
 

Tin tức

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung tham gia cấp ủy 
tại Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Do-
anh nghiệp Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty đã quyết định 
tiến hành các Hội nghị điều chỉnh lại đề án nhân sự tham 
gia cấp ủy. Theo đó, về các nội dung cơ bản vẫn giữ như 
nôi dung trong Đề án nhân sự đã được thông qua tại Hội 
nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thông qua; Điều chỉnh số 
lượng nhân sự giới thiệu để bầu tại Đại hội là 17 đồng 
chí, để lựa chọn bầu lấy 15 đồng chí cấp ủy trong nhiệm 
kỳ 2020-2025.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy (lần 1 và 2), Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (lần 1 và 2) 
và Hội nghị cán bộ chủ chốt đã thống nhất bỏ phiếu giới thiệu bổ sung nhân sự tham gia cấp ủy 
tại Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các Hội nghị đã diễn ra trong không 
khí dân chủ, xây dựng, trách nhiệm cao, các đồng chí tham dự các Hội nghị đã giới thiệu, biểu 
quyết thông qua bổ sung đồng chí Nguyễn Quốc Thái - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Kiểm tra 
giám sát để lấy phiếu giới thiệu đề cử lần đầu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2020-2025, 
xem chi tiết
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Số 50 • Tháng 5/2020

Chủ tịch HĐTV Thiều Kim Quỳnh trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho tân 
Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu 

Tổng công ty Điện lực miền Bắc vừa công bố Quyết định 
nghỉ chế độ hưu trí đối với ông Cao Ngọc Lạc Giám đốc 
Công ty Điện lực Lai Châu và công bố Quyết định điều 
động luân chuyển bổ nhiệm đối với ông Bùi Xuân Thành 
- Chánh văn phòng Tổng công ty Điện lực miền Bắc giữ 
vị trí Giám đốc PC Lai Châu.

Việc điều động một cán bộ cấp Trưởng ban của Tổng 
công ty nhận nhiệm vụ tại Lâu Châu, lãnh đạo EVNNPC không chỉ mong muốn nhân sự mới 
điều hành PC Lai Châu làm tốt công tác sản xuất kinh doanh mà còn đồng hành cùng địa 
phương hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị của một địa bàn chiến lược, quan trọng về 
quốc phòng - an ninh phía Tây Bắc.
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Ông Bùi Xuân Thành là một trong số những cán bộ ở Tổng công ty thời gian gần đây được 
luyên chuyển điều động về cơ sở làm Giám đốc các Công ty Điện lực địa phương. Cụ thể, 
trước PC Lai Châu, người đứng đầu các PC Điện Biên, Hòa Bình, Thanh Hóa... đều là cán bộ 
trẻ được luân chuyển về địa phương công tác, xem chi tiết

Lễ gắn biển Công trình chào mừng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XXII 

Tại Vĩnh Phúc, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tổ 
chức Lễ gắn biển Công trình chào mừng 130 năm ngày 
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đảng 
bộ Tổng công ty lần thứ XXII. 

Phát biểu tại buổi lễ Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh 
nhấn mạnh Vĩnh Phúc là tỉnh đóng vai trò quan trọng 
trong chiến lược hoạt động của Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc. Với phương châm “khách hàng là trên hết” và để hướng tới mục tiêu phát triển kinh 
tế xã hội của các địa phương, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế đất nước, trong những năm 
qua Tổng công ty vẫn luôn dành một khoản vốn đầu tư nhất định cho PC Vĩnh Phúc, khoảng 
một nghìn tỷ đồng, chiếm 8-9% tổng đầu tư thuần trong toàn Tổng công ty, nhằm đảm bảo cho 
lưới điện của Vĩnh Phúc được vận hành ổn định, an toàn, tin cậy theo đúng thông số thiết kế và 
kịp thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng trên địa bàn. Điều đó chứng tỏ mối 
quan tâm của ngành Điện miền Bắc đối với địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng cũng như đối với 
các khách hàng công nghiệp của Tổng công ty nói chung, xem chi tiết và video

EVNNPC tổ chức họp Tổ công tác xây dựng Đề án Mô hình tổ chức theo hướng 
quản lý tập trung tại Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Đây là  phiên họp đầu tiên dưới sự chủ trì của  Bà Đỗ 
Nguyệt Ánh - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng 
Giám đốc EVNNPC cùng các ông, bà là thành viên Tổ 
công tác theo QĐ số 88/QĐ-HĐTV ngày 07/4/2020, về 
xây dựng Đề án Mô hình tổ chức theo hướng quản lý tập 
trung trung tại Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc. Tại buổi họp các thành viên đã có những ý kiến đề 
xuất xây dựng theo định hướng của Tổng Giám đốc về 

các vấn đề cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao  hiệu  quả  hoạt động của doanh nghiệp nhà nước 
trong giai đoạn tới, với việc EVN và các đơn vị đang đẩy mạnh triển khai phát triển, ứng dụng 
công nghệ của cuộc  CMCN  4.0 vào hoạt động sản xuất  kinh  doanh, EVN và các Tổng công 
ty cần nghiên  cứu, xây  dựng cơ chế quản lý và mô hình tổ chức tối ưu theo định hướng  quản  
lý tập  trung nhằm đảm bảo sự  thống nhất trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Tập 
đoàn và Tổng công ty; tối ưu hóa nguồn lực; tạo điều kiện cho các đơn vị tập trung vào nhiệm 
vụ trực tiếp  sản xuất, kinh doanh điện, đảm bảo việc  cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục 
và đạt chất lượng cao, xem chi tiết
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Đầu tư xây dựng

Hội nghị trực tuyến về công tác cung cấp điện và đầu tư xây dựng khu vực tỉnh 
Bắc Giang

Trong thời gian gần đây, tốc độ tăng trưởng điện của tỉnh 
Bắc Giang cao nhất trong các tỉnh/thành phố khu vực miền 
Bắc, dự kiến sản lượng điện thương phẩm năm 2020 đạt 
4.120 triệu kWh, tăng trưởng 16,7% so với cùng kỳ năm 
2019. Tỷ lệ mang tải các trạm biến áp (Pmax/Sđặt) khu 
vực năm 2019 là 66,7 %. Qua số liệu thống kê tình hình 
vận hành 3 tháng đầu năm 2020 Pmax/Pmin=706,6/197 
MW, Pmax tăng 15,48% so với cùng kỳ năm 2019. Một 
số đường dây và máy biến áp 110kV mang tải cao.

Trước hiện trạng đó Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh đã chủ trì hội nghị về công tác cung cấp 
điện và đầu tư xây dựng lưới điện khu vực tỉnh Bắc Giang. Theo đó, Tổng Giám đốc yêu cầu 
2 Phó Tổng giám đốc Lê Minh Tuấn và Nguyễn Đức Thiện chủ trì chỉ đạo về phần đầu tư lưới 
điện 110kV và phần trung áp theo đúng tiến độ đảm bảo về mặt thời gian và khuyến khích các 
đơn vị thực hiện vượt tiến độ; đề nghị PC Bắc Giang phối hợp chặt chẽ với BA1, BA2 thực 
hiện công tác về giải phóng mặt bằng. EVNNPC sẽ xem xét có ý kiến để PC Bắc Giang đăng 
ký để lãnh đạo Tổng công ty và lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia làm việc với 
lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Công thương về lưới điện của tỉnh Bắc Giang, xem chi tiết

Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn làm việc với Công ty Thủy điện Sa Pa

Theo báo cáo của Công ty Thủy điện Sa Pa, trong thời 
gian vừa qua toàn thể cán bộ công nhân vận hành đều ở 
lại Nhà máy Thủy điện Nậm Toóng để thực hiện cách ly 
phòng chống dịch bệnh Covid-19, do đó tình hình sản 
xuất kinh doanh của công ty ổn định. Tuy nhiên, giông 
lốc mưa đá đã gây thiệt hại đến nhà vận hành và một số 
phương tiện tài sản của nhà máy. Hiện Công ty đang tiến 
hành sửa chữa khắc phục sự cố. Tại buổi làm việc, đại 

diện Công ty Thủy điện Sa Pa đã đề nghị Tổng công ty đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường 
nội bộ từ ngầm tràn Suối Mường Hoa đến đập đầu mối phục vụ vận hành Nhà máy thủy điện 
Nậm Toóng, bởi vì các phương tiện giao thông từ nhà máy không thể di chuyển đi lên đập đầu 
mối được. Làm cho công tác quản lý vận hành đập đầu mối hàng ngày của công nhân vận hành 
nhà máy thủy điện đang gặp rất nhiều khó khăn và gây mất an toàn trong công tác sản xuất 
kinh doanh của Nhà máy thủy điện Nậm Toóng.

Sau khi nghe đại diện các Ban chuyên môn Tổng công ty nhận xét về tình hình hoạt động của 
Công ty Sa Pa trong thời gian vừa qua, Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn yêu cầu đại diện 
Công ty Thủy điện Sa Pa, ngay trong tháng 4 và đầu tháng 5, phối hợp chặt chẽ với Ban Kế 
hoạch và Tài chính của Tổng công ty để hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 
và giai đoạn 2021-2025.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/16042/Default.aspx
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EVNNPC kiểm điểm tiến độ các dự án nâng công suất và lắp MBA T2

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Lê Quang 
Thái và Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn đều nhất trí 
cho rằng các các dự án nâng công suất và lắp máy biến 
áp T2 phần lớn là để chống quá tải vì vậy các bên cần 
gấp rút thực hiện, thời điểm đưa công trình vào hoạt động 
phải kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất và sử dụng của 
khách hàng tại khu vực triển khai dự án.

Các Phó Tổng Giám đốc cũng yêu cầu Ban Kế hoạch, Ban Kỹ thuật rà soát và báo cáo về tiến 
độ sửa chữa các MBA thực hiện từ giai đoạn 2018 đến nay để lãnh đạo Tổng công ty nắm bắt 
tình hình và có kế hoạch điều động vật tư thiết bị phù hợp cho các công trình. Đề nghị Ban 
Quản lý đầu tư chủ trì phối hợp với các công ty điện lực và hai ban quản lý dự án lên kế hoạch 
khắc phục những tồn tại của các dự án đã đóng điện giai đoạn 1, những vấn đề còn nợ đọng 
như thay thế thiết bị phía trung thế, hoàn thiện sơ đồ..., đồng thời rà soát đường truyền từ các 
TBA về TTĐKX và hoàn thiện những phần việc liên quan để các TBA mới khi đưa vào vận 
hành đảm bảo theo tiêu chí không người trực; Yêu cầu các bên lựa chọn phương án thi công 
tối ưu, tránh cắt điện để đảm bảo các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện… , xem chi tiết

Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện kiểm điểm tình hình thực hiện các 
dự án thuộc chương trình cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo từ lưới điện 
Quốc gia giai đoạn 2013 – 2020

Tại hội nghị, Phó Tổng giám đốc Lê Quang Thái cùng 
với các ban chuyên môn đã rà soát, trao đổi với các đơn 
vị có dự án liên quan để xác định các mốc thời gian tiến 
độ trong từng bước thực hiện. Đại diện các đơn vị đã báo 
cáo tình hình, tiến độ hiện tại, kế hoạch thực hiện và giải 
ngân vốn tại nông thôn miền núi tại các tỉnh và đảo Bạch 
Long Vỹ.

Sau khi thống nhất thời gian cụ thể của từng dự án, ông Lê Quang Thái nhấn mạnh dự án cấp 
phát điện đảo Bạch Long Vĩ và một số bản, xã của các tỉnh có ý nghĩa rất lớn về chính trị xã 
hội, gắn liền với sự phát triển các địa phương, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân. 
Ông Thái đề nghị Ban Đầu tư phối hợp trình hội đồng thành viên để thành lập cơ chế đặc biệt 
cho dự án cấp điện nông thôn nhằm rút ngắn thời gian công tác thực hiện.

• Tại Hải Dương Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực 
EVNNPC phối hợp với các đơn vị liên quan đã làm Lễ 
khởi công công trình Đường dây và trạm 110kV Cẩm 
Điền tỉnh Hải Dương; Công trình “Xuất tuyến đường dây 
110kV sau TBA 220kV Bá Thiện tỉnh Vĩnh Phúc. Các 
công trình được Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực 
đăng ký và EVNNPC giao thực hiện khởi công hướng 
tới chào mừng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
19/5 và Đại hội Đảng bộ EVNNPC lần thứ XXII.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/16038/Default.aspx
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• Hoàn thành và đóng điện công trình “Xóa đấu nối chữ T 
trên trạm biến áp 110kV Bắc Việt Trì”. Dự án đi vào hoạt 
động sẽ đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng sự 
phát triển của phụ tải, giảm tổn thất điện năng, nâng cao 
độ tin cậy cấp điện cho toàn bộ khu vực dân cư khu vực 
thành phố Việt Trì và khu công nghiệp Thụy Vân cùng 
các huyện lân cận: Thanh Sơn, Tam Nông, Thanh Thủy, 

Lâm Thao. Xây dựng thêm 01 xuất tuyến 110kV từ lộ 178 trạm 220kV Việt Trì đến lộ 172 
trạm 110kV Bắc Việt Trì, là dự án được thực hiện theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú 
Thọ giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến 2035. 

• Thái Nguyên nghiệm thu đóng điện 2 TBA chống quá tải 
chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước 30/4, 01/5/2020. 
Hai TBA đóng điện lần này nằm trong dự án cấy thêm 
TBA phân phối chống quá tải cho khu vực huyện Đồng 
Hỷ năm 2020 do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm 
chủ đầu tư với quy mô xây dựng mới 4tuyến đường dây 
35kV với tổng chiều dài 2,844 km; Xây dựng mới 4 TBA 
có tổng công suất 700KVA; Xây dựng mới và cải tạo 
37,662 km đường dây hạ thế. Tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng.

Kinh doanh dịch vụ khách hàng

• Trả lời khách hàng sử dụng điện nguyên nhân hóa đơn tiền điện tăng cao tại PC Hải Dương. 
Theo đó một số nguyên nhân dẫn đến hóa đơn tiền điện tháng 4 tăng cao như sau: kỳ hóa đơn 
tiền điện tháng 4 và tháng 3 chênh nhau 2 ngày sử dụng điện (do tháng 2 có 29 ngày và tháng 
3 có 31 ngày); cùng với đó do ảnh hưởng của thời tiết chuẩn bị bước vào mùa hè nên trong 
tháng 4 có một số ngày nắng nóng, các hộ gia đình có thể sẽ dùng thêm các thiết bị làm mát; 
quan trọng nhất là trong tháng 4, thực hiện Chỉ thị số 16 của Chính phủ về việc giãn cách xã 
hội phòng dịch bệnh Covid-19 nên nhiều hộ gia đình tập trung ở tại nhà, hạn chế tiếp xúc bên 
ngoài, các cháu học sinh, sinh viên nghỉ học nên việc sử dụng các thiết bị điện trong gia đình 
tăng cao so với các tháng trước. Đây chính là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng 
hóa đơn tiền điện tăng cao, nhất là đối với các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, xem chi tiết

• Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử 
dụng điện tiết kiệm điện hiệu quả đến các đối tượng 
khách hàng cũng như công tác kinh doanh dịch vụ mùa 
nắng nóng. Bằng các giải pháp và nhiều hình thức tuyên 
truyền tiết kiệm điện phong phú và đa dạng, trong năm 
2019 toàn tỉnh đã thực hiện tiết kiệm điện là 3.978.412 
kWh, tương đương 1,96% sản lượng điện thương phẩm. 
Phát huy những kết quả đạt được, mùa nắng nóng năm 

2020 Công ty Điện lực Bắc Kạn sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để người dân cũng như 
các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua 
tiết kiệm điện nhằm góp phần tiết giảm lượng tiêu thụ điện năng, giảm chi phí trong sinh hoạt 
và sản xuất và góp phần giảm áp lực cung cấp điện lên toàn hệ thống giúp vận hành hệ thống 
điện ổn định, an toàn.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/16047/Default.aspx
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• Trộm cắp điện là một hành vi vi phạm pháp luật cần được lên án bởi hành động này không 
những chỉ gây mất an toàn về người và hệ thống điện mà còn là một trong nguyên nhân của 
tổn thất thương mại. Trong 4 tháng đầu năm 2020, Điện lực Hạ Hòa đã tăng cường kiểm tra sử 
dụng điện cả ban ngày lẫn ban đêm, thực hiện thường xuyên và liên tục trên mọi địa bàn, trong 
đó tập trung vào các khách hàng có mức tiêu thụ điện lớn, khách hàng có TBA chuyên dùng, 
các TBA có tổn thất điện năng cao, khách hàng có sản lượng bất thường hoặc không có sản 
lượng trong nhiều tháng liền qua đó phát hiện và xử lý 05 trường hợp vi phạm sử dụng điện, 
tính toán truy thu điện năng 8.542 kWh, tương ứng với số tiền 27,576,433 đồng.

Quản lý kỹ thuật vận hành

• Để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, ổn định, tin cậy cho các ngày lễ kỷ niệm 30/4 và 
1/5, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chỉ đạo các đơn vị thành viên lập và thực 
hiện phương án đảm bảo cung ứng điện. Cụ thể, các đơn vị thuộc EVNNPC sẽ bố trí phương 
thức vận hành nguồn, lưới điện hợp lý đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường 
và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố. Đồng thời, không thực hiện cắt điện làm mất 
điện khách hàng trong các ngày lễ từ 0 giờ 00 đến 24 giờ 00 các ngày 30/4 và 1/5, trừ trường 
hợp xử lý sự cố; bố trí máy phát điện dự phòng, nhằm đảm bảo điện tại các trọng điểm diễn 
ra các hoạt động chính trị, văn hoá lớn của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bố trí 
lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương 
tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố, xem chi tiết

• Hà Tĩnh lên phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, 
liên tục, ổn định trong dịp lễ 30/4 và 1/5, cũng như triển 
khai đồng bộ đến các bộ phận, đơn vị và cá nhân liên 
quan với quyết tâm đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng điện 
của khách hàng trên địa bàn tỉnh. Tất cả các đơn vị bố 
trí tổ chức trực lãnh đạo, trực xử lý sự cố, sửa chữa điện 
24/24h trong suốt thời gian các ngày lễ; tiến hành tổng 
kiểm tra lưới điện và thiết bị điện; tăng cường kiểm tra 
ngày, đêm các đường dây bằng thiết bị chuyên dụng hiện đại như camera nhiệt, thiết bị đo 
phóng điện cục bộ nhằm phát hiện kịp thời các khiếm khuyết trên lưới đang mang điện; vệ 
sinh sứ đường dây đang mang điện bằng xe vệ sinh hotline; kiểm tra các tủ điện hạ áp, lập kế 
hoạch khắc phục các khiếm khuyết phát hiện trong quá trình kiểm tra, tiến hành thay thế các 
dây chì, áp tô mát bị quá tải, chất lượng kém…

• Điện lực Thành phố Thanh Hóa chủ động chuẩn bị công 
tác cấp điện trong mùa hè. Qua số liệu thống kê 3 tháng 
đầu năm 2020 điện thương phẩm Thành phố Thanh Hóa 
tăng 5,21%. Dự kiến phụ tải vào hè năm nay trên địa bàn 
sẽ tăng cao, có thể gây ra quá tải lưới điện. Ngay từ đầu 
năm 2020 đơn vị đã rà soát, đánh giá lại thực trạng tổng 
thể hệ thống lưới điện, từ đó đưa ra các giải pháp điều 
chỉnh kết cấu đấu nối nhằm tối ưu hóa hệ thống điện. 

Trong mùa nắng nóng, khi nhiệt độ ngoài trời từ 36 độ C trở lên. Thực hiện theo chỉ đạo của 
Tổng công ty, Công ty Điện lực Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị trực thuộc không được cắt điện 
để phục vụ đầu tư cải tạo lưới điện (trừ các trường hợp đe dọa an toàn cung cấp điện), đấu nối 
phát triển lưới điện; đồng thời, phải tổ chức trực bảo đảm điện trong toàn bộ các đơn vị.

https://bnews.vn/dien-luc-mien-bac-dam-bao-cung-cap-dien-on-dinh-dip-30-4-va-1-5/155312.html
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Hoạt động đoàn thể - từ thiện nhân đạo

phát hiện máy chủ Camera tại TTĐKX có hiệu năng sử dụng CPU và RAM cao bất thường, 
không đăng nhập được vào máy chủ. Đăng nhập vào máy chủ khác thì thấy dữ liệu bất thường. 
Qua kiểm tra hệ thống giám sát thấy có máy tính xách tay do nhà nhà thầu cắm vào switch tại 
TBA 110kV Hưng Hòa để thao tác. Kỹ sư SCADA đã báo cáo lãnh đạo TTĐKX, Tổ chuyên 
trách ATTT,  Đội ƯCSC ATTT của Công ty để phối hợp kiểm tra, xử lý.

• Điện lực Phù Tiên PC Hưng Yên diễn tập phòng chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Qua đợt diễn tập 
xử lý sự cố đã kiểm tra công tác sẵn sàng phòng chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ứng cứu khẩn cấp, xử lý 
sự cố và sự phối hợp giữa các đơn vị trong việc triển khai 
giải quyết nhanh sự cố lưới điện hạn chế đến mức thấp 
nhất thời gian mất điện của khách hàng. Những thiệt hại 
do sự cố lưới điện, thiệt hại do thiên tai gây nên; xử lý 

nhanh các sự cố công nghệ thông tin và viễn thông trên địa bàn huyện Tiên Lữ và Phù Cừ. Từ 
đó, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình xử lý sự cố, an toàn trong sản xuất kinh doanh, 
không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ do chủ quan của người quản lý và người lao 
động.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc chung tay hỗ trợ, tặng quà cho các gia đình 
khó khăn trên địa bàn Phường Trúc Bạch

Hưởng ứng lời kêu gọi của Khối vận đảng ủy tổ chức 
cá nhân đóng góp tiền và nhu yếu phẩm để giúp các gia 
đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid trên địa bàn 
phường. Ngày 29/4/2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) cùng Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) 
và Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã tổ chức 
tặng quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn phường 
do ảnh hưởng của dịch Covid 19. Đến dự phát quà về phía 
lãnh đạo phường có bà Đào Vân Anh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng khối vận, 
ông Nguyễn Dương Minh – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Về phía nhà tài trợ 
có ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN, ông Lê Quang Thái – Phó Tổng giám đốc, 
xem chi tiết 

An toàn – Phòng chống thiên tai

PC Nghệ An diễn tập xử lý sự cố tại Trung tâm điều khiển 
xa và các TBA không người trực 110kV. Đây là hoạt động 
nhằm nâng cao năng lực đối phó và xử lý với các sự cố, 
đảm bảo an toàn thông tin và khắc phục sự cố hệ thống 
OT Trung tâm ĐKX khu vực Nghệ An. 

Tình huống giả định được đặt ra: Kỹ sư SCADA trực tại 
TTĐKX Nghệ An thông qua chương trình giám sát PRTG 

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/16054/Default.aspx
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Văn hóa doanh nghiệp

• Trong số rất nhiều tấm gương các thầy cô giáo luôn say 
sưa, tích cực trong công tác giảng dạy góp phần nâng 
cao chất lượng đào tạo và thực hiện phong trào thi đua 
“Dạy tốt, học tốt” tại Trường Cao đẳng Điện lực miền 
Bắc phải kể đến tấm gương của cô giáo Nguyễn Thị Tâm 
- một giáo viên dạy giỏi, tâm huyết, gương mẫu luôn 
được đồng nghiệp và các thế hệ sinh viên của nhà trường 
yêu mến, quý trọng. Cô chính là một bông hoa đẹp, ngát 

hương trong vườn hoa gương “Người tốt, việc tốt” của nhà trường, xem chi tiết

• Để thực hiện tốt kế hoạch hành trình Văn hóa doanh nghiệp và thực thi Văn hóa doanh ng-
hiệp của đơn vị, khẳng định tầm quan trọng của văn hóa trong công việc của Công ty Điện lực 
Hòa Bình trong năm 2020. Ban lãnh đạo Điện lực Cao Phong đã giao nhiệm vụ cho Tiểu ban 
Văn hóa doanh nghiệp thường xuyên tổ chức bồi huấn cho CBCNV của đơn vị học tập thực 
hiện tốt văn hóa trong công việc để tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng 
tạo nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hoàn thành nhiệm vụ được 
giao… Từ những việc làm đó đã tạo sự thay đổi về môi trường làm việc tại đơn vị cũng như 
góp phần bổ sung kiến thức cho CBCNV, nâng cao trách nhiệm xây dựng mối đoàn kết, nhiệt 
tình, giúp hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tin tham khảo

1. Khó khăn gấp đôi thì chúng ta phải cố gắng gấp ba.

2. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Lào Cai – Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc triển khai công 
tác thí nghiệm các Nhà máy Thủy điện.

3. Nghiệm thu hoàn thành dự án xây dựng TTĐKX lưới điện phân phối tỉnh Hà Giang và cải 
tạo phần nhị thứ các TBA 110kV kết nối.

4. Công ty Điện lực Hà Nam áp dụng sáng kiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần 
chung tay phòng chống dịch COVID-19.

5. Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Cao Bằng Xung kích, sáng tạo chung tay đẩy lùi dịch 
Covid -19.

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

• Thái Nguyên chia sẻ hỗ trợ thân nhân gia đình công nhân viên chức lao động không may qua 
đời. Đó là anh Nguyễn Công Huân sinh năm 1984, có gần 14 năm công tác trong ngành điện, 
chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo (bệnh nấm não) từ năm 2017. Trong quá trình điều trị anh 
Huân luôn được Điện lực TP Thái Nguyên nói riêng và PC Thái Nguyên nói chung quan tâm, 
giúp đỡ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để điều trị và chữa bệnh. Để thể hiện tinh thần đoàn kết, 
tương thân tương ái trong đoàn viên công đoàn Điện lực không may mắc bệnh hiểm nghèo, 
tháng 3/2020 Công đoàn Điện lực TP Thái Nguyên đã phát động phong trào ủng hộ tới toàn 
thể đoàn viên công đoàn trong Điện lực và đã hỗ trợ cho anh Huân với số tiền gần 20 triệu 
đồng. 
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