thống điện có dự phòng thấp…
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EVNNPC đánh giá khả năng hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 
2016-2020, lập kế hoạch 5 năm 2021-2025

Chiều 20/4/2020, EVNNPC tổ chức hội nghị trực tuyến 
đánh giá khả năng hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ kế 
hoạch 5 năm 2016-2020, lên phương án cho kế hoạch sản 
xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2021-2025. 
Chủ tịch HĐTV Thiều Kim Quỳnh, Tổng Giám đốc Đỗ 
Nguyệt Ánh tham dự hội nghị.

Sau khi nghe các đại biểu trình bày và đóng góp về kế 
hoạch năm năm giai đoạn 2021-2025,  Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh cho biết: Những giai 
đoạn trước Tổng công ty có nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện đáp ứng nhu cầu quản trị theo 
hướng tăng giá bán bình quân, tăng sản lượng điện thương phẩm và giảm tổn thất điện năng.
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Tuy nhiên, trong giai đoạn 2021-2025, định hướng phát triển của Tổng công ty là đảm bảo 
cung cấp điện cho xã hội đi kèm với việc nâng cao chất lượng điện năng, nâng cao độ tin cậy 
cung cấp điện và các dịch vụ chăm sóc khách hàng ở mức cao nhất.

Tổng Giám đốc nhấn mạnh, kế hoạch 5 năm 2021-2025 là bản Kế hoạch được xây dựng chi 
tiết và công phu, với tinh thần quyết tâm cao của Ban điều hành, các ban chuyên môn và các 
Công ty Điện lực. Từng kết cấu cụ thể của kế hoạch được bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của 
Tập đoàn. Ban điều hành có tham khảo và dựa trên những đánh giá so sánh đối với các nước 
trong khu vực và các Tổng công ty bạn, cũng như dựa trên các con số thống kê và số liệu vận 
hành cụ thể để ra được nhu cầu đầu tư tại mỗi khu vực ở từng địa phương.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch HĐTV Thiều Kim Quỳnh thống nhất với kế hoạch sản xuất kinh 
doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2021-2025, đồng thời đề nghị Ban điều hành cần có những 
phân tích cụ thể trong đó chỉ ra những cơ hội, thách thức và đánh giá được những rủi ro trong 
trung và dài hạn. Các Công ty Điện lực cần căn cứ tình hình thực tế về tốc độ tăng trưởng và 
phát triển kinh tế của địa phương để xây dựng mục tiêu tổng quát sao cho phù hợp.

Ngành điện miền Bắc đảm bảo “nhiệm vụ kép”  

EVNNPC đã và đang nỗ lực duy trì hoạt động ổn định, 
đảm bảo cung ứng điện đáp ứng nhu cầu hoạt động sản 
xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân.

Trước diễn biến phức tạp và ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid-19, EVNNPC đã và đang nỗ lực duy trì hoạt động 
ổn định, đảm bảo cung ứng điện đáp ứng nhu cầu hoạt 
động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, 
hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch được giao.

Đồng thời, EVNNPC cũng nỗ lực khắc phục những thiệt hại do thiên tai, thời tiết khắc nghiệt 
gây ra trên lưới điện trong các tháng đầu năm 2020, đồng thời thực hiện chủ trương giảm giá 
điện cho các đơn vị bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong 3 tháng tới. 

Người lao động điện lực miền Bắc với tinh thần không hoang mang, quyết tâm sẵn sàng đối 
phó dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn sức khoẻ, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng 
dịch cho bản thân, cộng đồng đã luôn nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện 
tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Hiện nay, thời tiết mới bắt đầu bước vào mùa nắng nóng, nhưng do việc học sinh nghỉ học dài 
ngày, người dân ở nhà phòng chống dịch bệnh Covid – 19 nên nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt 
tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù Chính phủ, Bộ Công Thương và ngành Điện đã 
thực hiện giảm 10% giá điện của bốn bậc thang đầu cho các  khách hàng sử dụng điện sinh 
hoạt, nhưng nếu sử dụng thiết bị điện không đúng cách thì tiền điện tăng lên rất nhiều. Để hạn 
chế việc hóa đơn tiền điện tăng cao, Tổng công ty Điện lực miền Bắc mong muốn và kêu gọi 
người dân nên sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách, đúng 
yêu cầu. Cụ thể, tại các gia đình cần sử dụng đèn LED để chiếu sáng; 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 
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được dán nhãn tiết kiệm năng lượng; đặt điều hoà ở nhiệt độ làm mát từ 26 độ trở lên và chỉ sử 
dụng khi thật cần thiết; kiểm tra lại đường dây và thiết bị bảo vệ điện trong nhà,…. Đặc biệt, 
hãy tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời và thông gió tự nhiên để không khí lưu thông, thoáng 
mát, vừa giúp tiết kiệm điện, vừa giúp làm giảm mật độ virus, vi khuẩn hạn chế bệnh dịch lây 
lan, xem chi tiết

Trong tuần qua một số bài báo đã ghi nhận cố gắng, nỗ lực của Tổng công ty vừa đảm bảo 
cung cấp điện vừa chung tay đẩy lùi dịch bệnh và tuyên truyền khách hàng sử dụng điện tiết 
kiệm hiệu quả như: Ngành Điện miền Bắc chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid - 19; Ngành điện 
miền Bắc đảm bảo “nhiệm vụ kép”; Ngành điện miền Bắc chung tay đẩy lùi dịch Covid-19; 
EVNNPC: Linh hoạt nhiều giải pháp, đảm bảo cung ứng điện trong mọi tình huống; Ngành 
điện miền Bắc khắc phục thiệt hại thiên tai, dịch bệnh đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh; 
EVNNPC vừa khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh vừa đảm bảo hoạt động SXKD; Ngành 
Điện miền Bắc chung tay đẩy lùi Covid, vừa khắc phục thiệt hại thiên tai, vừa đảm bảo hoạt 
động sản xuất kinh doanh; Ngành điện miền Bắc nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép; EVNNPC 
chung tay ứng phó với dịch bệnh Covid-19; Ngành Điện miền Bắc: Chung tay khắc phục thiệt 
hại do thiên tai, dịch bệnh …

Quý 1 năm 2020 Tổng công ty đã đảm bảo cung cấp điện cho 27 tỉnh, thành phố 
miền Bắc

Trong Quý I/2020, hệ thống lưới điện của EVNNPC 
mặc dù chịu nhiều diễn biến bất lợi và đột biến của thời 
tiết như những đợt giông lốc, mưa đá đã gây ra thiệt hại 
nặng nề lưới điện điện trung, hạ thế, làm gián đoạn cung 
cấp điện tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, 
Hải Dương, Thái Nguyên, Yên Bái, Lạng Sơn, Nghệ An, 
Hưng Yên, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hà Giang, Cao Bằng, 
Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lào Cai... Nhưng với sự chỉ đạo 

kịp thời của Tổng công ty và sự nỗ lực của các đơn vị đã chủ động ứng phó với thiên tai, thực 
hiện tốt việc đảm bảo cung ứng điện ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt, các hoạt động chính 
trị của nhân dân các tỉnh, thành phố miền Bắc trong các dịp Lễ, Tết, các sự kiện chính trị của 
các địa phương và đảm bảo cấp điện cho các bệnh viện, các khu vực cách ly, các cơ sở chữa 
bệnh Covid -19…

Sản lượng điện thương phẩm Quý I năm 2020 toàn Tổng công ty đạt 16.192,21 Tr.kWh, tăng 
trưởng 7,87% so với cùng kỳ năm 2019. Tổn thất Quý I là 4,79%, giảm 0,34% so với cùng kỳ 
năm 2019.

Trong Quý I/2020, 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của Tổng công ty đều đạt theo quy định; 
lũy kế 3 tháng đầu năm 2020 toàn Tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 486 khách 
hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 4,8/7 ngày, giảm 
2,2 ngày so với quy định.

Việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu của khách hàng theo phương thức điện tử, toàn Tổng công 
ty hiện có 50.737 yêu cầu xử lý theo phương thức này.

https://bnews.vn/nganh-dien-mien-bac-da-m-ba-o-nhie-m-vu-ke-p/154508.html
https://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/nganh-dien-mien-bac-chung-tay-day-lui-dich-benh-covid-19-164078.html
https://bnews.vn/nganh-dien-mien-bac-da-m-ba-o-nhie-m-vu-ke-p/154508.html
https://bnews.vn/nganh-dien-mien-bac-da-m-ba-o-nhie-m-vu-ke-p/154508.html
http://tapchimattran.vn/kinh-te/nganh-dien-mien-bac-chung-tay-day-lui-dich-covid19-34829.html
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/evnnpc-linh-hoat-nhieu-giai-phap-dam-bao-cung-ung-dien-trong-moi-tinh-huong-70969.htm
https://petrotimes.vn/nganh-dien-mien-bac-khac-phuc-thiet-hai-thien-tai-dich-benh-dam-bao-hieu-qua-san-xuat-kinh-doanh-569830.html
https://petrotimes.vn/nganh-dien-mien-bac-khac-phuc-thiet-hai-thien-tai-dich-benh-dam-bao-hieu-qua-san-xuat-kinh-doanh-569830.html
http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/EVNNPC-vua-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-dich-benh-vua-dam-bao-hoat-dong-SXKD-6-166-6401
http://doanhnghiepthuonghieu.vn/nganh-dien-mien-bac-chung-tay-day-lui-covid-vua-khac-phuc-thiet-hai-thien-tai-vua-dam-bao-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh.html
http://doanhnghiepthuonghieu.vn/nganh-dien-mien-bac-chung-tay-day-lui-covid-vua-khac-phuc-thiet-hai-thien-tai-vua-dam-bao-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh.html
http://doanhnghiepthuonghieu.vn/nganh-dien-mien-bac-chung-tay-day-lui-covid-vua-khac-phuc-thiet-hai-thien-tai-vua-dam-bao-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh.html
https://congthuong.vn/nganh-dien-mien-bac-no-luc-thuc-hien-nhiem-vu-kep-136187.html
http://congnghieptieudung.vn/evnnpc-chung-tay-ung-pho-voi-dich-benh-covid-19-dt23911
http://congnghieptieudung.vn/evnnpc-chung-tay-ung-pho-voi-dich-benh-covid-19-dt23911
http://baodantoc.vn/nganh-dien-mien-bac-chung-tay-khac-phuc-thiet-hai-do-thien-tai-dich-benh-1587735321139.htm
http://baodantoc.vn/nganh-dien-mien-bac-chung-tay-khac-phuc-thiet-hai-do-thien-tai-dich-benh-1587735321139.htm
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Tổng công ty đã khởi công 14 dự án theo kế hoạch EVN giao; đã đóng điện 20 dự án với công 
suất tăng thêm 407MVA và 84,227km đường dây 110kV trong Quý I/2020, mặc dù ảnh hưởng 
của dịch bệnh Covid -19 nhưng vẫn có 03 dự án thi công vượt tiến độ, đặc biệt đã có 02 công 
trình đóng điện và gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XXII, xem chi 
tiết

EVNNPC trích 600 triệu đồng từ quỹ Nhân đạo thăm hỏi, động viên CNVC-LĐ 
làm việc theo chế độ đặc thù trong thời kỳ dịch Covid-19

Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2020, EVNNPC trích 
600 trăm triệu đồng từ Quỹ nhân đạo để tổ chức thăm 
hỏi, động viên CNVC-LĐ làm việc tập trung tại 27 Trung 
tâm điều khiển xa, phòng điều độ, trực vận hành các TBA 
110kV và 3 Điện lực điển hình miền núi, đồng bằng, biển 
đảo với số tiền là 20 triệu đồng/đơn vị.

Để công tác vận hành, đảm bảo cung ứng điện không bị 
gián đoạn trong thời gian đối phó với dịch Covid-19 vừa qua, Tổng công ty đã đảm bảo các 
điều kiện sinh hoạt cần thiết cho hàng trăm cán bộ, công nhân, điều độ viên làm việc theo chế 
độ đặc thù phải cách ly tập trung tại Trung tâm điều khiển xa, Phòng Điều độ và ăn nghỉ tại 
đơn vị, không có tiếp xúc trực tiếp với cơ quan, xã hội và gia đình.

Kinh doanh dịch vụ khách hàng

• Thực hiện văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 
16/4/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm 
giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng 
điện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Tổng công ty đã 
chỉ đạo và hướng dẫn các Công ty Điện lực công bố 
biểu giá bán điện áp dụng trong khoảng thời gian hỗ 
trợ giảm giá điện đồng thời triển khai thực hiện thống 

kê danh sách khách hàng thuộc các đối tượng được giảm giá, giảm tiền điện theo quy định, 
xem chi tiết

• Các Công ty Điện lực thực hiện nhiều biện pháp an 
toàn phòng dịch cho khách hàng tại các điểm quầy thu 
tiền điện như: điều chỉnh thời gian thu nộp tiền điện tư 
gia, kéo dãn số ngày thực hiện thu; tại các điểm quầy thu 
tiền điện được bố trí hàng rào, hướng dẫn khách hàng 
xếp hàng theo thứ tự vào giao dịch đảm bảo khoảng cách 
an toàn tối thiểu là 2m theo khuyến cáo; nhắc nhở khách 
hàng thực hiện đúng quy định phòng dịch như đeo khẩu 
trang, thực hiện rửa tay sát khuẩn, giữ im lặng trong quá trình xếp hàng vào giao dịch. Tăng 
cường công tác tuyên truyền vận động khách hàng thanh toán tiền điện qua các kênh của Ngân 
hàng, các tổ chức trung gian thanh toán, khuyến khích khách hàng thanh toán tiền điện không 
dùng tiền mặt…

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/16014/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/16014/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15961/Default.aspx
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• PC Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị điện lực các huyện, thị, thành phố tăng cường việc truyền 
thông, quảng bá việc cung cấp dịch vụ điện trên Cổng DVCQG để đông đảo khách hàng biết, 
sử dụng dịch vụ. Khi khách hàng đến trụ sở giao dịch của điện lực, hướng dẫn khách hàng 
đăng ký tài khoản, trải nghiệm dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ thanh toán tiền điện trên Cổng 
DVCQG để tăng tỷ lệ giao dịch. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai lồng ghép truyền 
thông việc cung cấp 100% dịch vụ điện trên Cổng DVCQG kết hợp với các chương trình 
tuyên truyền về tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải,…

• Để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, hạn chế tiếp xúc đông người tại các 
điểm thu tiền điện, đồng thời để thuận tiện cho khách hàng thanh toán tiền điện được nhanh 
chóng, tiện lợi, tiết kiệm thời gian, có thể thanh toán mọi lúc, mọi nơi… PC Vĩnh Phúc đã 
truyền thông đến khách hàng để khách hàng biết và áp dụng nhiều kênh gián tiếp thanh toán 
tiền điện không dùng tiền mặt như: Cổng dịch vụ công Quốc gia; Trích nợ tự động qua ngân 
hàng; sử dụng SMS & Mobile Banking, Internet Banking chuyển khoản; sử dụng các ví điện 
tử: ViettelPay, Vimo, Zalopay, Vnpay, Momo,… 

• Nhằm thực hiện triển khai giãn cách xã hội nhưng vẫn 
đảm bảo duy trì các hoạt động SXKD, PC Thái Nguyên 
đã nhanh chóng ứng dụng phần mềm Microsoft Teams 
tới các đơn vị trực thuộc nhằm ứng dụng làm việc online 
từ xa, tích cực thực hiện chuyển đổi số công tác truyền 
thông tại các đơn vị trực thuộc, xem chi tiết

Quản lý kỹ thuật vận hành

• Vừa qua, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) phối 
hợp với PC Bắc Giang lần đầu triển khai công tác thi công, sửa 
chữa hotline lưới điện 22kV bằng phương pháp sử dụng bệ đỡ 
(Platform) trên lưới điện bằng việc đấu nối nhánh rẽ đường dây 
22kV cấp điện cho trạm biến áp Dương Đức 15 do Điện lực 
Lạng Giang quản lý vận hành.

• Để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu tối đa thời 
gian mất điện cho khách hàng trong sinh hoạt, sản xuất và kinh 
doanh, vừa qua PC Tuyên Quang thực hiện công việc vệ sinh 
hotline trạm biến áp 110kV Chiêm Hoá; Điện lực Thành phố 
Móng Cái – PC Quảng Ninh rửa sứ hotline trên đường dây 
471; 475E5.7; Điện lực Khoái Châu – PC Hưng Yên thực hiện 
vệ sinh cách điện 05 TBA đang mang điện bằng nước áp lực 
cao; Điện lực Mai Sơn – PC Sơn La vệ sinh rửa sứ cách điện 
đường dây và sứ mặt máy biến áp tại lộ 672 đường dây 6kV. 

Dự kiến trong tháng 4/2020, Điện lực Mai Sơn hoàn thành 20 phiên làm việc rửa sứ hotline 
với khối lượng 11,05km đường dây và 15 trạm biến áp. 
 

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15947/Default.aspx
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• Đảm bảo điện an toàn, liên tục trong dịp 30/4 và 1/5, các 
Công ty Điện lực đã lên phương án trực, lập phương thức 
vận hành và tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ hệ 
thống lưới điện trên địa bàn quản lý. Cụ thể, PC Hà Giang 
thí nghiệm định kỳ MBA T1 và các ngăn lộ, đo thông số 
đường dây 171 Bắc Quang - Khánh Hòa, thay đầu cáp xuất 
tuyến ngăn lộ 471,473, TD 41, bảo dưỡng định kỳ đường 
dây 22kV lộ 471 E22.3; 473 E22.3.PC Hòa Bình, PC Tuyên 
Quang…vệ sinh cách điện đường dây, phát quang hành 
lang tuyến, vệ sinh công nghiệp các trạm biến áp, cầu dao 
cách ly và máy cắt phân đoạn… 
 
• NPSC hỗ trợ Công ty Truyền tải điện 1 bọc cách điện dây dẫn phục vụ thi công kéo rải căng 
dây đường dây 220kV vượt trên đường dây 22kV đang mang điện. Sau khi đường dây đã được 
bọc cách điện, Công ty Truyền tải điện 1 có thể lắp đặt giàn giáo và thực hiện kéo rải dây dẫn 
của đường dây 220kV vượt trên đường dây 22kV mà không cần phải cắt điện đường dây giao 
chéo.

Đầu tư xây dựng

• Điện lực Tràng Định – PC Lạng Sơn tăng cường phối hợp với các Phòng/Ban, Trung tâm, 
UBND các xã của huyện Tràng Định trong công tác giải phóng mặt bằng thi công xây dựng 
công trình lưới điện cũng như các công trình trọng điểm trong năm 2020 trên địa bàn huyện 
và đã thu được những kết quả tích cực.

• Ban Quản lý Dự án lưới điện phối hợp với các đơn 
vị liên quan làm Lễ khởi công dự án Nâng công suất 
MBA T1 TBA 110kV Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang, dự án 
NCS MBA T2 TBA 110kV Than Uyên và Dự án NCS 
MBA T2 TBA Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 

An toàn – Phòng chống thiên tai

• Ban chỉ đạo phòng chống Covid – 19 PC Quảng Ninh 
tổ chức diễn tập phòng, chống dịch bệnh Covid -19, với 
kịch bản chuyên viên NVA Ban quản lý dự án có hiện 
tượng ho sốt. Qua tìm hiểu, chuyên viên NVA có tiếp xúc 
gần trong vòng 5 ngày với khách hàng NVX được xác 
định dương tính với Covid – 19 theo thông báo của Bộ Y 
tế là F0. Như vậy NVA là F1 phải cách ly theo dõi tại cơ 
sở y tế trong 14 ngày.

• Đêm 22/4 và ngày 23/4, thời tiết cực đoan khiến hệ thống lưới điện trên địa bàn nhiều tỉnh 
miền Bắc bị thiệt hại nặng nề. Tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn xảy ra mưa to, kèm theo 
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giông lốc làm nhiều cây cối gãy đổ gây sự cố, thiệt hại về 
tài trên sản lưới điện và gây mất điện ở một số khu vực. 
Tại Sơn La đã xảy ra mưa lớn kèm theo giông lốc kéo dài, 
mưa đá với đường kính từ 1-2cm đã gây thiệt hại và ảnh 
hưởng đến nguồn, lưới điện do Công ty quản lý, vận hành, 
khiến gần 10.000 khách hàng bị mất điện. Tại Lào Cai, 
mưa đá kèm giông lốc gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân 
dân và ngành điện. Tại Phú Thọ, mưa to kèm theo giông 
sét và lốc xoáy mạnh đã làm ảnh hưởng đến lưới điện trên 

địa bàn 2 huyện Đoan Hùng và Cẩm Khê khiến hơn 40.000 khách hàng bị mất điện. Tại Tuyên 
Quang trên địa bàn huyện Na Hang và huyện Lâm Bình xảy ra mưa lớn kèm theo giông lốc và 
mưa đá, đã gây mất điện toàn bộ hệ thống lưới điện tại 2 huyện Na Hang và huyện Lâm Bình. 
Ngay trong đêm, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các Công ty Điện 
lực và các Điện lực đã kiểm tra và huy động lực lượng, vật tư thiết bị khắc phục sự cố sớm cấp 
điện trở lại cho khách hàng.

Hoạt động đoàn thể - từ thiện nhân đạo

Để đảm bảo vận hành ổn định nguồn điện phục vụ các 
khách hàng, gần 3 tháng qua, các cấp Công đoàn EVN-
NPC đã phối hợp có hiệu quả với chuyên môn đồng cấp 
trong công tác phòng chống dịch và đảm bảo sức khỏe 
người lao động trước đại dịch Covid-19. Xem chi tiết

Công đoàn EVNNPC đồng hành với chuyên môn phòng chống đại dịch Covid-19 
khẩn trương - quyết liệt - chủ động

• Công đoàn EVNNPC đã đến thăm hỏi và khen thưởng 
CBCNV Điện lực Cát Hải và TTĐKX thuộc Công ty 
TNHH MTV Điện lực Hải Phòng nhân Tháng công nhân 
năm 2020. Ông Trần Nguyên Thắng - Phó Chủ tịch Công 
đoàn Tổng Công ty thay mặt EVNNPC trao quà cho 2 
đơn vị số tiền 20.000.000 đồng/đơn vị. Tiền thưởng được 
trích từ Quỹ Nhân đạo của EVNNPC.

• Công đoàn PC Nghệ An trao 100 triệu đồng từ Quỹ 
Nhân đạo của EVNNPC đến thân nhân gia đình anh Trần 
Thanh Hải - công nhân trực ca vận hành Điện lực Hưng 
Nguyên, thuộc PC Nghệ An không may qua đời do nhồi 
máu cơ tim.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15972/Default.aspx
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• PC Cao Bằng đã trực tiếp đến động viên và trao tiền 
quyên góp ủng hộ cho hai trường hợp người lao động 
mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền quyên góp được là 
trên 63 triệu đồng. 

• Công đoàn PC Hà Nam, PC Bắc Ninh, PC Lạng Sơn 
đã thăm hỏi và trao 20 triệu đồng để động viên tinh thần 
các CBCNV TTĐKX đang làm việc tại khu vực cách ly 
trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 

• Công đoàn PC Sơn La thăm hỏi và khen thưởng CBCNV 
TTĐKX số tiền 20 triệu đồng được trích từ quỹ nhân đạo 
của EVNNPC; cũng nhân dịp này PC Sơn La trích từ quỹ 
khen thưởng 40 triệu đồng để khen thưởng 08 tập thể có 
thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

• Hưởng ứng chương trình cây “ATM gạo” miễn phí 
do Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh phối hợp tổ chức, đoàn 
viên Công đoàn, Đoàn Thanh niên khối VP cơ quan 
Công ty và Đoàn Thanh niên Điện lực Thành phố (PC 
Hà Tĩnh) đã thực hiện chương trình quyên góp, ủng hộ 
2 tấn gạo, 144 chai nước mắm và các vật phẩm dụng 
cụ y tế phòng chống dịch Covid-19 nhằm mang lại sự 

động viên cần thiết giúp các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sớm 
vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Văn hóa doanh nghiệp

• Để thi đua thực hiện tốt kế hoạch văn hóa doanh nghiệp 
(VHDN) năm 2020 của PC Lạng Sơn, với chủ đề “Nêu 
cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, 
đảm bảo tuân thủ và tích cực đổi mới hoàn thành toàn 
diện nhiệm vụ SXKD”, PC Lạng Sơn tổ chức Lễ ký cam 
kết thi đua thực thi công tác Văn hóa doanh nghiệp năm 
2020 qua hội nghị trực tuyến.
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• Nữ cán bộ, công nhân lao động ngành Điện chiếm số lượng không nhỏ trong toàn Tổng công 
ty và có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành Điện Việt Nam. Bài 
thơ Nữ công nhân ngành Điện của tác giả Phạm Văn Hải, Điện lực Bảo Yên - PC Lào Cai thể 
tình cảm và sự ghi nhận của các anh đối với những đồng nghiệp nữ, xem chi tiết

• Bài thơ Ngẫu hứng… Anh thợ điện của tác giả Hải Đăng, Điện lực Quan Sơn – PC Thanh 
Hóa ca ngợi những người công nhân thợ điện hăng say làm việc dù cho nắng cháy, mưa giông 
hay dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, xem chi tiết

Tin tham khảo

1. Công tác Văn thư trong những ngày giãn cách chống dịch Covid – 19

2. Công đoàn PC Thái Bình: Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đảm bảo trung tâm điều khiển 
xa hoạt động hiệu quả

3. Đưa ứng dụng CNTT vào sản xuất kinh doanh Điện tại Công ty Điện lực Điện Biên

4. Điện lực Hàm Yên thanh Toán tiền điện không dùng tiền mặt

5. PC Vĩnh Phúc: Điện lực Bình Xuyên đẩy mạnh truyền thông, khuyến khích khách hàng 
thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

6. Trở lại Nậm Chua

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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