
 

Tin tức

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-
2025 thành công tốt đẹp
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Số 55 • Tháng 6/2020

Ngày 04-05/6/2020, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc (EVNNPC) tổ chức Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 
2020-2025. Tham dự Đại hội về phía đại biểu khách mời 
có đồng chí Hà Ngọc Chiến - Ủy viên Ban chấp hành 
Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, 
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Đồng chí Cao 
Thị Xuân -  Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc 
hội; Đồng chí Quảng Văn Hương - Ủy viên Thường trực 

Hội đồng dân tộc, Bí thư Chi bộ Vụ trưởng Vụ Dân tộc Đảng bộ Văn phòng Quốc hội; Đồng 
chí Tăng Tiến Tùng - Phó Bí thư Chi bộ Vụ trưởng Vụ Dân tộc Đảng bộ Văn phòng Quốc hội; 
Trung tướng Nguyễn Đình Thuận - Cục Trưởng Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an; Đồng chí 
Trịnh Huy Thành Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội; Đồng chí Dương Quang Thành 
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; Đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, 
Tổng Giám đốc EVN. Cùng đại biểu là Giám đốc các Công ty Điện lực và đơn vị trực thuộc 
EVNNPC.

Về phía Đảng bộ EVNNPC có đồng chí Thiều Kim Quỳnh 
– Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Đồng chí Đỗ 
Nguyệt Ánh – Phó Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 
và 146 đại biểu đại diện cho 810 đảng viên từ 30 Đảng bộ 
bộ phận và Chi bộ trực thuộc Đảng bộ EVNNPC.

Đại hội đã bầu ra BCH khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 
gồm 15 đồng chí; BCH phiên họp thứ nhất đã bầu ra BTV 
gồm 5 đồng chí; Đồng chí Thiều Kim Quỳnh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Tổng công ty; Đồng 
chí Đỗ Nguyệt Ánh tái đắc cử Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty. Đại hội cũng đã bầu ra 12 
đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp 
Hà Nội lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025, xem chi tiết

Đại hội lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng 
bộ EVNNPC với chủ đề: Tiếp tục đổi mới phương thức 
lãnh đạo, nâng cao vai trò của tổ chức Đảng; tiếp tục tái 
cơ cấu doanh nghiệp; tăng cường phương thức quản trị 
và ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng 
phục vụ đáp ứng yêu cầu của thị trường; xây dựng đơn 
vị vững mạnh toàn diện; Đảng bộ hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ trong tình hình mới, xem chi tiết

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/17469/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/17456/Default.aspx
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Một số báo đã đưa tin về đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025: 
Xây dựng Đảng bộ EVNNPC vững mạnh, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Điện lực miền Bắc chú trọng đổi mới công nghệ, Tăng 
trưởng điện khu vực miền Bắc dẫn đầu cả nước, EVNNPC: Đảm bảo điện cho phát triển kinh 
tế và đời sống nhân dân sau dịch Covid-19, Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
lần thứ XXII, Nâng cao hiệu quả sản xuất- kinh doanh, tiếp tục làm tốt công tác an sinh- xã hội

EVNNPC ưu tiên nguồn vốn phát triển lưới điện tại Phú Thọ

Trong buổi làm việc với EVNNPC, thay mặt lãnh đạo 
tỉnh Phú Thọ, ông  Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã cảm ơn EVNNPC trong việc 
đảm bảo cung cấp điện ổn định góp phần quan trọng để 
tỉnh Phú Thọ tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Ông 
Nguyễn Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, 
việc đầu tư lưới điện trên địa bàn không chỉ là nhiệm vụ 
của riêng ngành Điện mà còn là nhiệm vụ chính trị của 
các cơ quan, ban ngành của tỉnh. Bởi lẽ việc giải phóng mặt bằng, giải quyết thủ tục đầu tư 
nhanh chóng sẽ đảm bảo tiến độ thi công các dự án điện và nâng cao hiệu quả đầu tư. Thời gian 
tới, với chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, sẽ có nhiều doanh nghiệp đầu tư 
vào tỉnh Phú Thọ do đó nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng cao. Vì vậy ông Hải mong muốn EVN-
NPC sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh đã cảm ơn UBND tỉnh Phú Thọ đã tích cực 
phối hợp với EVNNPC nói chung và PC nói riêng trong việc triển khai các dự án và quản lý 
vận hành hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Liên quan tới việc phát triển lưới điện và tình trạng trên 12.000 khách hàng đang sử dụng điện 
với chất lượng điện áp thấp, Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh khẳng định sẽ đảm bảo đủ nguồn 
vốn để đầu tư, nâng cấp và sửa chữa hệ thống lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên 
tục cho các khách hàng tỉnh Phú Thọ, xem chi tiết

Ông Bùi Lê Cường – Thành viên HĐTV dự Hội nghị Đại biểu người lao động 
Công ty Điện lực Điện Biên

Tại Hội nghị, ông Bùi Lê Cường - Thành viên HĐTV 
Tổng công ty đã yêu cầu PC Điện Biên tập trung rà soát 
các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 5 năm 2016-2020 để kịp 
thời đưa ra giải pháp là ý kiến chỉ đạo của ông Bùi Lê 
Cường - Thành viên HĐTV Tổng công ty khi phát biểu 
chỉ đạo hội nghị. Ông Cường đã ghi nhận và đánh giá 
cao những kết quả PC Điện Biên đã đạt được trong năm 
2019, đồng thời nêu rõ năm 2020 là năm quyết định để 

hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 5 năm, vì vậy Công ty cần tập trung rà soát, phân 
tích các chỉ tiêu có nguy cơ không đạt để kịp thời đưa ra kế hoạch, giải pháp cụ thể. Bên cạnh 
đó, PC Điện Biên cần tập trung giải quyết các mặt công tác quy hoạch phát triển lưới điện, 
đầu tư xây dựng, mô hình tổ chức, công tác giao kế hoạch và đẩy mạnh công tác truyền thông.

http://dangcongsan.vn/tien-toi-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-va-dai-hoi-xiii-cua-dang/tin-hoat-dong/xay-dung-dang-bo-evnnpc-vung-manh-556468.html
https://drive.google.com/file/d/1X3io821EQGBQe2F7M28PM0pNQIdbvaBJ/view
https://drive.google.com/file/d/1X3io821EQGBQe2F7M28PM0pNQIdbvaBJ/view
https://m.nhandantv.vn/dien-luc-mien-bac-chu-trong-doi-moi-cong-nghe-n141227.htm
https://bnews.vn/tang-truong-dien-khu-vuc-mien-bac-dan-dau-ca-nuoc/158937.html
https://bnews.vn/tang-truong-dien-khu-vuc-mien-bac-dan-dau-ca-nuoc/158937.html
https://congthuong.vn/evnnpc-dam-bao-dien-cho-phat-trien-kinh-te-va-doi-song-nhan-dan-sau-dich-covid-19-138473.html
https://congthuong.vn/evnnpc-dam-bao-dien-cho-phat-trien-kinh-te-va-doi-song-nhan-dan-sau-dich-covid-19-138473.html
http://laodongthudo.vn/nang-cao-hieu-qua-san-xuat-kinh-doanh-tiep-tuc-lam-tot-cong-tac-an-sinh-xa-hoi-109076.html
http://laodongthudo.vn/nang-cao-hieu-qua-san-xuat-kinh-doanh-tiep-tuc-lam-tot-cong-tac-an-sinh-xa-hoi-109076.html
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/17439/Default.aspx
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Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn dự Hội nghị người lao động Ban Quản lý dự 
án phát triển điện lực

Tham dự Hội nghị người lao động của Ban Quản lý dự án 
phát triển điện lực (BA2), Phó Tổng Giám đốc EVNNPC 
Lê Minh Tuấn cho rằng, Ban cần kiện toàn lại mô hình tổ 
chức, bố trí lao động cho phù hợp với mô hình mà EVN 
mới ban hành và dự kiến áp dụng trong năm 2021; xây 
dựng đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua 
các chương trình đào tạo và đào tạo lại, đảm bảo nguồn 
nhân lực sau khi được đào tạo đáp ứng được yêu cầu công 
việc của Ban trong điều kiện tình hình mới.

Ngoài ra, Ban cần tiếp tục đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, xây dựng và hoàn thiện các 
hệ thống quản lý chất lượng đặc biệt là phương án trả lương theo hệ thống các chỉ số đo lường, 
đánh giá hiệu suất công việc cũng như nâng cao vai trò trách nhiệm mỗi cá nhân, tập thể; Tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi mặt của hoạt động quản lý dự án; Xây dựng 
mối quan hệ hài hòa, tốt đẹp với các cơ quan và đối tác liên quan; Quan tâm tới công tác truyền 
thông, thi đua khen thưởng để kịp thời động viên khích lệ người lao động…

Phó Tổng Giám đốc Lê Quang Thái dự Hội nghị người lao động Công ty TNHH 
MTV Khách sạn – Du lịch và Dịch vụ Thương mại Điện lực

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị người lao động Công ty 
TNHH MTV Khách sạn – Du lịch và Dịch vụ Thương 
mại Điện lực, Phó Tổng Giám đốc Lê Quang Thái kêu 
gọi toàn thể cán bộ đảng viên người lao động tích cực, 
chủ động phát huy hết khả năng của mình để xây dựng 
một tập thể vững mạnh, đồng thời yêu cầu ban lãnh đạo 
công ty tiến hành sắp xếp lại lực lượng lao động, thay đổi 
mô hình tổ chức của công ty sao cho phù hợp với thực tế 

theo chiều hướng tăng lao động trực tiếp, giảm lao động gián tiếp; Bố trí công việc đúng người 
đúng việc để tăng năng suất lao động, khai thác được hiệu quả đội ngũ lao động hiện có, tổ 
chức các lớp đào tạo nghề nâng cao nghiệp vụ, thay đổi thái độ, phong cách làm việc của từng 
cán bộ công nhân viên theo hướng chuyên nghiệp hiệu quả.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện tham dự Hội nghị người lao động PC 
Lào Cai

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện biểu dương 
thành tích của PC Lào Cai đã đạt được trong những năm 
qua khi luôn là một trong những đơn vị nằm trong top 
đầu của EVNNPC, tuy nhiên để hoàn thành tốt nhiệm vụ 
của năm 2020, PC Lào Cai cần quyết liệt giảm suất sự cố, 
cải thiện các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện.

Phó Tổng Giám đốc cũng tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, 
PC Lào Cai sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2020 và các năm tiếp 
theo.
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Tổ chức và nhân sự

• PC Điện Biên đã công bố Quyết định số 1266/QĐ-EVN-
NPC ngày 28/5/2020 của EVNNPC về việc bổ nhiệm 
ông Phan Ngọc Khánh - Trưởng phòng Kế hoạch và Vật 
tư – PC Điện Biên giữ chức vụ Phó Giám đốc PC Điện 
Biên kể từ ngày 01/6/2020.

• PC Sơn La công bố Quyết định số 1258/QĐ-EVNNPC 
và Quyết định số 1259/QĐ-EVNNPC của EVNNPC về 
việc bổ nhiệm bà Lê Thị Song Hảo - Trưởng Phòng Tổ 
chức và Nhân sự cùng ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng 
Phòng Kế hoạch và Vật tư làm Phó Giám đốc PC Sơn La 
kể từ ngày 01/6/2020, thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 
04 năm.

• PC Nghệ An đã phối hợp với Công ty Thí nghiệm 
Điện miền Bắc thực hiện lắp đặt mạch sa thải phụ tải và 
chuyển nhóm bảo vệ phục vụ chế độ vận hành song song 
hai MBA tại trạm 110kV Quỳ Hợp.

Việc lắp đặt này sẽ mang lại hiệu quả về mặt kinh tế và 
kỹ thuật, cụ thể các máy biến áp sẽ được phân bố đều phụ 
tải, tránh quá tải cục bộ; Phương thức vận hành linh hoạt; 
Giảm tổn thất điện năng lưới điện; Đảm bảo điều kiện vận hành an toàn trong trường hợp hai 
MBA đang vận hành song song, một máy bị sự cố, mạch sa thải phụ tải sẽ làm việc tránh để 
xảy ra quá tải nặng đối với máy biến áp còn lại.

Kỹ thuật – Quản lý vận hành

• Để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, PC Hà Tĩnh đã đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ vệ sinh các chuỗi sứ cách điện và 
thiết bị trạm biến áp 110kV bằng phương pháp hotline. Ông Hà 
Minh Đông – Phụ trách Đội QLVH lưới điện cao thế Hà Tĩnh 
cho biết: “Hiệu quả khi áp dụng công nghệ vệ sinh hotline đó 
là vừa đảm bảo cung cấp điện ổn định cho khách hàng vừa 
rút ngắn thời gian, công sức và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho 
người lao động”.
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• PC Hà Giang lắp đặt thử nghiệm 40 bộ chống sét thông 
minh trên đường dây 110kV lộ 172 A22.5 Nậm Ngần - 
172 A22.34 Sông Lô 4. Đây là một công nghệ mới lần 
đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam do hãng Streamer 
của Nga sản xuất và được cung cấp bởi Công ty cổ phần 
Fitek Việt Nam, xem chi tiết

• Vừa qua, PC Bắc Ninh phối hợp với Trường Cao đẳng 
Điện lực miền Bắc mở lớp đào tạo vệ sinh cách điện 
lưới điện phân phối đang mang điện bằng nước áp lực 
cao (phương pháp hotline) cho hơn 40 học viên là cán 
bộ công nhân viên trực thuộc các Điện lực và Đội quản 
lý vận hành lưới điện cao thế. Kết thúc khóa học, các 
học viên được kiểm tra sát hạch thực tế tại hiện trường 
và cấp chứng chỉ nếu đạt yêu cầu. người lao động”.

Đầu tư xây dựng 

• Ngày 3/6/2020, BA1 khởi công 3 dự án tại tỉnh Bắc 
Ninh gồm: Công trình Nâng cao khả năng truyền tải ĐZ 
110kV mạch kép lộ 173, 174 TBA 220kV Bắc Ninh 2 
– TBA 110kV Tiên Sơn; Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV 
Thuận Thành và Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Đại Đồng 
– Hoàn Sơn. Trước đó, Ban cũng làm lễ khởi công Dự 
án Lắp MBA T2 TBA 110kV Mường So, tỉnh Lai Châu.

• Vừa qua, BA2 khởi công công trình Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Văn Bàn thuộc thị trấn 
Khánh Yên - huyện Văn Bàn - tỉnh Lào Cai.

• Từ đầu năm 2020 đến nay, PC Thái Nguyên thực hiện 
82.693 lượt kiểm tra giám sát mua bán điện, bao gồm 
82.574 lượt kiểm tra ngày và 119 lượt kiểm tra đêm; Phát 
hiện và xử lý 33 vụ vi phạm sử dụng điện trong đó có 7 
vụ khách hàng vi phạm giá bán điện, 26 vụ khách hàng 
vi phạm trộm cắp điện, với sản lượng truy thu 104.302 
kWh, tương ứng với số tiền bồi thường 364,8 triệu đồng. 

Kinh doanh dịch vụ khách hàng

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/17462/Default.aspx
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• PC Nam Định đã thực hiện nhiều giải pháp để cấp điện an toàn, ổn 
định và liên tục nhằm giúp các doanh nghiệp trên địa bàn sớm phục 
hồi sản xuất sau dịch Covid 19 song song với việc đảm bảo điện 
cho người dân trong mùa nắng nóng. Theo đó, đơn vị đã đẩy nhanh 
tiến độ các dự án đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn, tăng cường kiểm 
tra lưới điện nhằm kịp thời phát hiện các điểm có nguy cơ xảy ra sự 
cố, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền người dân 
không vi phạm hành lang an toàn lưới điện, tuyên truyền, tư vấn 
khách hàng sử dụng điện an toàn, hiệu quả và tiết kiệm. Tính đến 
hết chu kỳ hóa đơn tháng 5, đơn vị giảm 3,9 tỷ đồng tiền điện cho 
khách hàng trên địa bàn huyện.

• PC Yên Bái chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường giám sát qua phần mềm CMIS, kiểm 
tra thực tế tại 6/6 Điện lực để đảm bảo việc giảm giá điện, giảm tiền điện do tác động của dịch 
bệnh Covid-19 được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Công thương, xem chi tiết

An toàn điện

• PC Hà Giang đã tổ chức bồi dưỡng cho 67 an toàn vệ 
sinh viên, kỹ thuật viên an toàn chuyên trách của các điện 
lực. Các học viên được tập huấn về công tác an toàn vệ 
sinh lao động, công tác quản lý kỹ thuật, vận hành; tọa 
đàm, trao đổi trực tiếp với chủ tịch công đoàn và trưởng 
phòng An toàn công ty về thực tế công việc, các chế độ 
liên quan, đồng thời phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm 
về một số vụ tai nạn.

• Điện lực Kim Bảng – PC Hà Nam tăng cường công tác tuyên truyền 
về việc bảo vệ hành lang lưới điện cao áp, an toàn sử dụng điện trong 
nhân dân và đã thu được nhiều kết quả khả quan, xem chi tiết

Các hoạt động đoàn thể

• Chủ tịch Công đoàn EVNNPC Trịnh Quang Minh đã 
tới thăm và trao tặng 20 triệu đồng cho cán bộ công nhân 
viên Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Điện Biên.

• Trong Tháng công nhân có 8 Công đoàn cơ sở và 16 
Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc cùng 32 cá nhân 
đã được Công đoàn EVNNPC tặng Giấy khen và thưởng 
104 triệu đồng vì có thành tích trong công tác phòng 
chống dịch Covid-19.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/17452/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/17441/Default.aspx
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• Trước đó, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã khen thưởng 
đột xuất Công đoàn Điện lực Bình Xuyên - PC Vĩnh Phúc, 
5 cá nhân thuộc PC Bắc Kạn và bà Lương Thanh Huyền 
- Phòng Tài chính kế toán – PC Bắc Giang vì có nhiều nỗ 
lực trong việc phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này. 

• Công đoàn EVNNPC tăng cường kiểm soát các nguy cơ 
rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, xem 
chi tiết

• PC Nghệ An đã trao món quà 100 triệu đồng từ Quỹ 
Nhân đạo của EVNNPC đến thân nhân gia đình anh 
Nguyễn Bá Sơn - Công nhân quản lý vận hành đường 
dây và TBA Điện lực TP Vinh, thuộc PC Nghệ An không 
may qua đời do tai nạn trong lúc làm việc.

• Nằm trong chuỗi các hoạt động của Tháng Công nhân 
và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020, trong tháng 
5/2020, Công đoàn PC Nam Định cùng các phòng ban 
chuyên môn đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các cá 
nhân bị tai nạn lao động, gia đình người lao động có hoàn 
cảnh khó khăn.

• Công đoàn PC Lạng Sơn đến thăm và tặng quà cho cháu 
Nguyễn Bảo Linh - 7 tuổi, bị u nguyên bào võng mạc thể 
hai mắt là con của chị Lê Tú Anh, nhân viên phòng Tài 
chính Kế toán PC Lạng Sơn với số tiền trên 70 đồng.

Hà Giang năm 2020; Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty Điện lực Bắc Kạn năm 2020

• Trong tuần, PC Điện Biên, PC Lạng Sơn, PC Hà Giang 
và PC Bắc Kạn tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động 
năm 2020. Chi tiết tại:
Hội nghị Đại biểu người lao động công ty Điện lực Điện 
Biên quyết tâm hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kế hoạch 
năm 2020 và giai đoạn 5 năm 2016-2020; Công ty Điện 
lực Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động 
năm 2020; Hội nghị Người lao động Công ty Điện lực 

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/17425/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/17425/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/17388/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/17417/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/17417/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/17417/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/17416/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/17416/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/17416/Default.aspx
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• Đoàn Thanh niên PC Thái Nguyên tích cực học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, xem chi tiết

Văn hóa doanh nghiệp

• Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc đã tổ chức trận 
bóng đá giao hữu với học viên các lớp đào tạo ngắn hạn 
của EVNNPC đang học tại trường nhằm tăng cường sự 
đoàn kết, tạo sự gần gũi giữa cán bộ viên chức nhà trường 
với các học viên. Đây cũng là một trong các hoạt động 
chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ EVNNPC lần thứ 
XXII, nhiệm kỳ (2020-2025).

• Bài thơ “Thương lắm điện lực ơi” nói về nỗi vất vả gian 
truân của những người thợ điện, xem chi tiết

Tin tham khảo

1. Chùm ảnh bên lề Đại hội và văn nghệ chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025

2. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc lần thứ XXII, nhiệm 
kỳ 2020 – 2025

3. Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh 
về chính trị, tư tưởng, tổ chức

4. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động đoàn thể tại EVNNPC

5. Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở và người lao động trong tháng Công nhân 2020 
tại PC Ninh Bình

6. EVNNPC thực hiện hoạt động vì cộng đồng bảo đảm mục tiêu phát triển hài hòa, bền vững

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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