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Tin tức

Hội nghị cán bộ chủ chốt Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Hội nghị cán bộ chủ chốt EVNNPC để lấy 
ý kiến tín nhiệm về công tác cán bộ, giới 
thiệu nhân sự bổ nhiệm Kế toán trưởng 
EVNNPC; Lấy ý kiến tín nhiệm về danh 
sách nhân sự dự kiến bổ sung Quy hoạch 
cán bộ hai giai đoạn 2018-2020 và 
2020-2025. Đây là Hội nghị thực hiện theo 
hướng dẫn của Tập đoàn về việc bổ sung 
quy hoạch theo mô hình mới, tuân thủ 
đúng Quy chế về Công tác cán bộ EVN ban hành theo số 116-QĐ/EVN ngày 7/4/2018 
của Hội đồng thành viên EVN và số 218-QĐ/EVN ngày 19/7/2018 về việc phê duyệt kết 
quả rà soát bổ sung cán bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý giai đoạn 2018-2020 và 
năm 2020-2025; thực hiện nghiêm túc một số Quyết định của EVNNPC về công tác quản 
lý cán bộ.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPC gửi thư khen Quán quân Đường lên đỉnh
Olympia 2018

Ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ 
tịch kiêm Tổng giám đốc 
EVNNPC thay mặt Ban Lãnh 
đạo Tổng Công ty đã gửi thư 
khen ngợi cùng mức thưởng 10 
triệu đồng giành cho Nguyễn 
Hoàng Cường - Nhà vô địch 
cuộc thi “Đường lên đỉnh 
Olympia” năm 2018.

Nguyễn Hoàng Cường là con của Ông Nguyễn Hoàng Nghĩa – Đội phó đội quản lý số 5, Điện 
lực thành phố Hạ Long, Công ty Điện lực Quảng Ninh (trực thuộc EVNNPC). Em đã xuất sắc 
giành vòng nguyệt quế cùng suất học bổng trị giá 35.000 USD của cuộc thi chung kết “Đường 
lên đỉnh Olympia” năm 2018.
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Ban chuẩn bị sản xuất có nhiệm vụ phối 
hợp với các Ban chức năng có liên quan 
của Tổng công ty và Tổ công tác giúp việc 
triển khai thành lập Công ty Dịch vụ Điện 
lực miền Bắc trong việc: Hoàn thiện các 
thủ tục pháp lý có liên quan trong việc 
đăng ký hoạt động của Công ty Dịch vụ 
Điện lực miền Bắc sau khi thành lập; Rà 
soát, xây dựng các định mức, đơn giá, chi 
phí và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh 
doanh cho các loại hình dịch vụ trong giai 
đoạn 2019-2020 đảm bảo Công ty đi vào 
hoạt động ổn định, có doanh thu kể từ 

01/01/2019; Phối hợp với các Công ty Điện lực, Công ty lưới điện cao thế miền Bắc trong việc 
chuẩn bị giao nhận về lao động, cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện phục vụ các hoạt động 
dịch vụ của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc.

Thành lập Ban chuẩn bị sản xuất xúc tiến thành lập Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc

Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc sẽ 
chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019. Tổng giám đốc EVNNPC đã có quyết định số 
2797/QĐ- EVNNPC ngày 27/9/2018 về việc Thành lập Ban chuẩn bị sản xuất xúc tiến thành lập 
Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc.

Đại hội đại biểu Hội Điện lực miền Bắc lần thứ II nhiệm kỳ 2018 – 2022 thành công tốt đẹp 

Hội Điện lực miền Bắc sẽ tiếp tục là nơi tập hợp, 
gắn kết, động viên và phát huy tiềm năng trí tuệ 
của đội ngũ cán bộ quản lý, nghiên cứu khoa học, 
những người hoạt động trong ngành điện và/hoặc 
trong các ngành, nghề khác có liên quan, những 
người có quan tâm đến sự phát triển của ngành 
điện trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc miền 
Bắc Việt Nam nhằm tập hợp các tri thức, kinh 
nghiệm phong phú và đa dạng giữa các Hội viên 
để chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển   

Đại hội đại biểu Hội Điện lực miền Bắc lần thứ II nhiệm kỳ 2018 – 2022 vừa diễn ra ngày 
28/9/2018 tại Hà Nội. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội khoá mới với 41 thành viên, Ban 
Thường vụ có 12 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Hội. Ông Lê Quang 
Thái – Phó Tổng giám đốc EVNNPC được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội.

nghề nghiệp, góp phần hỗ trợ ngành điện nói chung và ngành điện khu vực miền Bắc nói riêng 
trong việc xây dựng và triển khai chiến lược phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần 
đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực và Quốc gia.
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Văn bản - Thực thi

Thông tin – quản lý

Bù đắp chi phí thực tế việc cung cấp điện cho vùng sâu và hải đảo

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 24/2018/TT-BCT quy định phương pháp xác định 
giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, 
hải đảo thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách Trung ương 
áp dụng đối với EVN, Tổng công ty Điện lực và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc 
sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện cho vùng sâu, 
vùng xa, biên giới, hải đảo thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn 
ngân sách Trung ương có hiệu lực thi hành từ ngày 9/10/2018.

Đầu tư xây dựng

- Tháng 9/2018 EVNNPC đã khởi công 07 dự án 110kV; Đóng điện 22 dự án 110kV với công 
suất tăng thêm 445MVA và 334km ĐZ 110kV.

Phổ biến nghị định số 100/NĐ-CP

Ngày 11/9/2018, EVNNPC đã có công văn 3767/EVNNPC-DT yêu cầu các đơn vị nghiên 
cứu, phổ biến nội dung Nghị định số 100/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng, Nghị định này 
có hiệu lực từ ngày 15/9/2018.

An toàn

- 20/29 đơn vị trực thuộc EVNNPC đã tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2018. 
Dự kiến Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2018 cấp Tổng công ty sẽ được tổ chức vào 
ngày 28-30/11/2018 tại Ninh Bình.

Kinh doanh – Dịch vụ khách hàng

- Hơn 200 CBCNV đến từ 12 Điện lực trực thuộc PC Quảng Ninh đã tham dự lớp đào tạo trực 
tuyến “Công tác đổi mới Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng năm 2018” do PC Quảng Ninh 
tổ chức nhằm bồi dưỡng và trang bị cho đội ngũ CBCNV thêm kiến thức chuyên môn nghiệp 
vụ để triển khai nhiệm vụ trong các hoạt động SXKD.

Công nghệ thông tin

- Nhằm tiếp cận công nghệ hiện đại của cuộc cách mạng 4.0, hiện nay EVNNPC đã nâng cấp 
và khai thác có hiệu quả các hệ thống phần mềm dùng chung phục vụ quản lý, điều hành sản 
xuất, kinh doanh như: Hệ thống E-Office 3.0; Hệ thống quản lý khách hàng dùng điện 
(CMIS); Tài chính, Vật tư, Hệ thống hóa đơn điện tử; Kho dữ liệu đo đếm; Phần mềm quản lý 
đầu tư xây dựng; Quản lý kỹ thuật lưới điện và nguồn điện (Phần mềm GIS-PMIS); Quản lý 
nhân sự (HRMS); Phần mềm quản lý và giám sát công việc...
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Góc phong trào

- Hội thi “Phụ nữ EVNNPC Đảm đang – Thanh lịch” năm 2018 dự kiến sẽ được tổ chức từ 
ngày 10/10 - 13/10/2018 tại Sầm Sơn – Thanh Hóa. Hội thi sẽ do Ban vì sự tiến bộ phụ nữ 
Tổng công ty chủ trì, là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện hướng đến kỷ niệm 50 năm 
thành lập EVNNPC (6/10/1969- 6/10/2019).

- EVNNPC phát động cuộc thi “Tổng công ty Điện lực miền Bắc - 50 năm xây dựng và trưởng 
thành”. Cuộc thi được tổ chức và chấm giải riêng theo 4 thể loại: Bài viết phản ánh, Sáng tác 
thơ, Sáng tác nhạc, Sáng tác ảnh. Thời gian phát động cuộc thi từ ngày 01/10/2018, kết thúc 
vào ngày 30/6/2019; tổ chức chấm và tổng kết trao giải cuộc thi vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày 
thành lập Tổng công ty (06/10/2019).

- EVNNPC tổ chức “Hội thi Dịch vụ xuất sắc, Hội nghị Sơ kết công tác VSTBPN và Bình 
đẳng giới giai đoạn 2016 – 2018”. Đối tượng tham gia dự thi là toàn thể CBCNV đang làm  
việc tại 28 đơn vị trong Tổng công ty, bao gồm 24 Công ty Điện lực, 03 Công ty TNHH MTV 
Điện lực và Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Mỗi đơn 
vị sẽ cử 01 đội đại diện từ 03-05 thành viên bao gồm cả nam và nữ tham gia.

- 09 đội bóng đến từ các đơn vị trực thuộc EVNNPC trên 
địa bàn Hà Nội đã tham gia Giải bóng đá “Cúp thanh 
niên EVNNPC mở rộng năm 2018”. Đây là một hoạt 
động thường niên của ĐTN EVNNPC nhằm tăng cường 
giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị, cổ vũ 
phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong lực lượng 
thanh niên EVNNPC, đặc biệt hướng tới kỷ niệm 49 năm 
ngày thành lập Tổng công ty (6/10/1969- 6/10/2018).

Văn hóa doanh nghiệp

- “Chương trình giao lưu, gắn kết lan tỏa văn hóa EVNNPC năm 2018” sẽ được các đơn vị 
trực thuộc EVNNPC tổ chức đồng loạt xong trước ngày 31/10/2018 nhằm tiếp tục lan toả 
những giá trị văn hóa EVNNPC đến đông đảo cán bộ công nhân viên đồng thời tổ chức các 
hoạt động truyền thông nội bộ thiết thực, hiệu quả.

Truyền thông – Quan hệ cộng đồng

- 07 lớp tập huấn truyền thông về văn hoá 
doanh nghiệp cho đội ngũ CBCNV phụ trách 
công tác truyền thông nội bộ EVNNPC đã 
diễn ra từ ngày 11/9/2018 đến 4/10/2018 tại 
Hà Nội. Khóa tập huấn nhằm trang bị thêm 
kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực trong 
việc tổ chức và thực hiện các hoạt động truyền 
thông nội bộ doanh nghiệp, xây dựng và thực 
thi văn hóa doanh nghiệp của EVNNPC.



Gương sáng tiêu biểu

- Anh Trần Giang Nam - tấm gương điển hình trong lao động sáng tạo là đội trưởng Phân xưởng 
Sửa chữa thiết bị và Xây lắp Điện - PC Hưng Yên. Trong quá trình công tác, anh đã đề xuất 
nhiều giải pháp thiết thực trong sửa chữa thiết bị và xây lắp, đảm bảo công tác quản lý vận 
hành, giảm thiểu sự cố lưới điện. Đặc biệt, Anh đã nghiên cứu và ứng dụng thành công từ Buly 
treo ngang sang Buly đứng trong thao tác kéo 
dải dây mới với sáng kiến này đã giảm thời gian 
thi công, dễ sử sử dụng, làm giảm giá thành 
trong thi công cũng như áp lực giảm tải trong 
công việc. Anh Nam vinh dự nhận nhiều phần 
thưởng cao quý của ngành, của Bộ công thương 
và của tỉnh. Những đồng nghiệp làm cùng anh 
đã dành cho anh những lời khen ngợi và cả sự 
ngưỡng mộ, xứng đáng là người Đội trưởng 
gương mẫu để anh em trong đơn vị noi theo.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/11626/Default.aspx

https://www.evn.com.vn/d6/news/Hon-3200-kWp-dien-mat-troi-ap-mai-da-van-hanh-tai-tru-so-cac-dien-luc-6-17-22369.aspx

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/11596/Default.aspx

Tin tham khảo

- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp đã sẵn sàng hoạt động với hơn 2,3 triệu tỷ 
đồng tài sản nhà nước... xem chi tiết  

- Tái cơ cấu EVN: Loạt doanh nghiệp dịch vụ mới sắp “chào sân”… xem chi tiết 

- Hơn 3.200 kWp điện mặt trời áp mái đã vận hành tại trụ sở các điện lực... xem chi tiết 

- Lãnh đạo EVNNPC làm việc với Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh... xem chi tiết

- PC Lào Cai: Hiệu quả từ sáng kiến Hệ thống tự động khoanh vùng, cô lập sự cố và tự động 
khôi phục cấp điện trên đường dây trung áp… xem chi tiết

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/11630/Default.aspx

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/11601/Default.aspx
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Chỉ đạo: Ông Lê Quang Thái – Phó TGĐ
Tổ chức thực hiện: Ban Quan hệ cộng đồng
Điện thoại: 024.2100653 *Fax: 024.39263742
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