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Điện mặt trời cho triệu mái nhà

Tin tức
Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành làm việc tại Công ty Điện lực Lai Châu

Vừa qua, tại Lai Châu, Chủ tịch HĐTV EVN Dương
Quang Thành và đoàn công tác của Tập đoàn có buổi làm
việc với Công ty Điện lực Lai Châu.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang
Thành ghi nhận những nỗ lực của Công ty Điện lực (PC)
Lai Châu trong việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh
doanh giai đoạn 2016 - 2020. Đặc biệt, công tác đưa điện
về vùng sâu, xa, biên giới của công ty góp phần vào hoàn
thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Chính phủ giao cho EVN. Khắc phục mọi khó khăn về
điều kiện địa hình, PC Lai Châu cũng thực hiện tốt nhiệm vụ giảm tỷ lệ tổn thất điện năng
(3,33%), là một “điểm sáng” trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành ghi nhận tinh thần quyết tâm cao của công ty qua
các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2021. Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu công ty tiếp tục chú
trọng công tác cấp điện, nghiên cứu đầu tư xây dựng nguồn thủy điện bởi địa phương bởi còn
nhiều tiềm năng. Tỉnh Lai Châu dù còn nhiều khó khăn nhưng Công ty cũng cần xây dựng kế
hoạch chuyển đổi số. Công tác ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác điều hành vận
hành hệ thống điện cần thực hiện nhanh hơn, mạnh hơn, trong đó tập trung vào công tác đo
xa, lắp đặt công tơ điện tử.
Tính đến 31/12/2020, toàn tỉnh Lai Châu có 106/106 xã, phường, thị trấn có điện. Tỷ lệ số hộ
có điện đạt 95,1%; thôn bản có điện đạt 94%. Trong đó, triển khai chương trình Nghị quyết
30a của Chính phủ, số hộ có điện tại các huyện Phong Thổ, Than Uyên, Tân Uyên lần lượt là
99,95%, 99,8% và 99,5%.
Năm 2020, điện thương phẩm của Công ty Điện lực Lai Châu đạt 197,8 triệu kWh, tăng 7,41
% so với cùng kỳ năm 2019; chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện 4,29 ngày (hoàn thành sớm 1
năm so với kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020), xem chi tiết.
Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Trần Đình Nhân thăm và làm việc
tại Công ty Điện lực Điện Biên

Ngày 06/03/2021, ông Trần Đình Nhân - Thành viên
HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng
đoàn công tác gồm Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công
đoàn EVN và ban chuyên môn Tập đoàn đã tới thăm và
làm việc tại Công ty Điện lực Điện Biên…
Bên cạnh việc chia sẻ những khó khăn, ghi nhận những
nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo và tập thể CBCNV Công ty
trong năm qua, ông Trần Đình Nhân cũng nêu rõ, trong
năm 2021, Công ty Điện lực Điện Biên cần tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ
lãnh đạo, đồng thời chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch chuyển đổi số phù hợp với đặc
thù của đơn vị trong điều hành, trong thu thập và kiểm soát dữ liệu, quản lý điều hành lưới
điện; chủ động giao tiếp khách hàng, từng bước nâng cao hình ảnh của Công ty, của ngành
Điện với cộng đồng xã hội, xem chi tiết.
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Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm việc với Công ty Điện lực Lào
Cai

PC Lào Cai cần đẩy mạnh chuyển đổi số để chăm sóc
khách hàng được tốt nhất. Đó là chỉ đạo của Tổng giám
đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – Trần Đình
Nhân tại buổi làm việc với Công ty Điện lực Lào Cai (PC
Lào Cai) chiều ngày 04/03/2021, tại Lào Cai.
Tại buổi làm việc, ông Trần Đình Nhân Tổng Giám đốc
ghi nhận những nỗ lực của PC Lào Cai đã đạt được trong
năm 2020 trong đó đáng chú ý sản lượng điện thương
phẩm được duy trì ở mức tăng trưởng ổn định, tổn thất điện năng ở mức thấp, công tác đầu tư
xây dựng và giải ngân được đảm bảo.Tuy nhiên, Tổng Giám đốc EVN mong muốn PC Lào
Cai cần rút ngắn thời gian cung cấp điện cho khách hàng, nâng cao chất lượng độ tin cậy cung
cấp điện, mạnh dạn đưa ra những chỉ tiêu cao hơn để thực hiện trong năm 2021.
Tổng giám đốc EVN cũng đề nghị PC Lào Cai cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong năm 2021.
PC Lào Cai cần chủ động, mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó “những gì làm
bằng tay thì thay thế làm bằng máy; những gì chưa đo đếm từ xa thì chuyển sang đo đếm từ xa,
những gì đang sử dụng bằng giấy chuyển sang không giấy tờ”. Khách hàng của ngành Điện
hiện nay đã chuyển mình rất nhanh nên ngành Điện phải đi nhanh, đi trước nhu cầu của khách
hàng để phục vụ khách hàng tốt nhất, xem chi tiết.

Công bố Quyết định về công tác cán bộ và bàn giao nhiệm vụ tại Công ty TNHH
MTV Điện lực Hải Phòng

Sáng 01/03/2021 tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải
Phòng đã tổ chức Lễ công bố Quyết định về công tác cán
bộ và bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công
ty.
Theo đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã có Quyết
định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hưởng - Phó Giám đốc
Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng giữ chức vụ
Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực
Hải Phòng, thay ông Nguyễn Đức Thiện - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền
Bắc thôi kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải
Phòng, kể từ ngày 01/03/2021.
Phát biểu tại buổi Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ và bàn giao nhiệm vụ tại Công
ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng thành viên ông Thiều Kim Quỳnh đã
thay mặt lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc gửi lời chúc mừng đến ông Nguyễn Hữu
Hưởng - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng. Ông Quỳnh yêu
cầu, trên cương vị nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Hữu Hưởng sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, năng
lực và kinh nghiệm của bản thân; giữ vững tinh thần đoàn kết, truyền thống đổi mới, sáng tạo,
thống nhất trong tập thể lãnh đạo cùng đội ngũ lao động hùng hậu say mê nghề nghiệp; xây
dựng và phát triển Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng trở thành doanh nghiệp quan
trọng của thành phố, đáp ứng được mọi yêu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn và là đơn vị
đứng đầu trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Tại buổi lễ ông Thiều Kim Quỳnh gửi lời cảm ơn trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo
Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng, lãnh đạo các Sở, Ban,
Ngành đã luôn quan tâm chỉ đạo, hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện để Công ty TNHH MTV Điện
lực Hải Phòng cũng như Tổng công ty Điện lực miền Bắc hoàn thành nhiệm vụ, xem chi tiết.
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Tổng công ty Điện lực miền Bắc công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công
ty Điện lực Thái Bình

Ngày 02/03/2021 tại Thái Bình đã diễn ra lễ công bố Quyết
định bổ nhiệm Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình.
Phát biểu tại Lễ công bố và giao nhiệm vụ ông Thiều Kim
Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty chia
sẻ: Công ty Điện lực Thái Bình là đơn vị quản lý vận hành
và kinh doanh bán điện trên địa bàn của một tỉnh ven biển
ở đồng bằng sông Hồng thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ, tuy
còn nhiều khó khăn, bất cập về lưới điện nhưng dưới sự
chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, sự đoàn
kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty Điện lực Thái Bình đã hoàn
thành xuất sắc các nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ kế
hoạch được giao giai đoạn 2016-2020.
Giao nhiệm vụ đối với tân Giám đốc Lê Bá Quyến, ông Quỳnh yêu cầu và nhấn mạnh trọng
trách của người đứng đầu đơn vị cần phát huy truyền thống đoàn kết vượt qua mọi khó khăn,
thách thức trong thời gian tới để đưa đơn vị trở thành doanh nghiệp quan trọng của tỉnh, đáp
ứng mọi yêu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế
hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 mà Tổng công ty giao; Khai thác mọi tiềm năng và
thế mạnh quyết tâm đưa Công ty Điện lực Thái Bình trở thành điểm sáng ở vùng Duyên hải
Bắc Bộ; đẩy mạnh triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là nhiệm vụ Chuyển đổi
số, xây dựng lưới điện thông minh,..Tăng cường công tác quản trị để phấn đấu trở thành đơn
vị có dịch vụ xuất sắc, chuyên nghiệp nhằm xứng đáng với vai trò vị trí của đơn vị tại địa bàn
tỉnh và trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc, xem chi tiết.
Hội nghị Tổng kết công tác Kinh doanh và Truyền thông năm 2020, kế hoạch
triển khai năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 05/03/2021, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ
chức Hội nghị Tổng kết công tác Kinh doanh và Truyền
thông năm 2020, kế hoạch triển khai năm 2021 và giai
đoạn 2021 – 2025. Hội nghị được truyền hình trực tuyến
đến tất cả các điểm cầu các đơn vị trực thuộc. Tham dự
Hội nghị có ông Thiều Kim Quỳnh Chủ tịch HĐTV, Bà
Đỗ Nguyệt Ánh Tổng Giám đốc; các ông trong Hội đồng
thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn;
lãnh đạo các Ban chuyên môn; lãnh đạo các đơn vị thành viên, lãnh đạo các phòng chuyên
môn, lãnh đạo các Điện lực; Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh chủ trì Hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên đã ghi nhận,
đánh giá cao, biểu dương và trân trọng cám ơn những đóng góp quan trọng của khối Kinh
doanh và Truyền thông đã đóng góp vào thành tích chung của Tổng công ty, thể hiện ở một số
điểm nhấn trong năm 2020 đó là: Mặc dù phải đối mặt với dịch bệnh COVID-19, Tổng công
ty đã đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt
của nhân dân, cấp điện an toàn cho các cơ sở y tế và các khu cách lý tham gia chống dịch, góp
phần quan trọng để nước ta có tỷ lệ tăng trưởng GDP dương; thực hiện nghiêm túc, kịp thời,
chính xác chính sách an sinh xã hội của Chính phủ trong đại dịch COVID-19 thông qua việc
hỗ trợ tiền điện, giảm giá điện cho khách hàng; bước tiến đột phá trong công tác lắp đặt công
tơ điện tử, đưa tỷ lệ công tơ điện tử có đo xa đạt 42,71% và cung cấp dịch vụ điện theo phương
thức điện tử, trong đó sự kiện cung cấp dịch vụ điện với tỷ lệ đăng ký 33,04% trên cổng dịch
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cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ thu tiền điện đạt 100%
trong điều kiện có dịch COVID-19 là nỗ lực rất lớn của
đội ngũ những người làm công tác kinh doanh.
Trong công tác truyền thông đã có sự chuyển biến tích cực
trong nhận thức và hành động của lãnh đạo các đơn vị,
quan tâm hơn, cởi mở hơn, thân thiện hơn trong việc ứng
xử với truyền thông, chủ động hơn, kịp thời hơn, chuyên
nghiệp hơn trong cung cấp, xử lý và phản hồi thông tin,
phương thức truyền thông đa dạng hơn, linh hoạt hơn phù hợp với thực tiễn; truyền thông nội
bộ đã có sức lan tỏa, góp phần tích cực trong xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp.
Phát biểu kết luận Hội nghị Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh khẳng định công tác kinh doanh
luôn được coi là ngọn cờ đầu trong hoạt động SXKD của các Tổng công ty. Do đó công tác
Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng phải đi đầu và ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng
khoa học công nghiệp 4.0; ứng dụng những giải pháp về chuyển đổi số cho nhiệm vụ Kinh
doanh - Dịch vụ khách hàng...
Đối với Công tác truyền thông Tổng Giám đốc nhấn mạnh, Giám đốc các Đơn vị phải chịu
trách nhiệm về công tác truyền thông, có bố trí người phát ngôn, cán bộ phụ trách truyền thông
phải ổn định trong nhiệm vụ mình thực hiện. Trong trường hợp mà người phát ngôn hoặc cán
bộ phụ trách truyền thông cung cấp thông tin ra bên ngoài không được kiểm soát thông tin
thì Giám đốc Đơn vị phải chịu trách nhiệm khi xảy tra
truyền thông bất lợi; tăng cường các công tác về đào tạo
tập huấn các nghiệp vụ và kinh nghiệm về xử lý khủng
hoảng truyền thông, có cập nhật những bài học thực tiễn
trong thời gian qua của Tổng công ty; xây dựng kế hoạch
truyền thông chủ động và tổ chức giao cho các đơn vị và
hoàn thành trong tháng 3/2021, xem chi tiết.
Hội nghị nhận xét, đánh giá cán bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2020

Vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức Hội
nghị trực tuyến nhận xét, đánh giá cán bộ Tổng công ty
Điện lực miền Bắc năm 2020 đến các điểm cầu của các
đơn vị thành viên liên quan.
Chủ trì Hội nghị là ông Thiều Kim Quỳnh - Bí thư Đảng
ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty. Tham dự
có bà Đỗ Nguyệt Ánh - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên
Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc; Ban Thường vụ
Đảng ủy; các ông trong Hội đồng thành viên; Ban Tổng Giám đốc.
Hội nghị nhận xét, đánh giá cán bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2020 được căn cứ
theo Công văn số 364/EVN-TCNS ngày 21/01/2021 của EVN về nhận xét, đánh giá xếp loại
chất lượng cán bộ, người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên và người đại diện phần vốn
năm 2020.
Hội nghị nhận xét, đánh giá cán bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2020 được, 3 cuộc
họp đầu tiên diễn ra từ ngày 03/03/2021 đến hết ngày 05/03/2021, xem chi tiết.

Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng

• Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai chương trình
chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ngay từ tháng 12/2020, Điện lực TP
Móng Cái (PC Quảng Ninh) bắt đầu triển khai chương trình số hóa hợp đồng mua bán điện đối
với các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trên địa bàn. Hiện nay Điện lực đã số hóa hợp đồng
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• Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
về việc triển khai chương trình chuyển đổi số trong hoạt
động sản xuất, kinh doanh. Ngay từ tháng 12/2020, Điện
lực TP Móng Cái (PC Quảng Ninh) bắt đầu triển khai
chương trình số hóa hợp đồng mua bán điện đối với các
khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trên địa bàn. Hiện nay
Điện lực đã số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt cho
khoảng 6.000 khách hàng, chiếm tỷ lệ gần 20% tổng số
29.845 khách hàng sử dụng điện. Mục tiêu Điện lực đặt ra là đến hết tháng 6/2021 sẽ số hóa
100% hợp đồng mua bán điện đối với khách hàng sinh hoạt trên địa bàn. Riêng đối với công
tác số hóa hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt, Điện lực đã thực hiện scan 100%
hợp đồng”.
• Nhằm đa dạng các hình thức thanh toán tiền điện không
dùng tiền mặt tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong
giao dịch, PC Lai Châu đã ký thỏa thuận hợp tác với 4/4
Ngân hàng thương mại trên địa bản tỉnh Lai Châu và các
đối tác thanh toán trung gian (như Viettel, VNPT, Vnpay,
Zalopay, ViMo, MoMo).Bên cạnh đó, PC Lai Châu cũng
tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong công tác
dịch vụ khách hàng như: Trích nợ tự động, thực hiện thu
tiền và chấm nợ online 100% khách hàng sử dụng điện; nhắn tin cho khách hàng qua ứng dụng
Zalo; cấp điện điện tử, số hóa hợp đồng mua bán điện; Cung cấp dịch vụ điện qua cổng Dịch
vụ công Quốc Gia, Trung tâm Hành chính công tỉnh Lai Châu, Tổng đài 19006769 ….
• Thực hiện quy chế phối hợp giữa Công ty Điện lực Điện
Biên và Công an tỉnh Điện Biên, trong nhiều năm qua hai
đơn vị đã tích cực phối hợp trong công tác tuyên truyền và
xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm trộm cắp tài sản ngành
Điện. Vừa qua, Điện lực Điện Biên là đơn vị quản lý vận
hành trên địa bàn đã phát hiện Trạm biến áp Đội 16 bị kẻ
gian cắt và lấy trộm dây điện trung tính từ máy biến áp
xuống hệ thống nối đất, gồm 1 dây điện lõi đồng bọc cao
su đường kính 35mm dài 8m, khiến một số thiết bị của người dân trong khu vực bị chập nổ.

Công tác Kỹ thuật – An toàn
• Để đảm bảo an toàn lưới điện, ngăn ngừa sự cố lưới điện, Đội quản
lý vận hành – Điện lực Vĩnh Bảo (PC Hải Phòng) đã lập kế hoạch
tổng thể để phát quang hành lang tuyến đồng thời kết hợp vệ sinh
công nghiệp, 5S trạm biến áp trên địa bàn toàn huyện Vĩnh Bảo. Đội
đã bố trí hợp lý nhân lực, phương tiện, khung thời gian làm việc,
phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng tổ, nhóm để hoàn
thành khối lượng công việc cũng như vừa đảm bảo cho công tác
phòng, chống dịch COVID-19. Để đợt cao điểm phát quang hành
lang đạt kết quả, Đội đã tiến hành làm việc với chính quyền địa
phương và người dân để thực hiện việc ký cam kết không trồng cây
vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Bên cạnh đó Đội kết hợp thực
hiện 5S trạm biến áp góp phần cung cấp nguồn điện an toàn, ổn định
cho khách hàng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.
• Với mục tiêu hướng tới xây dựng thành công Văn hóa an toàn lao động trong doanh nghiệp,
tạo hiệu quả bền vững đảm bảo an toàn lao động trong kế hoạch SXKD năm 2021, Công ty
Điện lực Ninh Bình triển khai công tác ATVSLĐ với chủ đề “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn
hóa an toàn lao động, tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn vệ sinh lao động”. Trước
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diễn biến biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ban
chỉ đạo yêu cầu các đơn vị căn cứ vào tình hình phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 để chủ động, linh hoạt, đa
dạng các hình thức tuyên truyền, học tập nhằm đạt được
hiệu quả Văn hóa an toàn lao động từ tuân thủ sang tự
giác, xem chi tiết.
• Năm qua, Công ty Điện lực Yên Bái đã thực hiện tốt
công tác quản lý kỹ thuật vận hành, an toàn vệ sinh lao
động (QLKT-VH-ATVSLĐ), từ đó đảm bảo vận hành an
toàn trên 2.300 km đường dây trung thế và trên 2.500
đường dây hạ thế; 1.790 trạm biến áp, cung cấp điện an
toàn, ổn định cho các Khu, Cụm công nghiệp và liên tục
đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn, đặc biệt là
dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn không xảy ra hiện
tượng quá tải.Để đảm bảo thực hiện tốt công tác QLKTVH, PC Yên Bái đã thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng, thí
nghiệm, vệ sinh công nghiệp đường dây và Trạm biến áp nhằm đảm bảo chỉ tiêu độ tin cậy
cung cấp điện, xem chi tiết.

Đầu tư xây dựng
• Vừa qua, Ban Quản lý dự án lưới điện phối hợp với các đơn vị liên
quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành an toàn Dự án Xuất tuyến
110kV sau TBA 220kV Mường La, tỉnh Sơn La. Quy mô của dự án
là xây dựng mới 03 tuyến đường dây 110kV một mạch và hai mạch
với tổng chiều dài là 16,178km, có tổng mức đầu tư được duyệt là
79,763 tỷ VNĐ và thuộc công trình năng lượng cấp II nhóm C.
• Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc đã phối hợp cùng
Công ty Điện lực Nghệ An và nhà thầu tổ chức nghiệm thu kỹ thuật,
nghiệm thu cơ sở, nghiệm thu đóng điện Giai đoạn 1 dự án Nâng
công suất MBA T2 TBA E15.5 Quỳnh Lưu, Nghệ An. Việc đóng
điện giai đoạn 1 dự án góp phần chống quá tải TBA 110kV Quỳnh
Lưu, bổ sung cấp nguồn 22kV cho lưới điện khu vực huyện Quỳnh
Lưu, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải, tăng cường
liên kết lưới, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện
và phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nghệ
An giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 đã được Bộ
Công Thương phê duyệt.
• Nhằm đáp ứng nhu cầu sự dụng điện phát triển kinh tế
- Xã hội và sinh hoạt ngày càng tăng cao của người dân,
vừa qua, nhà thầu Công ty cổ phần xây lắp điện máy Hà
Tây đã khởi công xây dựng dự án “Cải tạo, nâng cấp, giảm tổn thất điện năng và đáp ứng nhu
cầu phát triển phụ tải các TBA phân phối khu vực phía Tây Nam huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
năm 2021” với tổng mức đầu tư là 13,9 tỷ đồng.

Phòng chống dịch COVID - 19
• Trong thời gian vừa qua, đại dịch COVID-19 với biến chủng mới nguy hiểm hơn đã bùng
phát và diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Để ứng phó với diễn biến phức tạp
của dịch bệnh, tỉnh Hải Dương đã tập trung huy động cao nhân lực, vật lực và toàn bộ hệ
thống chính trị vào trạng thái khẩn cấp để cùng lúc giải quyết nhiều khó khăn trong công tác
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chống dịch, dập dịch, đồng thời cần có sự động viên, chia
sẻ và hỗ trợ nguồn nhân lực, vật lực rất lớn. Với tinh thần
“tương thân tương ái”, để góp phần chung tay cùng chính
quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương đẩy lùi dịch bệnh
COVID-19, Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định ủng
hộ 01 tỷ đồng để ủng hộ tỉnh Hải Dương phục vụ công tác
phòng chống dịch COVID-19, xem chi tiết.
• Vừa qua, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền
Bắc Đỗ Nguyệt Ánh ký quyết định khen thưởng 10 tập
thể và 9 cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch
COVID-19. Mức thưởng là 15 triệu đồng/1 tập thể và 2
triệu đồng/mỗi cá nhân được khen thưởng, như vậy tổng
mức tiền thưởng là 168 triệu đồng. Số tiền được trích từ
quỹ khen thưởng của EVNNPC.

Gương điển hình tiên tiến
• Chồng qua đời vì bạo bệnh khi vừa sinh con nhỏ, chị
Trần Thị Hiệp, công nhân trực vận hành của Điện lực Tân
Uyên (Công ty Điện lực Lai Châu) không chỉ làm tròn
trách nhiệm vừa làm cha vừa làm mẹ, mà còn nỗ lực vươn
lên trở thành nữ vận hành “hai giỏi”
Là công nhân trực vận hành, chị Hiệp làm việc theo ca
kíp, đặc biệt, công việc luôn đòi hỏi phải có sự cẩn thận,
tập trung quan sát kỹ từng chi tiết, đảm bảo an toàn cho
người và thiết bị. Với tính đặc thù công việc, đa phần nữ công nhân vận hành điện đều có
những vất vả và khó khăn hơn cánh mày râu, khi vừa phải làm tốt công việc được giao vừa
phải chăm sóc gia đình, hoàn thành tốt thiên chức của một người mẹ, người vợ. Chị Hiệp chia
sẻ, mình thực sự may mắn khi được làm việc trong ngành Điện, nhận được sự quan tâm giúp
đỡ của ban lãnh đạo, sự động viên của bạn bè, đồng nghiệp. Điều đó đã tiếp thêm sức mạnh
cho mình vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Đồng thời, tạo động lực và quyết
tâm gắn bó với ngành Điện, lao động và cống hiến hết mình cho dòng điện thân yêu.
• Trong mỗi chúng ta, ai cũng hiểu ngành Điện là một nghề rất vất vả,
nguy hiểm, thường không phù hợp với “phái yếu”. Thế nhưng, với
chị Hoàng Thị Hải Yến là nữ công nhân quản lý vận hành đường dây
và trạm biến áp thuộc Đội quản lý hạ áp số 1, Điện lực Chiêm Hóa,
Công ty Điện lực Tuyên Quang lại không hề “chân yếu tay mềm”
chút nào, xem chi tiết.
• Vừa qua, Công đoàn Công ty Điện lực Thái Bình đã vinh dự tổ
chức lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức
Công đoàn” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho đồng chí
Nguyễn Văn Tuynh, Bí thư Đảng Ủy - Giám đốc Công ty Điện lực
Thái Bình. Trải qua hơn 30 năm công tác tại PC Thái Bình, đồng chí
đã đảm nhiệm nhiều vị trí công tác quan trọng, được đồng nghiệp
kính trọng, nể phục. Với hơn 9 năm giữ cương vị Phó
Giám đốc kỹ thuật, kiêm Phó chủ tịch Công đoàn Công ty
đồng chí đã tham gia chỉ đạo các hoạt động Công đoàn;
Tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các
chế độ, chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
người lao động; Phối hợp cùng chuyên môn xây dựng và
phát triển Công đoàn Công ty Điện lực Thái Bình ngày
càng lớn mạnh, xem chi tiết.
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• Anh Nguyễn Quang Huy, cán bộ an toàn chuyên trách của Điện lực
Lê Chân sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương Vĩnh Bảo, nơi có
truyền thống cách mạng và tinh thần hiếu học. Nối nghiệp cha, năm
1991 học xong trung cấp Điện, anh đã chính thức trở thành người
công nhân ngành Điện. Với sức trẻ và sự ham mê nghiên cứu, tìm
tòi sáng tạo, anh luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trao đổi, học hỏi từ
những đồng nghiệp công tác lâu năm để từng bước tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kiến thức thực tiễn để phục vụ công tác ngày càng
tốt hơn, xem chi tiết.

Hoạt động Đoàn thể
• Chiều 01/03/2021 tại Hải Phòng, Công đoàn Tổng công
ty Điện lực miền Bắc do ông Trịnh Quang Minh - Chủ
tịch Công đoàn đã đến thăm và động viên cán bộ Trung
tâm điều khiển xa Công ty TNHH MTV Điện lực Hải
Phòng.Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Trịnh Quang
Minh đã đánh giá cao công tác quyết liệt ngay từ đầu
trong việc ứng phó và chống dịch của Công ty TNHH
MTV Điện lực Hải Phòng. Và cho biết, hệ thống Công
đoàn Tổng công ty luôn bám sát chỉ đạo của chuyên môn để đảm bảo chế độ, động viên chia
sẻ hỗ trợ với CBCNV, đặc biệt là đối với cán bộ đi cách ly chủ động, xem chi tiết.
• Hội Tài chính kế toán EVNNPC và PC Lai Châu đã
tổ chức chương trình “Áo ấm vùng cao” tại trường Phổ
thông dân tộc bán trú Tiểu học Giang Ma – Xã Giang
Ma huyện Tam Đường.Chương trình đã trao tặng trên 500
chiếc áo rét cho các em học sinh và 01 bình lọc nước tại
điểm trường, xem chi tiết.
• Ngày 03/03/2021, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh
đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm
2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
Tại Hội nghị, đánh giá chung về công tác công đoàn năm
2020, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Năm 2020,
mặc dù chịu tác động nặng nề bởi đại dịch COVID-19 và
thiên tai, bão lũ... làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác
quản lý vận hành cũng như kinh doanh và dịch vụ khách
hàng của Công ty. Tuy nhiên phát huy tốt vai trò của mình,
Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã bám sát chỉ đạo
của cấp trên, thực hiện tốt chủ đề “nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn”, xem chi tiết.
• Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay “giải cứu” nông sản
giúp người dân của Sở Công Thương Cao Bằng, Giám
đốc Công ty Điện lực Cao Bằng đã kêu gọi toàn thể
CBCNV-LĐ khối Văn phòng Công ty và Điện lực Thành
phố hỗ trợ tiêu thụ một phần nông sản từ người nông dân
khu vực thành phố được 1 tấn cà chua với tổng số tiền là
hơn 54 triệu đồng. Đây là một trong những nét văn hóa
truyền thống tốt đẹp và là hoạt động thường niên thể hiện
tinh thần tương thân tương ái khi được góp phần chia sẻ những khó khăn của người nông dân
để nhận về niềm vui và hạnh phúc của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Cao
Bằng đối với công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
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Tin tham khảo
1. EVN chú trọng đào tạo nguồn nhân lực thích ứng với chuyển đổi số
2. EVN tổ chức phát động hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” năm 2021
3. Nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 của Tổng công ty
Điện lực miền Bắc
4. PC Hưng Yên đẩy mạnh công tác số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt trên toàn tỉnh
5. Công ty Điện lực Lào Cai chuyển đổi số trong công tác thu nộp tiền điện
6. Những cô gái mặc áo cam

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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