
 

Tin tức

Ảnh hưởng bởi COVID-19, EVN vẫn cung ứng đủ điện cho hệ thống

Đó là khẳng định của ông Dương Quang Thành – Chủ 
tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Hội 
nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2020. 
Hội nghị diễn ra sáng ngày 9/5, được tổ chức trực tuyến 
với các bộ, ngành, địa phương.

Báo cáo tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV EVN Dương 
Quang Thành cho biết: Về cung ứng điện, trong 4 tháng 
đầu năm 2020, EVN và các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ về công 
tác phòng chống dịch bệnh COVID - 19, đặc biệt trong tháng 4/2020 EVN vừa thực hiện cách 
ly toàn xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ nhưng vẫn đảm bảo nhiệm vụ cung ứng điện trên 
toàn quốc, xem chi tiết
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Ngành điện góp phần quan trọng hỗ trợ phát triển kinh tế tỉnh Điện Biên

Vừa qua, tại Điện Biên đã diễn ra Hội nghị Tổng kết thực 
hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo huyện 
Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Hội nghị có sự tham gia 
của Đại tướng Tô Lâm - UV Bộ Chính trị, Bộ trưởng 
Bộ Công an; ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương 
Đảng, Chủ tịch UB TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về 
phía tỉnh Điện Biên có ông Trần Văn Sơn – UV Trung 
ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Đại biểu 

Quốc hội tỉnh, ông Lò Văn Muôn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh. 
Về phía EVN có ông Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV EVN, ông Thiều Kim Quỳnh - 
Chủ tịch HĐTV EVNNPC. 

Đại diện một trong những doanh nghiệp nhà nước hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo huyện 
Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu: Hiện  
nay EVN đã đưa điện về 100% số xã và 99,37% số hộ trong đó có 99,22 % số hộ nông thôn 
có điện; đã cung cấp điện cho 11/12 huyện đảo trong đó có huyện đảo Trường Sa. Với trách 
nhiệm là một Tập đoàn nhà nước thực hiện nhiệm vụ chính trị, EVN luôn thực hiện tốt các 
chương trình an sinh xã hội, trong đó có chương trình 30A của Chính phủ, các chương trình 
hỗ trợ người nghèo và các cuộc vận động của UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

https://evn.com.vn/d6/news/Anh-huong-boi-COVID-19-EVN-van-cung-ung-du-dien-cho-he-thong-6-12-25588.aspx
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Tháng 12/2019, EVNNPC đã hoàn thành đầu tư cấp điện cho 621 hộ thuộc 15 bản trên địa bàn 
05 xã huyện Mường Nhé. EVNNPC cũng đang phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên và UBND 
huyện Nậm Pồ hỗ trợ 8,4 tỷ đồng để xây dựng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học 
cơ sở tại xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ với tổng mức đầu tư là 12 tỷ đồng.

Cũng nhân kỷ niệm 66 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2020), Chủ tịch 
HĐTV Thiều Kim Quỳnh đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang 
liệt sĩ A1 tỉnh Điện Biên, xem chi tiết

Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Trần Đình Nhân làm việc với Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc và làm việc tại PC Thái Nguyên, PC Bắc Ninh

Ngày 07-08/5/2020 tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
và PC Thái Nguyên, PC Bắc Ninh, ông Trần Đình Nhân 
Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và lãnh đạo 
một số ban chuyên môn của Tập đoàn đã có buổi làm việc 
với Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ 
chủ chốt của Tổng công ty và PC Thái Nguyên, PC Bắc 
Ninh về việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất 
kinh doanh 4 tháng đầu năm và thực hiện cả năm 2020.

Tại buổi làm việc Bà Đỗ Nguyệt Ánh Tổng Giám đốc đã báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu 4 
tháng đầu năm 2020. Theo đó: Thương phẩm đạt 21,79 tỷ kWh, tăng 5% so với 4 tháng đầu 
năm 2019, đạt 28,29% kế hoạch EVN giao. Tổn thất điện năng thực hiện đạt 4,53%, giảm 
0,54% so với cùng kỳ năm 2019. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện toàn phần của EVNNPC 
thực hiện 4 tháng đầu năm: MAIFI 0,157 lần,; SAIDI 138,088 phút/KH/năm; SAIFI 1,461 lần.

Phát biểu tại buổi làm việc Chủ tịch Hội đồng thành viên 
ông Thiều Kim Quỳnh đề cập đến một số nội dung: chỉ 
tiêu tổn thất điện năng; điều chỉnh quy hoạch các dự án 
điện, đáp ứng trước những thay đổi nền kinh tế; nhiệm vụ 
sản xuất kinh doanh tại Công ty Dịch vụ điện lực miền 
Bắc; chuyển đổi mô hình nâng cấp Đội quản lý vận hành 
lưới điện cao thế thành Xí nghiệp quản lý lưới điện cao 
thế trực thuộc các Công ty Điện lực; tập trung đầu tư lưới 

điện trung thế cấp điện cho các khu công nghiệp.

Ông Trần Đình Nhân Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, sau một năm thay 
đổi mô hình hoạt động Tổng công ty đã có nhiều thay đổi trong điều kiện hoạt động sản xuất 
kinh doanh mặc dù còn những khó khăn. Bên cạnh những 
cố gắng đó, ông Trần Đình Nhân đề nghị Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc cần tập trung vào một số nhiệm vụ 
sau: Về quy hoạch nguồn điện cần chủ động hơn nữa 
trong vấn đề định hình lưới điện trung áp 22kV và 35kV 
của Tổng công ty một cách rõ ràng; tìm một giải pháp 
về trung áp, mật độ trạm 110kV và giải pháp các trạm 

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/16133/Default.aspx
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Đối thoại với người dân về tiền điện, giá điện

Tại buổi đối thoại trực tuyến trên Báo Thanh niên và Tạp 
chí Zing, Lãnh đạo Cục Điều tiết Điện lực, Lãnh đạo 
EVN, Lãnh đạo các Tổng công ty và các chuyên gia tham 
dự đã trao đổi cụ thể, thẳng thắn với độc giả, khách hàng 
sử dụng điện về các vấn đề liên quan tiền điện, giá điện, 
sử dụng thiết bị điện hợp lý để tiết kiệm tiền điện …

Một trong những vấn đề được quan tâm nhất tại các buổi 
đối thoại đó là mức hỗ trợ của ngành Điện với các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 
Các chuyên gia cũng dành nhiều thời gian để trao đổi với khách hàng sử dụng điện về nguyên 
nhân hoá đơn tiền điện tăng trong tháng 4, tính chính xác của công tơ và công tác ghi chỉ số 
điện, giá thành sản xuất điện, nghi ngờ sai số người sử dụng điện có thể yêu cầu kiểm tra công 
tơ, xem chi tiết và tại đây

phụ tải. Đối với hoạt động của Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc, ưu tiên đầu tiên là hợp lý 
hóa sản xuất đảm bảo việc vận hành lưới điện an toàn liên tục cho khách hàng; phân công lực 
lượng lao động một cách rõ ràng. Tập trung thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ như: Công 
tác sửa chữa lớn; nâng cao hiệu quả đầu tư; công tác giao kế hoạch; thay thế công tơ định kỳ; 
phân phối tiền lương. 

Xem chi tiết tại: Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm việc với Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc, Tổng Giám đốc EVN làm việc tại PC Thái Nguyên, PC Bắc Ninh tiếp tục áp 
dụng công nghệ mới, tăng điểm hài lòng khách hàng, phân bổ nguồn lực trong công việc hợp 
lý để tăng thêm thu nhập của người lao động

EVNNPC họp rà soát tình hình thực hiện sửa chữa máy biến áp 110kV

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng Giám đốc EVNNPC 
Đỗ Nguyệt Ánh yêu cầu Ban Vật tư chủ trì xác định lại 
khối lượng MBA phục vụ công tác quản lý vận hành, tính 
toán lại tỷ lệ phần mua sắm nhằm mục tiêu trong vòng 
2-3 năm tới đảm bảo phần thiết bị dự phòng cho lưới điện 
vận hành an toàn ổn định, tin cậy. Theo dõi và thống kê 
lại tình trạng của MBA; chịu trách nhiệm với tổng công 
ty sau khi phê duyệt định mức mua sắm dự phòng phải 
có hạn mức số lượng MBA sẵn sàng hòa lưới; chịu trách nhiệm xác định khối lượng MBA 
sẵn sàng đảm bảo những MBA mang đi sửa có MBA khác bù vào cũng như đảm bảo số lượng 
MBA dự phòng tại các PC; đề xuất khối lượng mua bổ sung MBA;

EVNNPC cũng sẽ xem xét thay đổi cách quản lý và yêu cầu các đơn vị ngay sau khi máy đưa 
ra khỏi vận hành phải tiến hành giao danh mục và khẩn trương thực hiện sửa chữa. Các Công 
ty Điện lực khi tách MBA không đảm bảo vận hành ra khỏi lưới phải báo cáo Tổng công ty 
trong vòng 10 ngày để Tổng công ty có phương án xử lý, sau đó Tổng công ty sẽ có văn bản 
chỉ đạo các đơn vị, thời gian chuẩn cho tất cả các phần sửa chữa dự kiến là 4 tháng. 

https://www.evn.com.vn/d6/news/Doi-thoai-voi-nguoi-dan-ve-tien-dien-gia-dien-6-12-25542.aspx
https://zingnews.vn/nghi-ngo-sai-so-nguoi-su-dung-dien-co-the-yeu-cau-kiem-tra-cong-to-post1082116.html
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/16151/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/16151/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/16132/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/16134/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/16134/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/16134/Default.aspx
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Họp Tiểu ban khánh tiết phục vụ Đại hội Đảng bộ EVNNPC lần thứ XXII

Tại cuộc họp, đồng chí Vũ Thế Nam đánh giá cao các 
công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng thời yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung một số điểm về hình thức và nội dung cho 
phù hợp với kế hoạch; Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự 
kiện sắp diễn ra, đồng chí yêu cầu các thành viên khẩn 
trương xây dựng kế hoạch chi tiết; tiếp tục thực hiện các 
công việc chuẩn bị, tăng cường công tác truyền thông 

góp phần phục vụ thành công Đại hội Đảng bộ EVNNPC lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Triển khai dự án lắp MBA T3 tại TBA 110kV Vân Trung

Làm việc với các ban chức năng Tổng công ty, BA1, PC 
Bắc Giang và PC Bắc Ninh, Phó Tổng Giám đốc EVNNPC 
Lê Minh Tuấn đồng ý với phương án điều động MBA T5 
từ TBA 110kV Yên Phong 5 ở Bắc Ninh sang lắp tại TBA 
110kV Vân Trung – Bắc Giang.

Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn yêu cầu các bên đẩy 
nhanh tiến độ dự án để đảm bảo đưa MBA T3 TBA 110kV 
Vân Trung đi vào hoạt động trong tháng 8 này theo như đề nghị của phía PC Bắc Giang. Trước 
mắt, yêu cầu các Ban Kế hoạch, Kỹ thuật và Kinh doanh phối hợp với PC Bắc Ninh làm việc 
với Samsung để hoàn tất các thủ tục cần thiết liên quan đến kế hoạch điều động tài sản của 
EVNNPC; hoàn trả sơ đồ và phương thức kết dây đảm bảo công tác quản lý vận hành hệ thống 
điện sau khi MBA được điều chuyển. Bên cạnh đó, chất lượng và đội ngũ làm công tác đầu tư 
xây dựng trong Tổng công ty cũng cần được nâng cao hơn nữa để sẵn sàng ứng phó với kịch 
bản về một làn sóng đầu tư mới có thể vào Việt Nam sau khi một số nước lớn trên thế giới 
đang phát đi tín hiệu “thoát ly” Trung Quốc để dịch chuyển sản xuất sang Ấn Độ và các nước 
Đông Nam Á.

EVNNPC tổ chức họp xét duyệt phương án đầu tư xây dựng công trình xuất 
tuyến trung áp năm 2020 của PC Nam Định, Thái Nguyên, Lào Cai và Cao Bằng

Tại cuộc họp, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện đã 
ghi nhận và đánh giá cao ý kiến đóng góp của các thành 
viên Tổ xét duyệt, nhất trí với danh mục các công trình 
xuất tuyến trung áp năm 2020 của các công ty điện lực 
đã được xét duyệt; đồng thời yêu cầu các PC Nam Định, 
Thái Nguyên, Lào Cai và Cao Bằng nhanh chóng thực 
hiện các thủ tục bổ sung Quy hoạch lưới điện. Đối với 
PC Lào Cai, xuất tuyến trung áp lộ 374 sau TBA 110kV 

Văn Bàn cần cân nhắc và tính toán lại việc sử dụng cáp ngầm nhôm thay thế cho cáp ngầm 
đồng để giảm chi phí.
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Văn bản thực thi

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 
2020 - 2025; trong đó yêu cầu cả nước phải phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng 
điện năng tiêu thụ, xem chi tiết

Kinh doanh dịch vụ khách hàng

• Chỉ vì muốn dùng điện “Chùa” mà nhiều hộ gia đình tại các 
vùng quê tỉnh Ninh Bình đã bất chấp nguy hiểm, liều lĩnh trộm 
cắp điện để sử dụng mà không lường trước được hậu quả có thể 
dẫn đến những sự việc đáng tiếc.    

Việc tự ý đấu nối, trộm cắp điện tiềm ẩn nguy cơ tai nạn điện do 
việc đấu nối không đảm bảo an toàn cho hộ gia đình. Các hành 
vi được ghi nhận gồm: Phá niêm phong hộp, dùng dây đấu trực 
tiếp từ ổ nối hộp công tơ hoặc cắt dây mát nguồn vào công tơ để 
sử dụng mát ngoài; dùng dây điện câu trực tiếp để đấu vào phụ 
tải trong nhà; phá kẹp chì của móc đầu bót công tơ, nới lỏng cầu 
điện áp... Từ đó, các đối tượng ăn cắp điện sẽ vô hiệu hóa công 
tơ, gây thất thoát lượng điện năng lớn, xem chi tiết

• Công ty Điện lực Hà Giang đã làm việc và báo cáo Đoàn 
đại biểu Quốc hội của tỉnh, PC Hà Giang đã kiến nghị Bộ 
Công Thương sớm điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát 
triển Điện lực của tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2025, có 
xét đến năm 2035, đồng thời bàn giao, quản lý vận hành, 
khai thác các công trình điện được đầu tư bằng nguồn 
vốn Nhà nước. Đề nghị UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo 

các cấp/ngành và địa phương trong tỉnh tăng cường quản lý giám sát việc xây dựng các công 
trình ảnh hưởng đến an toàn hành lang lưới điện; chỉ đạo các cơ quan truyền thông địa phương 
tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân tránh vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, hỗ trợ 
giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình điện...

Công tác tổ chức nhân sự

• Ngày 07/5/2020, PC Lai Châu công bố Quyết định của 
Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc bổ 
nhiệm đối với ông Trần Kim Long - Trưởng phòng Kế 
hoạch và vật tư giữ chức vụ Phó Giám đốc PC Lai Châu. 

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/16142/Default.aspx
 http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/16129/Default.aspx
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• Vừa qua, ông Nguyễn Thanh Tĩnh – Giám đốc PC 
Quảng Ninh đã trao Quyết định sáp nhập Điện lực Hoành 
Bồ vào Điện lực TP Hạ Long và Quyết định bổ nhiệm 
Giám đốc Điện lực TP Hạ Long cho ông Nguyễn Đại 
Cương nguyên Giám đốc Điện lực Hoành Bồ trước khi 
sáp nhập. Sau sáp nhập, Điện lực TP Hạ Long có 206 
CBCNV làm nhiệm vụ quản lý vận hành 623 km đường 

dây trung áp, 2.655 km đường dây hạ áp, 2 trạm biến áp trung gian,661 trạm biến áp phân 
phối, 725 trạm biến áp chuyên dùng của khách hàng với 110.837 khách hàng sử dụng điện.
• PC Nam Định vừa tổ chức thi tuyển chức danh Giám 
đốc Điện lực Giao Thủy, thay thế Giám đốc hiện tại về 
nghỉ chờ chế độ hưu trí kể từ ngày 01/6/2020; Ứng viên 
thi tuyển là ông Nguyễn Văn Đồng hiện là Phó Giám đốc 
Điện lực Giao Thủy trực thuộc PC Nam Định.

Kỹ thuật – Quản lý vận hành

• Năm 2020, PC Nghệ An đã giao chỉ tiêu cho Đội QLVH 
lưới điện cao thế triển khai vệ sinh cách điện bằng nước 
áp lực cao thực hiện 51 phiên làm việc bao gồm15 trạm 
biến áp và hơn 700km đường dây 110kV do Đội quản lý 
nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm thời gian 
mất điện đối với khách hàng.

Đầu tư xây dựng

• BA1 khởi công dự án đường dây và trạm biến áp 110KV Bình 
Lục, tỉnh Hà Nam với tổng mức đầu tư 109,5 tỷ đồng. 

• BA2 khởi công nhiều công trình chào mừng 130 năm 
ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội Đảng bộ 
EVNNPC lần thứ XXII như: Nâng công suất MBA T1 
TBA 110kV Tiên Lãng; Nâng công suất MBA T2 TBA 
110kV Tràng Bạch; Nâng công suất MBA T4 TBA 110kV 
Đồng Niên và công trình Lắp MBA T2 TBA 110kV Phả 
Lại. 

• PC Vĩnh Phúc và BA1 đang triển khai dự án “Nâng cao khả năng truyền tải ĐZ 110kV Vĩnh 
Yên - Phúc Yên”, theo đó cải tạo tuyến cột và thay dây dẫn ACSR bằng dây dẫn siêu nhiệt 
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ACCC-315mm2 trên một số đường dây 110kV; đây là dự án đầu tiên đưa công nghệ dây dẫn 
siêu nhiệt ACCC vào lưới điện của tỉnh Vĩnh Phúc, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành 
trong Quý 2/2020.

• Để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải ở mức 10-15%/năm, giảm tình trạng quá tải và nâng 
cao chất lượng điện năng, Điện lực Trấn Yên – PC Yên Bái đã xây mới 6,85 km đường dây 
35kV; 09 trạm biến áp 35/0,4kV và 4,5 km đường dây 0,4kV tại các xã vùng cao khó khăn 
của huyện như xã Hồng Ca, Lương Thịnh, Hưng Thịnh, Kiên Thành Minh Quân và Vân Hội.

• Đến nay, PC Hưng Yên đã hoàn thiện và đóng điện san tải 
13 dự án đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế của năm 
2020.

• Tính đến cuối tháng 4/2020, PC Hà Nam đã hoàn thành 5 
công trình cải tạo và 6 công trình chống quá tải trên địa bàn tỉnh 
nhằm đảm bảo cấp điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân 
dân trong mùa nắng nóng. 

An toàn vệ sinh lao động – phòng chống thiên tai

• PC Lào Cai xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều giải 
pháp nhằm hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ 
sinh lao động năm 2020 như: Tổ chức lễ phát động đẩy 
mạnh xây dựng văn hoá an toàn lao động tại công ty và 
các đơn vị; Tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, 
quản lý kỹ thuật vận hành, sửa chữa, khắc phục khiếm 
khuyết trên lưới điện; Phối hợp với chính quyền địa 
phương nơi có đường dây/trạm điện đi qua tuyên truyền, giáo dục, phân phát tờ rơi an toàn 
điện trong dân để mọi người ý thức và thấy được mức độ đặc biệt nguy hiểm khi tiếp xúc với 
điện; Tuyên truyền về các biện pháp phòng tránh tai nạn điện và công tác an toàn điện trong 
nhân dân khi có mưa, bão, lũ lụt…

• Vừa qua do mưa to, giông lốc, làm gián đoạn việc cung 
cấp điện 365.135 khách hàng tại các tỉnh Thái Nguyên, 
Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Sơn La, Lạng 
Sơn và Điện Biên. Tổng công ty đã chỉ đạo các Công ty 
Điện lực huy động vật tư, thiết bị và nhân lực xuyên đêm 
khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất để cấp điện trở 
lại cho nhân dân, xem chi tiết tại: Lưới điện một số tỉnh 

miền Bắc liên tục bị ảnh hưởng bởi giông lốc; Khẩn trương khắc phục cấp điện phục vụ nhân 
dân; Khẩn trương khắc phục sự cố mất điện tại thị trấn Tam Đảo; PC Thái Nguyên nỗ lực khắc 
phục sự cố mất điện do mưa giông kèm sấm sét đêm ngày 08/5/2020; Sự cố do mưa giông và 
gió lốc đêm 8/5 làm gián đoạn cấp điện cho hơn 60.000 khách hàng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

http://baodansinh.vn/luoi-dien-mot-so-tinh-mien-bac-lien-tuc-bi-anh-huong-boi-giong-loc-20200511142238195.htm
http://baodansinh.vn/luoi-dien-mot-so-tinh-mien-bac-lien-tuc-bi-anh-huong-boi-giong-loc-20200511142238195.htm
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/khan-truong-khac-phuc-cap-dien-phuc-vu-nhan-dan-617557
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/khan-truong-khac-phuc-cap-dien-phuc-vu-nhan-dan-617557
http://baovinhphuc.com.vn/thoi-su/70168/khan-truong-khac-phuc-su-co-mat-dien-tai-thi-tran-tam-dao.html
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/16154/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/16154/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/16153/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/16153/Default.aspx
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Sự cố diều mắc vào đường dây truyền tải khiến cho 238.880 khách hàng bị mất 
điện

Thông tin từ Công ty Điện lực Thái Nguyên vừa qua tại thị 
trấn Hùng Sơn huyện Đại Từ, Thái Nguyên người dân thả diều 
mắc vào đường dây truyền tải 220kV đã gây ra sự cố mất điện 
trên diện rộng; Công ty Điện lực Thái Nguyên đã phối hợp với 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Việt Nam khắc phục sự 
cố và cấp lại điện cho nhân dân trong tỉnh, xem chi tiết

Hoạt động đoàn thể - từ thiện nhân đạo

• Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2020, các đơn vị 
thành viên trong EVNNPC đã đồng loạt triển khai nhiều 
chương trình ý nghĩa thiết thực và hiệu quả gắn với người 
người lao động. Cụ thể, PC Lạng Sơn đã thăm hỏi và tặng 
quà 2 gia đình là cán bộ, công nhân viên có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn bị tai nạn lao động đã và đang công tác 
tại Điện lực Lộc Bình; PC Hưng Yên thăm hỏi và tặng 

quà cho 10 công nhân của các đơn vị trực thuộc có hoàn 
cảnh khó khăn, ốm đau dài ngày đồng thời trao tặng 20 
triệu đồng cho TTĐKX; PC Nghệ An trao tặng 20 triệu 
đồng cho TTĐKX và 28 suất quà, trị giá 56 triệu đồng tới 
những người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 
mắc bệnh hiểm nghèo trong đơn vị; PC Hà Nam thăm hỏi 
và trao quà cho 7 người lao động tại Điện lực Duy Tiên 
và Điện lực Bình Lục; PC Bắc Kạn trao thưởng cho 07 công nhân lao động giỏi cấp Tổng công 
ty đồng thời trao tiền hỗ trợ, thăm hỏi 10 cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và trao quà cho 09 Công đoàn trực thuộc.

Tin tham khảo

1. Nhật ký những ngày cách ly xã hội (Viết trong những ngày cách ly tại TTĐKX)

2. PC Hưng Yên sẵn sàng đảm bảo cung ứng điện cao điểm nắng nóng và mùa mưa bão

3. “Gác lễ” canh cho dòng điện an toàn

4. Cẩm nang an toàn điện

5. PC Hải Phòng tổ chức Hội nghị người lao động

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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