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Tiếp tục huy động tối đa các nguồn điện than, khí để đảm bảo cung cấp điện 
trong cao điểm nắng nóng 

Đây là một trong những chỉ đạo của Phó Tổng giám 

đốc EVN Ngô Sơn Hải tại cuộc họp phương thức vận 

hành hệ thống điện quốc gia tháng 7/2020, vừa diễn 

ra tại Hà Nội. Công suất cực đại của hệ thống điện 

quốc gia đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay, với con 

số kỷ lục đạt 38.599MW (ngày 24/6), tăng 1,0% so 

với năm 2019; sản lượng ngày cực đại đạt 792,9 triệu 

kWh (ngày 9/6), cao hơn cùng kỳ năm 2019 (784 triệu 

kWh). 

 

Không chỉ ở quy mô cả nước, công suất tiêu thụ của miền Bắc và TP Hà Nội vào trưa 23/6 

cũng đã lên các mức kỷ lục mới: 19.500MW (miền Bắc) và 4.435MW (TP Hà Nội). Trước tình 

hình phụ tải tăng rất cao như hiện nay, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải đề nghị 5 Tổng 

công ty Điện lực, nhất là Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, 

cùng các đơn vị phát điện khu vực phía Bắc sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, 

ổn định trong mùa nắng nóng; không thực hiện các công tác trên lưới trong thời gian này, trừ 

các trường hợp đặc biệt cần phải xử lý để đảm bảo cung cấp điện. 

Ông Thiều Kim Quỳnh Chủ tịch HĐTV Tổng công ty (EVNNPC) trao Quyết định 
bổ nhiệm Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Ninh 

Vừa qua, tại Trụ sở Công ty Điện lực Bắc Ninh, đã 

công bố Quyết định và bàn giao nhiệm vụ Giám đốc 

Công ty Điện lực Bắc Ninh (PC Bắc Ninh). 

 
PC Bắc Ninh là đơn vị trực thuộc EVNNPC, đã có 

hơn 23 năm xây dựng và phát triển, có quy mô lưới 

phát triển mạnh, có sản lượng thương phẩm và doanh 

thu lớn nhất của EVNNPC và đứng tốp ba của EVN. 

Chúc mừng và trao Quyết định cho ông Đỗ Quốc Long - Giám đốc PC Bắc Ninh, Ông Thiều 

Kim Quỳnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPC phát biểu ghi nhận quá trình 26 năm 

công tác cống hiến, phấn đấu trong ngành Điện Bắc Ninh, đến nay được bổ nhiệm Giám đốc 

đơn vị là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề đối với ông Đỗ Quốc Long. 

Mong rằng ông Đỗ Quốc Long trên cương vị nhiệm vụ mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, 

phẩm chất, kinh nghiệm, gánh trọng trách là người đứng đầu đơn vị cùng tập thể ban lãnh đạo 

PC Bắc Ninh đoàn kết, chủ động, quyết liệt thực hiện các giải pháp để cải thiện các chỉ tiêu 
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sản xuất kinh doanh, hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016-2020 và chuẩn bị tốt cho kế 

hoạch 5 năm 2021-2025, tăng cường công tác quản trị để phấn đấu trở thành đơn vị có dịch vụ 

xuất sắc, chuyên nghiệp, xem chi tiết 
 

Mỗi Người lao động trong Cơ quan Tổng công ty phải gương mẫu đi đầu trong 
công việc 

Đó là yêu cầu của Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh  

tại Hội nghị Đại biểu Người lao động Cơ quan Tổng 

công ty Điện lực miền Bắc năm 2020 vừa diễn ra ngày 

25/6/2020. Hội nghị có sự tham dự của ông Thiều Kim 

Quỳnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công 

ty; bà Đỗ Nguyệt Ánh - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành 

viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty; ông Trịnh 

Quang Minh - Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Tổng 

công ty. Các đại biểu là Thành viên HĐTV, các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty. Cùng với 

sự có mặt của 160 đại biểu được triệu tập về dự Hội nghị. Phó Tổng giám đốc Lê Văn Trang 

kiêm Thủ trưởng Cơ quan Tổng công ty và ông Nguyễn Duy Mạnh Hùng Chủ tịch Công đoàn 

cơ quan Tổng công ty, Chủ trì Hội nghị. 

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, bà Đỗ Nguyệt Ánh Tổng Giám đốc cho rằng, Cơ quan Tổng công 

ty là đơn vị với nhiệm vụ thực hiện công tác chỉ đạo, mỗi Người lao động trong Cơ quan phải 

chịu trách nhiệm cũng như đề ra những chính sách có tính chất tham mưu cho lãnh đạo Tổng 

công ty. Gương mẫu đi đầu trong công việc, chấp hành tất cả những chỉ đạo của Tổng công ty 

trong toàn bộ nhiệm vụ đối với các đơn vị thành viên, xem chi tiết 

Kiểm tra tình hình thực hiện toàn diện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 
tại PC Thanh Hóa; Rà soát tình hình triển khai các DA 110kV của Ban QLDA Phát 
triển Điện lực (BA2). 

 
Ông Vũ Thế Nam - Thành viên HĐTV đã có buổi 

làm việc với Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh 

Hóa) về việc kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch kế 

hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển 5 năm 

giai đoạn 2016 – 2020 để có số liệu chính xác cho việc 

xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Ông Nam đã 

đề nghị PC Thanh Hóa tập trung nỗ lực hoàn thành tốt 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, tăng cường 

phát triển khách hàng để đảm bảo tăng trưởng điện thương phẩm ở mức tối đa, triển khai các 

phương án giảm tổn thất điện năng lưới hạ thế và trung thế. Trong công tác kinh doanh dịch 

vụ khách hàng, PC Thanh Hóa cần tránh xảy ra tiêu cực gây bức xúc, tăng điểm sự hài lòng 

khách hàng, đảm bảo chỉ số tiếp cận điện năng được giao. Trong việc quy hoạch lưới điện địa 

phương, PC Thanh Hóa cần chủ động tham mưu điều chỉnh quy hoạch lưới điện địa phương, 

kiến nghị địa phương dành quỹ đất phù hợp cho việc đầu tư theo quy hoạch. 

 
Trong buổi làm việc với BA2 ông Vũ Thế Nam đã chỉ đạo những giải pháp hết sức cụ thể cho 

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18647/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18627/Default.aspx
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việc triển khai nhiệm vụ tại các Ban Quản lý dự án trong thời gian trước mắt như: Hoàn thành 

kế hoạch khởi công đóng điện theo kế hoạch của Tổng công ty, tuân thủ các yêu cầu về an toàn 

kỹ thuật điện; phối hợp với các Công ty Điện lực làm thủ tục các Quy hoạch điện lực có liên 

quan cần điều chỉnh đến năm 2025 và xem xét việc quy hoạch quỹ đất phù hợp; sắp xếp, củng 

cố bộ máy Quản lý dự án của Ban đảm bảo chống thất thoát, lãng phí, đảm bảo chất lượng 

công trình; tập trung xử lý các dự án trọng điểm đặc biệt chú trọng xử lý dứt điểm quyết toán 

các dự án; chuẩn bị các giải pháp chuyển đổi mô hình Quản lý dự án phù hợp với mô hình mới 

 

 
Lãnh đạo Tổng công ty luôn đồng hành, chia sẻ với người lao động trong thực 
hiện nhiệm vụ những ngày nắng nóng 

Đợt nắng nóng kỷ lục ở miền Bắc vừa qua, ông Hồ 

Mạnh Tuấn Thành viên HĐTV, ông Bùi Lê Cường 

Thành viên HĐTV, ông Lê Minh Tuấn Phó TGĐ, ông 

Nguyễn Đức Thiện Phó TGĐ và ông Lê Văn Trang 

Phó TGĐ cũng đoàn công tác đã tổ chức thăm hỏi, 

động viên và kiểm tra tình hình cung cấp điện tại các 

một số đơn vị trực thuộc. 

 
Tại các đơn vị, các lãnh đạo đã đánh giá cao sự nỗ  

lực của CBCNV trong việc đảm bảo quản lý vận hành 

cung ứng điện an toàn cho các phụ tải, đảm bảo điện 

cho sinh hoạt và phát triển kinh tế địa phương đặc biệt 

trong tình hình thời tiết cực đoan như vừa qua. 

 
Cảm ơn và ghi nhận sự vất vả của CBCNV và công 

nhân vận hành quản lý trực tiếp lưới điện các Lãnh 

đạo Tổng công ty khẳng định, Người lao động luôn  

là tài sản vô giá của doanh nghiệp, chính vì vậy ông 

Trang yêu cầu lãnh đạo các đơn vị cần chủ động đảm 

bảo, chăm lo sức khỏe, trang bị bảo hộ tốt cho người 

lao động làm việc ngoài trời. Đồng thời, cần tiếp tục 

đẩy mạnh công tác dịch vụ khách hàng, giải quyết thấu 

đáo, tận tâm với các kiến nghị và phản hồi của khách 

hàng. Đối với điều kiện thời tiết còn nắng nóng kéo 

dài, cần tập trung vật lực thật tốt, lưu ý các thiết bị ngoài trời có thể hư hỏng, cháy nổ, nếu xảy 

ra các sự cố khách quan để dễ dàng khắc phục sớm nhất. 

Ban Lãnh đạo, bộ máy điều hành của Tổng công ty và 

tất cả các đơn vị cấp 3, cấp 4, đến tất cả những người 

lao động trực tiếp, các tổ đội sản xuất, quản lý vận 

hành, kinh doanh dịch vụ sẽ cùng đồng hành với nhau 

để vượt lên phía trước. Lãnh đạo và CBCNV ngành 

điện lực sẵn sàng cầu thị trước những thông tin chính 

xác mà người dân, khách hàng phản ánh để soi mình, 

sửa mình nhằm không ngừng nỗ lực cải tiến chất lượng 
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phục vụ, hướng đến khách hàng và vì niềm tin của 

khách hàng đối với ngành kinh tế kỹ thuật cơ bản là 

điện lực, ngành nghề nền tảng của tất cả các đất nước 

đang phát triển, đang tiến lên con đường hiện đại hóa, 

công nghiệp hóa, xem chi tiết: Phó Tổng Giám đốc  

Lê Minh Tuấn thăm và làm việc tại Công ty Điện lực 

Thanh Hóa; Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện 

kiểm tra tình hình cung cấp điện trong mùa nắng nóng 

tại Hưng Yên, Hà Nam và Thái Bình; Phó Tổng Giám đốc Lê Văn Trang động viên, thăm hỏi 

CBCNV và Người lao động làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng; Phó Tổng Giám 

đốc Lê Minh Tuấn làm việc tại Công ty Điện lực Nghệ An; Lãnh đạo Tổng công ty luôn đồng 

hành, chia sẻ với người lao động trong thực hiện nhiệm vụ những ngày nắng nóng; Cần đảm 

bảo sức khỏe cho người lao động trong tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài; Đoàn công tác 

Tổng công ty Điện lực miền Bắc kiểm tra tình hình cấp điện và động viên CBCNV Công ty 

Điện lực Hà Tĩnh mùa nắng nóng 
 

EVNNPC góp ý dự thảo quy trình số hóa kế hoạch đầu tư xây dựng lưới điện và 
quy trình số hóa công tác Văn phòng 

Phó Tổng Giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện và 

các ban chuyên môn đã có buổi làm việc với Công ty 

FPT để thông qua quy trình số hóa công tác đầu tư xây 

dựng lưới điện 110kV tại Tổng công ty. 

 
Tại buổi làm việc, đại diện Công ty FPT đã trình bày 

lưu đồ quy trình số hóa kế hoạch đầu tư xây dựng lưới 

điện trung hạ thế, quy trình đầu tư khác và quy trình 

vốn của Tổng công ty. Theo đó, trên hệ thống sau khi số hóa, quy trình số hóa kế hoạch đầu tư 

xây dựng lưới điện trung hạ thế, quy trình đầu tư khác và quy trình vốn của Tổng công ty sẽ 

tạo ra được 3 điểm quan trọng. Trong đó, có việc xây dựng được các quy định cụ thể cho việc 

xây dựng các dự án với các biểu mẫu, bảng biểu cho đến việc thực hiện thanh quyết toán các 

công trình. Ông Nguyễn Đức Thiện đã đề nghị phải đưa vào việc khai thác các số liệu trong 

quy trình một cách thuận lợi, ấn định các thời hạn thực hiện từ khi phân bổ vốn, rà soát quy 

hoạch tại địa phương. 

Ông Lê Văn Trang - Phó Tổng Giám đốc, Thủ trưởng 

cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Bắc chủ trì cuộc 

họp quy trình số hóa công tác Văn phòng. 
 

Nhóm chuyên gia cho biết, bước vào giai đoạn đầu 

tiên, sẽ bao quát toàn bộ những mảng công việc có thể 

số hóa được, những dữ liệu sẽ được tích hợp và kế thừa 

trên nền tảng các phần mềm đang được áp dụng liên 

kết theo dạng lưu đồ, sau đó tích hợp lại với nhau thành một chương trình quản lý tổng thể 

được thể hiện thông qua 02 giao diện qua mobile và web. Theo quan điểm của nhóm chuyên 

gia nghiên cứu, chương trình số hóa sẽ thực hiện lưu đồ hóa, các phạm vi số hóa và quy trình 

hóa theo từng bước theo quy định của Tổng công ty. Việc triển khai số hóa này hướng tới cho 

CBCNV sẽ dễ tiếp cận và giảm thiểu các bước thủ công, dễ thực hiện khi áp dụng chuyển từ 

hình thức sử dụng giấy sang hình thức sử dụng số. 

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18635/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18635/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18635/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18644/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18644/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18644/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18645/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18645/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18638/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18638/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18648/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18648/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18650/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18650/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18649/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18649/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18649/Default.aspx
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Quản lý kỹ thuật vận hành 

 

 

• Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có thông tin báo chí về hóa đơn tiền điện tăng cao, theo đó 

bất kỳ phản ánh nào của khách hàng về hóa đơn tiền điện tăng cao được phản ánh về tổng đài 

của Trung tâm chăm sóc khách hàng, các Điện lực phải thực hiện việc giải đáp trong vòng 24h, 

xem chi tiết và tại đây. 

 
• Vừa qua Tổng công ty đã phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình tư vấn 

trực tiếp với nội dung “Đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng; tư vấn sử dụng điện tiết kiệm, an 

toàn và hiệu quả”. Khách mời gồm Lê Văn Trang - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện 

lực miền Bắc; PGS, TS Bùi Xuân Hồi, Giảng viên cao cấp Bộ môn Kinh tế Năng lượng - Đại 

học Bách khoa Hà Nội, chi tiết tại đây 

 
• EVNNPC: Đổi mới trong tuyên truyền tiết kiệm điện, xem chi tiết 

 

 

Những chiến sỹ “áo cam” cháy mình cùng nắng gió 

Đội sửa chữa nóng của Công ty TNHH MTV Điện lực 

Ninh Bình gồm 14 người. Từ tháng 5 năm 2019, đội 

chính thức sử dụng phương pháp này để khắc phục các 

sự cố về điện trên địa bàn. Sau khi đi vào hoạt động, 

trung bình mỗi ngày đội sửa chữa nóng nhận một công 

tác, từ thay thế, vệ sinh cho đến “phẫu thuật” trực tiếp 

trên đường dây, thành thử mối nguy hiểm mà công nhân 

trong đội đương đầu càng nhiều hơn. Theo anh Nguyễn 

Trường Giang, công nhân của đội cho biết: “Nghề sửa điện nóng rất nguy hiểm, quanh mình 

là điện. Tuy nhiên do bản thân yêu nghề, lại được lãnh đạo Công ty tin tưởng chọn lựa vào 

một đội gồm toàn những công nhân ưu tú như thế thì bản thân rất tự hào và dũng cảm nhận 

nhiệm vụ với một tâm trạng vui vẻ, tự tin. Mỗi lần khắc phục sự cố mà bà con vẫn dùng điện 

như thường, tụi tui tự hào lắm”. 
 

Công nhân lại căng mình vì dòng điện những ngày nắng nóng tại PC Yên Bái 

Để dòng điện luôn cung cấp liên tục đến 250 ngàn khách hàng 

sử dụng điện trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái và nhiều khu công 

nghiệp và cụm công nghiệp trong điều kiện thời tiết nắng nóng 

và oi bức có lúc nhiệt độ ngoài trời lên trên 36°C, nhưng những 

người công nhân ngành điện không quản ngày đêm luôn bám hiện 

trường vận hành lưới điện tối ưu nhất, khi người dân có thông tin 

mất điện ở đâu thì tiếp nhận, kiểm tra và nhanh chóng có mặt để 

giải quyết. 

Kinh doanh và dịch vụ khách hàng 

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18604/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18611/Default.aspx
http://vov2.vn/tu-van-che-do-chinh-sach/su-dung-dien-an-toan-tiet-kiem-va-hieu-qua-c127-34358.aspx
https://thuonghieucongluan.com.vn/evnnpc-doi-moi-trong-tuyen-truyen-tiet-kiem-dien-a104441.html
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• Ngày 25 tháng 06 năm 2020, tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Ban Quản lý Dự án Phát 

triển Điện lực đã đóng điện thành công dự án “Công trình ĐZ và TBA 110kV Tĩnh Gia 2, tỉnh 

Thanh Hóa”, xem chi tiết 

• Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty Điện lực Lạng 

Sơn đã bố trí nguồn vốn sửa chữa thường xuyên, tận 

dụng các thiết bị thu hồi sửa chữa lại đảm bảo vận hành 

gồm có 06 máy biến áp cấp điện áp 35kV, 01 bộ cầu 

dao, và 81 chuỗi sứ cách điện thuỷ tinh thu hồi thí ng- 

hiệm đạt. Ngoài ra trang bị thêm 03 bộ cầu chì 35kV, 

07 bộ chống sét van 35kV, cùng với hệ thống cột điện, 

dây dẫn điện, xà… đang vận hành đủ điều kiện nâng 

cấp từ 10kV lên 35kV. Đồng thời, Công ty đã giao cho Điện lực Tràng Định chủ động bố trí 

nhân lực, lập kế hoạch phối hợp cắt điện để thực hiện cải tạo nâng cấp đường dây 10kV lộ 973 

Trung gian Tràng Định lên vận hành cấp 35kV. 

• Điện lực Vĩnh Tường đã và đang tập trung cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện, đơn vị đã 

chủ động đề xuất với Công ty và thực nâng công suất 16 trạm biến áp, đóng điện mới 13 trạm 

biến áp để san tải cho lưới điện kịp thời cấp điện phục vụ nhân dân. 
 

 

 

• Trong tháng 6/2020, PC Bắc Giang phối hợp với Sở 

Công Thương tổ chức 9 lớp huấn luyện, kiểm tra sát 

hạch định kỳ và cấp đổi thẻ an toàn điện tại 9 huyện/ 

thành phố, học viên là những người đang làm dịch vụ 

bán lẻ điện năng trong công tác ghi chỉ số và thu tiền 

điện tại các Điện lực. Kết thúc đợt tập huấn 564 học 

viên kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu và được cấp thẻ an 

toàn điện. 

• Trong ngày 25 và 26/6/2020 PC Sơn La đã tổ chức 

chương trình huấn luyện nghiệp vụ công tác an toàn vệ 

sinh lao động cho chủ tịch công đoàn cơ sở thành viên 

và an toàn vệ sinh viên các đơn vị cơ sở năm 2020. 

Điểm mới trong chương trình, các đại biểu được tập 

huấn chuyên sâu về cách vận hành máy móc, các phần 

mềm quản lý an toàn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin thay thế lao động tay chân vào trong sản xuất, 

góp phần giảm thiểu tối đa rủi ro tai nạn đối với người 

lao động. 

• Vừa qua Điện lực Thành Phố Cao Bằng (PC Cao Bằng) đã tổ chức huấn luyện vệ sinh cách 

điện trên đường dây đang mang điện bằng nước áp lực cao (hotline). Lớp huấn luyện gồm 35 

học viên được hướng dẫn quy trình sử dụng và bảo quản thiết bị rửa sứ hotline, quy trình vệ 

sinh cách điện lưới điện phân phối đang mang điện bằng nước áp lực cao. 

Đầu tư xây dựng 

Đào tạo 

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18634/Default.aspx
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Vừa qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã 

đến trực tiếp hiện trường thăm hỏi, động viên người 

lao động làm việc trong điều kiện nắng nóng.Tại hiện 

trường làm việc, các đồng chí trong BTV Công đoàn 

Công ty đã trao tặng sữa tươi, nước uống cho người 

lao động, nhằm đảm bảo sức khỏe làm việc trong điều 

kiện nắng nóng cực đoan. Trước đó Công đoàn Công 

ty Điện lực Hà Tĩnh đã quyết định trích số tiền 39 triệu 

đồng và giao cho Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên thực hiện thăm hỏi, động viên người 

lao động làm việc trong thời tiết nắng nóng cực đoan. 
 

 

 
 

1. Chùm ảnh: Thợ điện Hưng Yên những ngày nắng khốc liệt 

 
2. EVNNPC: Lắng nghe khách hàng, nỗ lực hoàn thiện dịch vụ 

 
3. Chính quyền đồng hành cùng ngành điện Thái Nguyên đảm bảo an toàn hệ thống điện 

Quốc gia 

 
4. Đảm bảo điện mùa nắng nóng 

 
5. Công ty Điện lực Sơn La nỗ lực cấp điện mùa nắng nóng 

 
6. Thợ điện và những đêm không ngủ cho người dân yên giấc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ đạo: Ông Lê Văn Trang – Phó TGĐ 

Tổ chức thực hiện: Ban Truyền thông 

Điện thoại: 024.2100653 *Fax: 024.39263742 

Tin công đoàn 

Tin tham khảo 

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18651/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18632/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18639/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18639/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18639/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18652/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18658/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18659/Default.aspx
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