
 

Tin tức

Phát động Tuần lễ hồng EVN lần thứ V: Vạn trái tim - Một tấm lòng

Sáng 24/12, tại trụ sở EVN – số 11 Cửa Bắc, Ba 
Đình, Hà Nội đã diễn ra Lễ phát động chương trình 
hiến máu tình nguyện Tuần lễ hồng EVN lần thứ V 
với thông điệp “Vạn trái tim - Một tấm lòng”. 

Đây là lần thứ năm EVN phối hợp với Viện huyết học 
– Truyền máu Trung ương tiếp tục tổ chức chương 
trình hiến máu tình nguyện với sự tham gia của hàng 
vạn CBCNV và người lao động trong Tập đoàn. 
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Số 34 • Tháng 12/2019

Chương trình Tuần lễ hồng EVN được tổ chức 4 lần trong những năm qua đã thành công tốt 
đẹp, trong đó toàn thể CBCNV EVN đã đóng góp tương ứng được trên 30.000 đơn vị máu cho 
“ngân hàng” máu trên Toàn quốc.

hội; đồng chí Trịnh Đình Dũng - Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Võ Văn Dũng - Phó 
Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Hà Ngọc Chiến - Chủ tịch Hội 
đồng Dân tộc của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thuý Anh - Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã 
hội của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội; đồng 
chí Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy 
ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Y Thanh Hà Niê K’đăm - Bí thư Đảng 
ủy khối Doanh nghiệp Trung ương...

Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng thay mặt Chính phủ đã biểu dương và chúc mừng những 
thành tích mà các thế hệ lãnh đạo và CBCNV, người lao động ngành Điện đạt được trong suốt 
65 năm qua. 

Sáng 21/12, tại mít-tinh kỷ niệm 65 năm ngày Truyền 
thống ngành Điện lực Việt Nam, Uỷ viên Bộ Chính 
trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị 
Phóng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trao tặng 
Huân chương Lao động hạng Nhất cho EVN.

Tham dự mít-tinh có đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy 
viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc 

EVN kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động 
hạng Nhất
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Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày  kỷ niệm 65 năm 
ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam,  
EVN đã tổ chức Lễ tuyên dương thành tích cung 
cấp điện khu vực biển đảo và kinh doanh, dịch vụ 
khách hàng giai đoạn 2013 – 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐTV EVN Dương 
Quang Thành cho biết, giai đoạn 2013 – 2019,  

261 cá nhân, tập thể được tuyên dương về công tác cung cấp điện cho biển đảo 
và kinh doanh – dịch vụ khách hàng

“65 năm chiến đấu, xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo, công nhân viên 
và người lao động của ngành Điện lực Việt Nam đã đoàn kết, đồng lòng, với tinh thần trách 
nhiệm cao, vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, hi sinh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. EVN đã đảm bảo cung cấp đủ điện cho đất nước, qua 
đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và CNH-HĐH đất nước”, Phó 
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

công tác cung cấp điện khu vực biển đảo và kinh doanh dịch vụ khách hàng của EVN đã có 
những chuyển biến vượt bậc.

Hàng loạt công trình cấp điện lưới quốc gia bằng cáp ngầm xuyên biển ra các đảo Cô Tô, Phú 
Quốc, Lý Sơn, Cù Lao Chàm; các công trình đường dây trên không cấp điện cho huyện đảo 
Kiên Hải, các xã đảo Lại Sơn, Hòn Tre, Hòn Nghệ, Tiên Hải lần lượt được hoàn thành...

Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu các tập thể, cá nhân tiếp tục phát huy truyền thống, vượt qua 
mọi khó khăn, thách thức để góp phần cùng Tập đoàn hoàn thành các nhiệm vụ; nỗ lực cung 
cấp điện đầy đủ, an toàn, chất lượng, liên tục, ổn định và dịch vụ khách hàng hoàn thiện hơn.
Dịp này, 120 tập thể và 141 cá nhân được nhận khen thưởng của Bộ Công Thương, Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam.

EVN đã tổ chức Lễ công bố cung cấp Hợp đồng điện 
tử. Tổng giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh, Phó Tổng giám 
đốc Lê Văn Trang cùng lãnh đạo 27 PC tham dự sự 
kiện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng 
giám đốc EVN cho biết, bình quân mỗi một năm 
EVN tiếp nhận và xử lý trên 1 triệu khách hàng mới 
đăng ký sử dụng dịch vụ điện năng. Việc áp dụng 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Lễ công bố cung cấp Hợp đồng điện tử

Hợp đồng điện tử và phương thức điện tử trong cung cấp dịch vụ điện là bước tiến phù hợp, 
đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc phát triển thương mại điện tử để minh bạch, đa dạng 
hoá trong giao tiếp với khách hàng, hỗ trợ rút ngắn quá trình cung cấp dịch vụ, nâng cao năng 
suất lao động, giúp tiết kiệm chi phí kinh doanh, đơn giản và thuận tiện trong quản lý, giám 
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Đảng bộ EVNNPC: Hội nghị kiểm điểm đánh giá, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh 
đạo, quản lý năm 2019

sát việc triển khai giải quyết yêu cầu khách hàng tại các đơn vị điện lực nhằm đảm báo việc 
thực thi và cung cấp dịch vụ đúng như các cam kết của Tập đoàn. Với phương thức mới này 
từ dịch vụ cấp điện mới đến các dịch vụ thay đổi trong quá trình thực hiện HĐMBĐ như nâng 
công suất, thay đổi định mức số hộ, thay đổi mục đích sử dụng điện, treo tháo công tơ điện 
định kỳ…sẽ được số hoá.

Ngày 23/12, Đảng bộ EVNNPC tổ chức Hội nghị kiểm 
điểm đánh giá, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, 
quản lý năm 2019. Tham gia có đồng chí Trịnh Huy 
Thành - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội; 
đồng chí Thiều Kim Quỳnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐTV; đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh - Phó Bí thư Đảng 
ủy, Tổng Giám đốc EVNNPC. 

Đồng chí Thiều Kim Quỳnh đã trình bày Dự thảo Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình 
của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2019. Trong năm qua, 
Đảng bộ EVNNPC đã quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của cấp trên, cũng như 
việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy. Trong 
đó, việc chú trọng công tác xây dựng Đảng đã góp phần lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhất là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Huy Thành – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà 
Nội đã ghi nhận và đánh giá cao Bản kiểm điểm tập thể của Ban chấp hành Đảng bộ EVNNPC. 
Khẳng định, năm 2019 Đảng bộ EVNNPC đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong 
lãnh đạo toàn bộ Đảng bộ, lan tỏa đến 27 đơn vị trong Tổng công ty; Sự đoàn kết thống nhất, 
trước hết là trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; Từ đó đảm bảo ổn định trong tư tưởng, đời 
sống, thu nhập của hơn 27.000 CBCNVC và người lao động.

lực, AEG cung cấp các giải pháp về lưới điện 220kV và TBA 110kV; giải pháp về lưu trữ điện 
năng và sử dụng điện năng một cách hiệu quả... Bên cạnh việc cung cấp những dịch vụ sau 
bán hàng, AEG còn triển khai nhiều gói đào tạo huấn luyện và hỗ trợ khách hàng trong quá 

Chiều 17/12, Chủ tịch HĐTV Thiều Kim Quỳnh làm 
việc với ông Frédéric Salon - Phó Chủ tịch Công ty 
Giải pháp nguồn (AEG) Cộng hòa Liên bang Đức.

Ông Frédéric Salon cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu 
của ông Thiều Kim Quỳnh và cho biết chuyến thăm 
nhằm giới thiệu những sản phẩm của Tập đoàn AEG 
mà EVNNPC đang quan tâm. Trong lĩnh vực điện 

Chủ tịch HĐTV Thiều Kim Quỳnh tiếp ông Frédéric Salon - Phó Chủ tịch Công 
ty Giải pháp nguồn Cộng hòa Liên bang Đức
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trình sử dụng những sản phẩm của AEG, với 61 trung tâm hỗ trợ khách hàng trên toàn thế giới.

Cảm ơn ông Frédéric Salon, Chủ tịch HĐTV Thiều Kim Quỳnh cho biết sau buổi làm việc này, 
các ban chuyên môn sẽ nghiên cứu để đưa ra những giải pháp và sản phẩm điện năng phù hợp 
với điều kiện hiện nay nhằm mang lại những lợi ích tốt nhất cho khách hàng của EVNNPC.

Lãnh đạo EVNNPC làm việc với PC Lai Châu

Vừa qua đoàn công tác do Phó Tổng giám đốc Lê Minh 
Tuấn dẫn đầu làm việc với PC Lai Châu về việc triển 
khai các dự án Trung tâm điều khiển xa (TTĐKX) và 
trạm biến áp không người trực (TBAKNT). 

Theo báo cáo của PC Lai Châu, đến nay PC đã hoàn 
thiện việc xây dựng cải tạo trụ sở TTĐKX và đang 
phối hợp với Công ty Thí nghiệm điện miền Bắc 
(ETC) lắp đặt thiết bị. Công ty đã hoàn thiện các phương án, đề án thành lập TTĐKX và đã 
được Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Bắc (A1) chấp thuận, EVNNPC phê duyệt.

Tại buổi làm việc, ông Lê Minh Tuấn khẳng định mô hình TBAKNT, TTĐKX là hướng đi tất 
yếu. Việc xây dựng và đưa vào vận hành các TTĐKXvà TBAKNT có ý nghĩa quan trọng trong 
việc hiện đại hoá, tự động hoá lưới điện theo lộ trình xây dựng lưới điện thông minh, góp phần 
nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và góp phần nâng 
cao năng suất lao động.

Phó Tổng giám đốc chỉ đạo PC Lai Châu phối hợp chặt chẽ với các ban chuyên môn của 
Tổng công ty, ETC và A1 để thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy trình, quy định 
cũng như đảm bảo tiến độ của dự án; Tăng cường trao đổi, học tập, đào tạo đảm bảo đội ngũ 
CBCNV đủ trình độ, năng lực vận hành khi TTĐKX đi vào hoạt động.

Tại Cơ sở 2 Trường cao đẳng Điện lực miền Bắc đã 
diễn ra lễ  bàn giao giữa hai đơn vị Trường Cao đẳng 
Điện lực miền Bắc và Công ty Dịch vụ Điện lực miền 
Bắc (NPSC). Ông Lê Quang Thái - Phó Tổng Giám 
đốc và một số ban chức năng Tổng công ty cùng 
tham dự.

Theo đó, Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc sẽ bàn 
giao nguyên trạng cơ sở vật chất, nhà cửa, trang thiết 

Lễ bàn giao Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc cho NPSC 

bị và số lao động hiện có của Cơ sở 2 tại xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội cho NPSC quản lý, 
sử dụng với các mục đích như: Làm tổng kho của Tổng công ty, trung tâm lưu trữ của Cơ quan 
Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Hà Nội hoặc nơi làm việc cho một số đơn 
vị sản xuất thuộc NPSC. 
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Đầu tư xây dựng

PC Nam Định đã công bố Quyết định số 3865/QĐ-
EVNNPC ngày 13/12/2019 của EVNNPC về việc 
thành lập TTĐKX Nam Định, trực thuộc PC Nam 
Định. Theo đó, kể từ 00 giờ 00 phút ngày 15/12/2019 
các trạm 110kV Ý Yên (E3.15) và trạm Trực Ninh 
(E3.16) chính thức đưa vào vận hành cùng TTĐKX  
Nam Định, thực hiện thao tác từ xa.

Công nghệ thông tin

Kỹ thuật vận hành

Tri ân khách hàng

khăn của địa phương, có địa hình phức tạp, chia cắt giao thông nên việc đi lại của bà con gặp 
rất nhiều khó khăn.

Cũng tại buổi khánh thành tuyến đường này vào sáng 20/12, PC Lào Cai đã trao 63 phần quà 
cho bà con trong thôn, ngoài ra 23 hộ nghèo cũng được hỗ trợ 500 nghìn đồng/hộ để mua cây 
giống.

Hưởng ứng Chương trình chung sức xây dựng nông 
thôn mới do tỉnh Lào Cai phát động, PC Lào Cai đã 
hỗ trợ 29 tấn xi măng, cùng nguyên liệu cát, đá và chi 
phí vận chuyển với tổng hỗ trợ lên đến trên 126 triệu 
đồng cho xã A Lù, huyện Bát Xát làm đường liên thôn 
vào thôn Khoa San Chải. Đây là thôn đặc biệt khó 

- PC Thái Nguyên đã phối hợp với Ban quản lý dự án 
lưới điện đóng điện thành công MBA T3 TBA 110 kV 
Gang Thép và nâng công suất MBA T1 TBA 110kV 
Quang Sơn.

- Ban Quản lý dự án lưới điện khởi công công trình 
TBA 110kV Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

PC Vĩnh Phúc vừa tổ chức diễn tập xử lý sự cố an toàn thông tin với tình huống giả lập là 
Hệ thống mạng OT tại TTĐKX Vĩnh Phúc bị mã độc tấn công theo mô hình DOS gây nghẽn 
mạng của toàn bộ hệ thống kênh truyền SCADA từ các TBA110kV về TTĐK xa.
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Chỉ đạo: Ông Lê Văn Trang - Phó TGĐ
Tổ chức thực hiện: Ban Truyền thông
Điện thoại: 024.2100653 *Fax: 024.39263742

Bản tin EVNNPC

Tin tham khảo

1. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội thông báo về công tác nhân sự đối với Đảng bộ Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc Xem chi tiết

2. Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẵn sàng kế hoạch đảm bảo điện trong dịp Lễ Noel, Tết 
Dương lịch và Tết Nguyên đán 2020 Xem chi tiết

3. Công ty Điện lực Điện Biên: Hành trình đưa điện về thôn bản vùng cao huyện Mường Nhé 
Xem chi tiết

4. Cần gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng cho dự án ĐZ và TBA 110kV Nghi Xuân Xem chi tiết

5. Phóng sự Theo bước chân người thợ điện kỳ 10 Xem chi tiết

Đây là dịp để các cán bộ của Công ty tăng cường 
khả năng ứng cứu sự cố, điều tra phân tích sơ bộ mã 
độc, bảo mật hệ thống, hạn chế các nguy cơ về an 
toàn thông tin… đảm bảo cung cấp điện an toàn và 
liên tục cho các phụ tải.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13984/Default.aspx
http://www.npc.com.vn/View/tabid/56/id/13962/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13957/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13966/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/13896/Default.aspx
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