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Điện mặt trời cho triệu mái nhà

Tin tức
Lãnh đạo EVNNPC ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các đơn vị đảm
bảo lưới điện vận hành an toàn, liên tục, ổn định trong đợt Tết Nguyên đán và
diễn biến phức tạp của dịch bệnh do COVID-19.

Tại cuộc họp giao ban tuần 08 từ ngày 22/02/2021 đến
ngày 28/02/2021 được tổ chức truyền hình trực tuyến đến
các đơn vị thành viên, ông Thiều Kim Quỳnh – Chủ tịch
HĐTV bày tỏ tình cảm, biểu dương tập thể lãnh đạo và
CBCNV của Tổng công ty, đặc biệt là lực lượng trực vận
hành đã cố gắng, nỗ lực, ứng trực để đảm bảo công tác
quản lý vận hành, cung cấp điện an toàn khách hàng và
các hoạt động chính trị, xã hội của các địa phương trong
dịp lễ Tết, đặc biệt là các cơ sở chữa bệnh, các khu vực cách ly; đáp áp nhu cầu sử dụng điện
của nhân dân và khách hàng trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Ông Quỳnh cũng yêu cầu
các đơn vị thành viên tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu điện
cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân các địa phương; đảm bảo công tác
phòng, chống dịch COVID-19; phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kế hoạch năm 2021,
nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng và các dịch vụ về điện; đồng thời quyết tâm thực hiện dự
án chuyển đổi số của Tổng công ty, đảm bảo đúng tiến độ được giao.
Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Tổng Giám đốc EVNNPC cũng đã
ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của các đơn vị, đội
ngũ vận hành, các tổ, đội thực hiện tốt công tác ứng trực,
đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, liên tục, ổn định trong
cấp điện phục vụ Tết Nguyên đán, diễn biến phức tạp của
dịch bệnh do COVID-19. Trước tình hình diễn biến của
dịch bệnh do COVID-19 gây ra và dự kiến chưa thể kết
thúc sớm, Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị phải tổ chức
thực hiện SXKD trong điều kiện bình thường mới, đảm bảo thực hiện đa mục tiêu: vừa hoàn
thành các chỉ tiêu SXKD vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc
các quy định về phòng chống dịch của Quốc gia, địa phương, EVN và Tổng công ty.

Tổng công ty Điện lực miền Trung ủng hộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc 500
triệu đồng trong công tác phòng chống dịch COVID-19

Với tinh thần tương thân tương ái và tình đoàn kết cùng
nhau vượt qua những khó khăn trong đại dịch COVID-19,
sáng 22/02/2021 tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền
Trung do ông Lê Nam Hải - Phó Tổng Giám đốc đã trao
tặng số tiền 500 triệu đồng cho Tổng công ty Điện lực
miền Bắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Tiếp và làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Trung
có ông Hồ Mạnh Tuấn - Thành viên HĐTV, ông Lê Quang
Thái - Phó Tổng Giám đốc, ông Trịnh Quang Minh - Chủ tịch Công đoàn và đại diện một số
ban chuyên môn.
Ông Lê Nam Hải - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung cho biết, sự ủng
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hộ này góp thêm một phần sức lực, cùng Tổng công ty Điện lực miền Bắc trong công cuộc
phòng, chống, dịch bệnh COVID-19.
Ông Hồ Mạnh Tuấn - Thành viên HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết, ngay từ
khi dịch bùng phát trở lại tại Hải Dương từ cuối tháng 01/2021, Tổng công ty Điện lực miền
Bắc đã có ngay các văn bản chỉ đạo yêu cầu các đơn vị trong Tổng công ty thực hiện nghiêm
túc công tác phòng, chống dịch bệnh. Đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ kép đó là, tuyệt đối
an toàn khi có dịch và thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp điện an toàn và ổn định, phục vụ phát
triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Cho đến thời điểm hiện nay tất cả các đơn vị và
CBCNV trong toàn Tổng công ty vẫn đang nỗ lực và tập trung cao nhất chung tay cùng cộng
đồng trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Ông Hồ Mạnh Tuấn đã gửi lời cảm ơn chân thành của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đến
Tổng công ty Điện lực miền Trung đã kịp thời chung tay, chia sẻ cùng Tổng công ty Điện lực
miền Bắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đây là hoạt động lan tỏa tinh
thần tương thân tương ái, đoàn kết cũng như góp phần tạo ra những giá trị tích cực cho cộng
đồng.
Thư cảm ơn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc gửi EVNCPC.
Rà soát tiến độ ĐTXD các dự án lưới điện 110kV trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang,
Phú Thọ, Quảng Ninh

Vừa qua, dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc EVNNPC
Lê Minh Tuấn đã diễn ra cuộc họp trực tuyến rà soát tiến độ
đầu tư xây dựng các dự án lưới điện 110kV trên địa bàn ba
tỉnh Bắc Giang, Phú Thọ và Quảng Ninh.
Giai đoạn 2020-2022, EVNNPC triển khai 55 dự án với
tổng mức đầu tư gần 6 nghìn tỷ đồng tại 3 tỉnh trên, trong đó
Bắc Giang có 13 dự án đang chuẩn bị đầu tư, 2 dự án dang
thi công, tại Quảng Ninh có 19 dự án đang chuẩn bị đầu tư,
7 dự án đang thi công, còn tại Phú Thọ có 10 dự án đang chuẩn bị đầu tư và 4 dự án đang thi công.
Tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc EVNNPC Lê Minh Tuấn yêu cầu các Ban chức năng
Tổng công ty, hai Ban quản lý dự án và các Công ty Điện lực cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong
việc thực hiện các công trình điện 110kV, theo đó cần bám sát từng dự án, nghiên cứu cách thức
giải quyết đối với từng vướng mắc cụ thể, đồng thời quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra. Với
dự án đặc biệt như ĐZ 110kV Sơn Tây - Yến Mao - Phố Vàng (Phú Thọ), hàng tuần gửi báo cáo
chi tiết về tiến độ thực hiện lên lãnh đạo Tổng công ty. Phó Tổng Giám đốc cũng yêu cầu các bên
tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh của địa phương nơi triển khai dự án, đảm bảo an toàn
cho con người, tài sản, thiết bị cũng như tiến độ và chất lượng các công trình.
Dự kiến trong tuần này, EVNNPC tiếp tục rà soát việc triển khai các dự án 110kV tại Vĩnh Phúc,
Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và Nam Định.
Xuân về trong Trung tâm điều khiển xa

Tết đến, Xuân về là dịp để các gia đình đoàn viên, sum
họp, thế nhưng đối với các cán bộ công tác tại Trung tâm
điều khiển xa (TTĐKX) của các Công ty Điện lực thuộc
Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thì thời khắc
đón mừng năm Tân Sửu lại rất đặc biệt bởi họ đang cùng
đồng đội cách ly tập trung để thực hiện “nhiệm vụ kép”.
Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, với
tinh thần “chống dịch như chống giặc” và nỗ lực đảm bảo
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điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, sinh hoạt của nhân dân, các Công ty Điện lực
đã nhanh chóng triển khai phương án cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 đối với
TTĐKX và lực lượng quản lý vận hành. Chủ trương này sẽ hạn chế thấp nhất việc cán bộ công
nhân viên (CBCNV) bị lây nhiễm hoặc mắc bệnh dịch COVID-19, đảm bảo duy trì hoạt động
điều hành hệ thống điện được ổn định, liên tục.
Tính đến nay toàn EVNNPC đã có 9/27 công ty điện lực kích hoạt các biện pháp phòng
chống dịch COVID-19 ở mức cao nhất, điều này cũng đồng nghĩa với việc hàng trăm cán bộ
TTĐKX, quản lý vận hành lưới điện và viễn thông công nghệ thông tin không thể sum vầy
bên gia đình đón Xuân năm mới, xem chi tiết.

Phòng chống dịch bệnh COVID19
• EVNNPC tiếp tục bổ sung và hoàn thiện kịch bản phòng
chống dịch bệnh COVID – 19 phù hợp với thực tế địa
phương và tính đến phương án phòng chống dịch dài hạn.
Đây là chỉ đạo của ông Lê Quang Thái – Phó Tổng Giám
đốc, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ)
phòng chống dịch bệnh COVID - 19 Tổng công ty Điện
lực miền Bắc tại cuộc họp của BCĐ về rà soát, củng cố
và bổ sung thêm các chỉ đạo công tác phòng chống dịch
bệnh COVID - 19 cũng như đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong
tình hình mới, xem chi tiết
• Trong suốt thời gian từ ngày 27/01/2021, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát lan rộng ra địa
bàn tỉnh Hải Dương. Cùng chung tay với chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Công ty Điện
lực Hải Dương đã nỗ lực dồn mọi nguồn lực trong việc đảm bảo nhiệm vụ kép “Vừa phòng
chống dịch bệnh vừa đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục”. Đặc biệt đảm bảo cung cấp
điện cho các khu vực cách ly, các khu vực điều trị người nhiễm bệnh, các bệnh viện dã chiến,
khu vực điều hành, chỉ huy phòng chống dịch cũng như các nhu cầu an sinh xã hội và đời sống
nhân dân toàn tỉnh, xem chi tiết.
• Để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho CBCNV của Công ty Công
nghệ thông tin Điện lực miền Bắc, vừa đảm bảo tốt công tác phòng,
chống dịch và đảm bảo nhiệm vụ vận hành hệ thống VT&CNTT
duy trì thông tin thông suốt, tin cậy, phục vụ điều hành sản xuất,
kinh doanh của EVNNPC, sáng ngày 23/02/2021 Công ty Công
nghệ thông tin Điện lực miền Bắc đã phối hợp với Bệnh viện đa
khoa Melatec lấy mẫu xét nghiệm COVID cho 21 CBCNV thuộc
các nhóm làm việc thực hiện công tác trực và quản lý vận hành hệ
thống VT&CNTT của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền
Bắc tại 11 Cửa Bắc.
• Cũng như mọi năm, Trung tâm điều khiển xa Hải Dương
vẫn đảm bảo đủ quân số trực điều hành lưới điện của tỉnh;
nhưng chiều 30 Tết năm nay, 19 CBNV của Trung tâm
cùng nhau trải qua những giờ phút cuối của năm Canh Tý.
Đây là lần thứ ba trong năm nay họ cách ly, làm việc độc
lập để phòng chống dịch bệnh và đây cũng là Tết đầu tiên
họ đón giao thừa cùng nhau, xem chi tiết.
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Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng
• Để đảm bảo công tác KD&DVKH ứng phó với dịch
bệnh COVID 19, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã có
công điện số 120/CĐ-EVNNPC ngày 19/02/2021, xem
chi tiết.
• Thực hiện chủ trương của Tập Đoàn điện lực Việt Nam,
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai các
chương trình chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh
doanh cùng với đó là việc nhận thức được tầm quan trọng
của công tác chuyển đổi số, Công ty Điện lực Ninh Bình
chính thức triển khai chương trình số hóa hợp đồng mua
bán điện đối với các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn
tỉnh Ninh Bình từ ngày 25/02/2021, xem chi tiết.
• Sáng ngày 23/02/2021, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã
tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác Kinh doanh, Kiểm
tra giám sát năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Tại điểm
cầu Công ty có Ban Giám đốc, trưởng các đơn vị trực
thuộc; tại điểm cầu các Điện lực có Phó Giám đốc Điện lực, các cán bộ công nhân viên tại
Điện lực, xem chi tiết.
• Qua 3 năm tiếp nhận và giải quyết dịch vụ điện tại Trung
tâm phục vụ hành chính công các cấp tại tỉnh, Công ty
Điện lực Yên Bái thực hiện tiếp nhận 8.782 yêu cầu giải
quyết các vấn đề về điện; tỷ lệ giải quyết đúng hạn là
100%, không có tỷ lệ trễ hạn, đây là bước đột phá về cải
cách hành chính, xem chi tiết.
• Tết đến xuân về là dịp để các gia đình quây quần bên
nhau sau một năm làm việc vất vả. Ai ai cũng muốn được
đón Xuân bên những người thân yêu trong gia đình, tại
Trung tâm Chăm sóc khách hàng - Điện lực miền Bắc,
CBNV nơi đây đã sẵn sàng hy sinh tình cảm cá nhân tham
gia trực ca 24/24 để tiếp nhận giải quyết kịp thời các yêu
cầu của khách hàng sử dụng điện trong các ngày Tết, các
giao dịch viên đã tiếp nhận, giải quyết được trên 16.783
yêu cầu của khách hàng với tỷ lệ tiếp nhận cuộc gọi đến
đạt trên 95 %, đặc biệt các vào các giờ cao điểm chiều 29,
chiều và đêm giao thừa 30 Tết cuộc gọi đến vẫn tăng cao như các năm trước, nhưng số lượng
trên 30 giao dịch viên trực tại tổng đài và trực từ xa đã đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng.
• Để công tác Kiểm tra giám sát mua bán điện hoạt động tốt đồng thời tuân thủ đúng các quy
định của pháp luật, các quy định của ngành, của Tổng công ty, cũng như của Công ty Điện lực
Hà Tĩnh, ngay từ đầu năm 2021, hệ thống kiểm tra giám sát mua bán điện của Công ty đã đồng
loạt ra quân kiểm tra sử dụng điện. Cụ thể: Công ty đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát công tác phát
triển khách hàng mới, từ khâu tiếp nhận khách hàng, chấm dứt tình trạng bỏ sót khách hàng

Công tác Kỹ thuật – An toàn
• Điện lực Tiên Yên (PC Quảng Ninh) được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành 191 Trạm
biến áp, 28km đường dây trung thế 10kV, 188,67 km đường dây trung thế 35kV, trong đó có
50,29km thuộc dự án lưới điện nông thôn giai đoạn 2 có địa hình phức tạp, đi qua đồi núi,
nhiều khoảng vượt đồi, sông, suối. Với lực lượng quản lý vận hành còn mỏng, phương tiện
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hạn chế, trong khi việc kiểm tra sau sự cố, sau mưa lũ bất
thường... đòi hỏi phải nhanh nhất để kịp thời xử lý. Vì
vậy, việc ứng dụng các công nghệ mới như FlyCam trong
việc triển khai công tác kiểm các cột điện trung thế ở
những vị trí hiểm trở là nhu cầu cấp thiết. Từ khi đưa thiết
bị vào khai thác đã phục vụ tốt công tác kiểm tra đường
dây, các thiết bị điện ở vị trí trên cao mà mắt thường khó
quan sát, đã giúp cho việc phát hiện kịp thời các điểm sự
cố do sét đánh, chạm chập do chim hoặc các thiết bị có hiện tượng bất thường có nguy cơ gây
sự cố cho lưới điện.
• Vừa qua, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hưng Yên đã tổ
chức lễ phát động tuyên thệ đẩy mạnh văn hoá an toàn
lao động năm 2021 đến toàn thể CBCNVC lao động của
Xí nghiệp. Đây là hoạt động thực hiện hàng năm theo chỉ
đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Với mục tiêu
thực hiện văn hóa an toàn là giúp đơn vị tạo ra môi trường
lao động tốt, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, một môi
trường văn hóa lành mạnh, vui tươi, phấn khởi cho người
lao động an tâm sản xuất, cuộc sống vật chất ổn định và đem lại lợi ích to lớn cho đơn vị. Vì
vậy, việc đẩy mạnh thực hiện văn hóa an toàn vững chắc sẽ tác động mạnh mẽ tới việc giảm
thiểu tai nạn lao động trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Điều này có
ý nghĩa đặc biệt, quan trọng đối với Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc nói chung và các Xí
nghiệp dịch vụ Điện lực thành viên nói chung.

Đầu tư xây dựng
• Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng Công ty điện lực
miền Bắc phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Ninh và
Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh tổ chức lễ khởi
công công trình Nâng công suất T1, T2 TBA 110kV Giáp
Khẩu, tỉnh Quảng Ninh. Dự án sử dụng vốn tín dụng
thương mại và khấu hao cơ bản của Chủ đầu tư - Tổng
Công ty Điện lực miền Bắc. Ban Quản lý Dự án lưới điện
EVNNPC thay mặt Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều
hành dự án. Đây là một trong các công trình trọng điểm thực hiện khởi công trong tháng 2 theo
kế hoạch năm 2021 của EVNNPC.
• Nhằm kịp thời phục vụ cấp điện tốt cho mùa nắng nóng
năm 2021 cho nhân dân trong tỉnh, Công ty Điện lực Hà
Nam sẽ phấn đấu triển khai thi công 01 công trình cải tạo
và 09 công trình chống quá tải tại các xã, huyện thành phố
của tỉnh Hà Nam xong trước tháng 4 năm 2021. Theo đó,
Công ty Điện lực Hà Nam đã yêu cầu các nhà thầu phải
lập được kế hoạch thi công và phương án thi công cụ thể
ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, lên phương cắt điện
và đăng ký cắt điện để san tải của dự án chống quá tải, cải tạo với các Điện lực huyện, thị xã,
thành phố và hoàn thành xong trước ngày 31/03/2021.
• Sau nhiều năm thực hiện Dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Lạng Sơn”
giai đoạn 2015-2020 cho các thôn, bản chưa có điện, đến nay, PC Lạng Sơn đã hoàn thành
việc đưa điện lưới quốc gia tới 100% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, với 98,07% số
hộ dân được sử dụng điện. Nhiều nơi, trước đây vốn dĩ là vùng đất nghèo, nhưng kể từ ngày
ánh điện về đã giúp người dân phát triển kinh tế, cuộc sống được ấm no và đủ đầy hơn, xem
chi tiết.
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• Vừa qua, Điện lực Na Hang (PC Tuyên Quang) đã tổ
chức đóng điện cung cấp điện lưới quốc gia cho 40 hộ,
hơn 200 nhân khẩu Bản Bung, một bản vùng cao đặc
biệt khó khăn của xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh
Tuyên Quang.
Công trình xây dựng 5,5km đường dây 35kV và trạm biến
áp 75kVA đi thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na
Hang, tỉnh Tuyên Quang nằm trong Dự án Nông thôn mới
xã Thanh Tương, huyện Na Hang. Quy mô xây dựng trên 5,5km đường dây 35kV, 01 trạm
biến áp 35/0,4kV, trên 3,5 km đường dây 0,4kV, lắp đặt 60 công tơ. Công trình được khởi công
vào tháng 01/2021, và đã hoàn thành trước kế hoạch theo chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân
dân tỉnh Tuyên Quang, xem chi tiết.
• Tại Sơn La đã có 74 hộ dân tái định cư xã Suối Bàng,
huyện Vân Hồ được sử dụng điện trước Tết Nguyên đán.
Đây là chương trình nằm trong Dự án cấp điện cho các hộ
dân tái định cư thuộc vùng sạt lở trên địa bàn huyện Vân
Hồ. Dự án được khởi công từ tháng 10/2020, với khối
lượng xây dựng mới 01 Trạm biến áp công suất 180kVA,
0,8km đường dây hạ thế, cấp điện cho 74 hộ dân tái định
cư vùng sạt lở thuộc xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ, tỉnh
Sơn La.

Công tác đào tạo
• Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc đã tổ chức khóa đào
tạo trực tuyến về công tác Tư vấn giám sát cho các đơn vị
trực thuộc nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và thống
nhất quy trình tư vấn giám sát trong toàn Công ty. Tại
khóa học, các học viên tham gia được hướng dẫn chi tiết
từng chuyên đề liên quan đến công tác Tư vấn giám sát
như: Các quy định hiện hành, công tác giám sát an toàn,
phương thức kiểm soát chất lượng, khối lượng, tiến độ
công việc, các chế độ, biểu mẫu báo cáo, đăng tải hình ảnh lên phần mềm Quản lý đầu tư xây
dựng… nhằm hệ thống và nâng cao kiến thức chuyên môn về công tác Tư vấn giám sát. Khóa
học đào tạo trực tuyến nâng cao năng lực trong công tác Tư vấn giám sát được diễn ra trong
02 ngày 24 và 25/02/2021.
• Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, thực hiện CV số 460/UBND-KGVX ngày 15/02/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc học sinh sinh viên tạm
dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Trường Cao
đẳng Điện lực miền Bắc đã triển khai giảng dạy trực tuyến cho tất cả học sinh sinh viên toàn
trường từ ngày 17/02/2021. Việc tổ chức, quản lý lớp học cũng được thực hiện chuyên nghiệp
hơn bằng cách kết hợp giữa giảng dạy qua zoom meetings và google classroom hoặc 1 số phần
mềm chuyên dùng khác.

Tin Đoàn thể - An sinh xã hội
• Công đoàn PC Lai Châu đã đến thăm hỏi tặng quà cho các tổ trực Dào San (Điện lực Phong
Thổ), Tổ trực Nậm Tăm (Điện lực Sìn Hồ) đang làm nhiệm vụ trực Tết và đoàn viên có hoàn
cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trong dịp Tết Tân Sửu 2021. Nhân dịp này, Công đoàn
Công ty đã trao 38 triệu đồng từ nguồn quỹ nhân đạo của Tổng Công ty, 22 triệu đồng từ quỹ
Nhân đạo của Công ty cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Ngoài ra
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Công đoàn Công ty đã trao 05 phần quà cho các đoàn viên
PC Lai Châu có hoàn cảnh khó khăn theo Chương trình
“Tết sum vầy” năm 2021 của Liên đoàn lao động tỉnh Lai
Châu.
• Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức
tạp, Công đoàn Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng
đã thăm hỏi, động viên, tặng quà cho CBCNV-LĐ không
về quê đón Tết Nguyên đán cùng gia đình để phòng,
chống dịch. Đoàn đã đi thăm hỏi, động viên công nhân
viên, tặng quà Tết với mỗi phần quà gồm 2 triệu đồng tiền
mặt và hiện vật. Hoạt động thăm hỏi, tặng quà và chia sẻ
với CBCNV khi không thể về nhà ăn Tết cùng gia đình
đã thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn. Hy vọng
dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi, để mọi người lao động cả
nước nói chung, ngành điện nói riêng được đón một mùa
xuân mới trọn vẹn niềm vui, hạnh phúc trên quê hương
thân yêu.
• Điện lực Tân Yên - PC Bắc Giang đã phối hợp cùng chính quyền UBND xã Cao Xá tổ chức
chúc Tết và tặng quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các hộ thuộc gia
đình nghèo và gia đình chính sách tại địa phương. Ông Hoàng Tuấn Anh – Phó Bí thư thường
trực Đảng ủy xã Cao Xá đã gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Điện lực và cho biết, hiện
nay trên địa bàn xã Cao Xá vẫn còn nhiều hộ gia đình thuộc diện nghèo và khó khăn đặc biệt
vào dịp cuối năm. Chính vì vậy chương trình Tặng quà tết vì người nghèo của Điện lực Tân
Yên có ý nghĩa động viên rất lớn đối với các hộ nghèo tại Cao Xá, làm giảm bớt phần nào khó
khăn để đón Tết cổ truyền Tân Sửu được đầy đủ hơn.

Tin tham khảo
1. Điện lực Pác Nặm (PC Bắc Kạn) nỗ lực vượt qua gian khó, vững bước đi lên
2. Công ty Điện lực Nam Định xây dựng và khai thác hiệu quả Website Thư viện số
3. PC Hưng Yên đảm bảo điện các địa điểm cách ly trên địa bàn tỉnh
4. Lãnh đạo tỉnh Thái Bình thăm và chúc Tết Công ty Điện lực Thái Bình
5. PC Lào Cai áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất kinh doanh
6. PC Hà Nam tiếp tục đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt phòng chống dịch
COVID-19

Bản tin EVNNPC

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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