
 

Tin tức

Bộ Công Thương đề xuất hỗ trợ giảm giá điện cho hàng triệu đối tượng gần 
11.000 tỷ đồng

Ngày 01/4/2020, Bộ Công Thương có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất giảm giá điện 
cho các khách hàng sử dụng điện để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh 
tác động của dịch Covid - 19.Theo đó những đối tượng được hưởng từ việc giảm giá điện đó 
là: 

Giảm giá điện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp: giảm giá điện sản xuất và kinh doanh 10% từ 
tháng 4 đến tháng 6/2020. Số tiền hỗ trợ dự kiến lên đến hơn 6.100 tỷ đồng.

Giảm giá điện cho khách hàng sinh hoạt: giảm 10% giá các bậc thang sinh hoạt từ bậc 1 đến 
bậc thang 4 từ tháng 4 đến tháng 6/2020, số tiền là gần 3.000 tỷ đồng. Đây là nhóm đối tượng 
chủ yếu là người lao động, công chức, viên chức, công nhân bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch 
Covid – 19.

Giảm giá điện cho hàng triệu khách hàng: giảm giá các cơ sở lưu trú du lịch bằng giá sản xuất 
từ tháng 04/2020, số tiền là hơn 1.800 tỷ đồng; Miễn, giảm tiền điện trực tiếp cho các cơ sở 
phục vụ chống dịch Covid - 19, số tiền là 100 tỷ đồng, chi tiết
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Số 46 • Tháng 4/2020

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành nghị quyết về 
một số giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo 
an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid- 19

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp 
bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo 
đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; trước 
yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra, Ban Thường vụ Đảng ủy 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Nghị 
quyết số 36-NQ/ĐU ngày 30/3/2020 với mục tiêu thực 
hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhanh chóng 

tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ứng phó hiệu quả với dịch Covid-19, đảm bảo 
hoàn thành tốt nhiệm vụ - kế hoạch năm 2020 của Tập đoàn, chi tiết  

https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/gia-m-gia-die-n-cho-ha-ng-trie-u-kha-ch-ha-ng-tri-gia-ga-n-11-000-ty-629888.html
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15774/Default.aspx
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Đã cấp điện trở lại cho Công ty Xi măng Công Thanh  
sau khi doanh nghiệp này đã thanh toán 20.795.265.061 
đồng cho các khoản nợ tiền điện, ông Hoàng Thanh 
Sơn - Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết: 
Vào lúc 14 giờ 15 ngày 01/4/2020, Công ty Điện lực 
Thanh Hóa đã phối hợp cùng Trung tâm Điều độ Hệ 
thống điện miền  Bắc (A1) thực hiện phương thức cấp 
điện cho lại Xi măng Công Thanh, xem chi tiết

Văn bản thực thi

Chỉ thị số 1539/CT-EVNNPC  ngày 31/3/2020 do Chủ tịch HĐTV ký về việc đảm bảo ổn định 
hoạt động SXKD trước tác động của dịch Covid-19,  xem chi tiết

Tổng công ty đã có văn bản số 1420/EVNNPC ngày 27/3/2020, yêu cầu các đơn vị thực hiện: 
Phối hợp với chính quyền địa phương để có thông tin các khu vực cách ly tập trung phòng 
dịch Covid-19, lập phương án đảm bảo cấp điện, xử lý sự cố lưới điện cho các khu vực cách 
ly, xem chi tiết; 

Ngày 31/3/2020 Tổng công ty đã ban hành Chỉ thị số 1498/CT-EVNNPC về công tác quản lý 
kỹ thuật vận hành, An toàn vệ sinh lao động và công tác Quản lý sự cố lưới điện, nâng cvao độ 
tin cậy cung cấp điện năm 2020, xem chi tiết; Chỉ thị số 1595/CT-EVNNPC ngày 03/4/2020 
về công tác Kinh doanh, Tài chính kế toán, Văn hóa doanh nghiệp, Công nghệ thông tin và 
Truyền thông năm 2020, xem chi tiết

Kinh doanh dịch vụ khách hàng

EVNNPC đã cấp điện trở lại cho Xi măng Công Thanh

Từ tháng 4/2020, EVNNPC sẽ mở rộng việc triển khai 
dịch vụ thu hộ tiền điện qua ví điện tử Momo tại 14 
Công ty Điện lực (PC): Bắc Giang, Hà Nam, Lào Cai, 
Tuyên Quang, Hòa Bình, Sơn La, Hà Tĩnh, Cao Bằng, 
Lạng Sơn, Điện Biên, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Cạn, 
Lai Châu. Ngoài ra EVNNPC sẽ triển khai dịch vụ thu 
hộ tiền điện trên địa bàn PC Nam Định, PC Bắc Ninh 
và các Công ty Điện lực còn lại sau khi VNPT-Media 

hoàn thành việc phối hợp với Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc triển khai chức 
năng đối soát tự động.

EVNNPC mở rộng dịch vụ thu hộ tiền điện qua Momo, VNPT

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15804/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15811/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15750/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15823/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15831/Default.aspx
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• Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng 
Chính phủ về các biện pháp cấp bách, phòng, chống 
dịch Covid-19, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã chỉ 
đạo các đơn vị thành viên triển khai các phương án làm 
việc từ xa và cách ly tại nơi làm việc để phòng tránh 
dịch bệnh Covid-19, đảm bảo cung cấp điện an toàn 
liên tục. Theo đó,các đơn vị đã thực hiện cách ly tập 
trung các Điều độ viên và Kỹ sư SCADA thuộc phòng 
Điều độ hoặc Trung tâm điều khiển xa. Các khu vực cách ly được tiến hành phun thuốc sát 
trùng, khử khuẩn; chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật dụng thiết yếu, đảm bảo sức khỏe và môi 
trường làm việc tốt nhất cho các CBCNV trong thời gian cách ly tập trung. 

Đảm bảo vận hành hệ thống điện phòng chống dịch bệnh Covid -19

• PC Quảng Ninh chỉ đạo Điện lực Thành phố Móng 
Cái kéo cáp, lắp đặt công tơ điện cho chốt kiểm soát 
Biên phòng chống dịch COVID-19. Việc lắp đặt đấu 
nối cấp nguồn điện giúp cho 02 chốt kiểm soát dịch 
bệnh khu vực dọc tuyến Biên giới sông Ka Long, phục 
vụ các lực lượng Biên phòng thực hiện nhiệm vụ.

• Công ty Điện lực Phú Thọ đã chỉ đạo  Điện lực TP 
Việt Trì, Điện lực Phù Ninh, Điện lực Tam Nông đã cử 
CBCNV khảo sát lắp đặt ngay nguồn điện 220V, đèn 
chiếu sáng tại khu vực nghỉ ca và phục vụ điểm chốt 
kiểm soát, đặc biệt ở khu vực huyện Phù Ninh, nơi có 
nút giao IC8 là một trong những cửa ngõ vào tuyến cao 
tốc Nội Bài - Lào Cai với Phú Thọ và các tỉnh phía Bắc; 
đây cũng là điểm vào Khu di tích lịch sử Đền Hùng có 
lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn.

Thông tin dự án

• Khởi công dự án thay máy biến áp T1 TBA 110kV Hà Trung và Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa.

• Trong bối cảnh các doanh nghiệp đang dần “thấm đòn” dịch Covid-19, Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc đã chủ động đề ra nhiều biện pháp vừa để đảm bảo an toàn cho anh em làm công 
tác đầu tư xây dựng, vừa để giảm thiểu tác động tiêu cực do đại dịch nguy hiểm toàn cầu này 
gây ra, xem chi tiết.

• Công ty Điện lực Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án chống quá tải lưới điện 
tỉnh Hưng Yên năm 2020. Qua hơn 1 tháng triển khai 13 dự án đã cơ bản thực hiện hơn 80% 
khối lượng. Hưng Yên phấn đấu hoàn thành công tác đấu nối, san tải các TBA thuộc 13 dự án 
này xong trước 15/4/2020.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15819/Default.aspx
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• Tại Hải Phòng hiện có nhiều tuyến đường dây, trạm biến áp nằm 
gần, trong các Khu công nghiệp nên không tránh khỏi vấn đề ô 
nhiễm do khói bụi từ các Khu công nghiệp thải ra, bụi bẩn do thi 
công cơ sở hạ tầng, đường sá… Để đảm bảo an toàn vận hành lưới 
điện 110kV Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Hải Phòng 
đã xây dựng nhiều giải pháp, trong đó công tác thực hiện vệ sinh 
cách điện tuyến đường dây, TBA đang mang điện bằng nước áp 
lực cao (vệ sinh hotline) được thực hiện thường xuyên đem lại 
hiệu quả cao. 

Quản lý vận hành, an toàn

• Để kết hợp tối đa các hạng mục công việc trong một 
lần cắt điện, PC Thái Nguyên đã thực hiện phối hợp 
với các đơn vị trong và ngoài Công ty lập phương 
thức cắt điện và ghép hơn 100 hạng mục công việc 
trong đó tập trung triển khai thực hiện 122 hạng mục 
công việc khi cắt điện, xem chi tiết

• Công ty Điện lực Bắc Ninh Công ty Điện lực Bắc Ninh đưa vào vận hành các bộ dao phân 
đoạn (LBS điều khiển) trên lưới điện trung thế. Với việc đưa vào vận hành 40 bộ LBS điều 
khiển trên lưới điện trung thế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy cung 
cấp điện, hạn chế cắt điện trên diện rộng khi xảy ra sự cố hoặc cải tạo sửa chữa và nâng cao 
hơn nữa chất lượng dịch vụ, hướng tới sự hài lòng cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn 
tỉnh Bắc Ninh.

• Thực hiện Kế hoạch thí nghiệm định kỳ các thiết bị 
trạm 110kV năm 2020, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã 
kết hợp xử lý khiếm khuyết trên lưới điện 110kV tại các 
trạm biến áp 110kV khu vực Bắc Kạn, để đảm bảo cung 
cấp điện an toàn, ổn định trước mùa mưa bão năm 2020.

Ông Bành Hồng Hiển – Giám đốc Công ty Điện lực 
Nghệ An, thay mặt lãnh đạo Tổng công ty đã trao 
Quyết định số 666/QĐ-EVNNPC ngày 27/3/2020 của 
Tổng Giám đốc Công ty Điện lực miền Bắc về việc 
bổ nhiệm ông Phạm Công Thành, Trưởng phòng Tài 
chính kế toán giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện 
lực Nghệ An kể từ ngày 02/4/2020.

Công tác cán bộ

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15772/Default.aspx
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Đó không phải quy chế, không phải là quy định mà đó 
là tinh thần của CBCNV ngành điện, là văn hóa doanh 
nghiệp, khiến cho CBCNV đơn vị tự giác làm việc hết 
mình, thể hiện thương hiệu của Công ty Điện lực Phú 
Thọ nói chung, Điện lực Thanh Ba nói riêng. Để làm 
tốt điều đó đơn vị luôn quan tâm, giải quyết đầy đủ các 
chế độ cho người lao động, giúp cho đời sống về vật 
chất, tinh thần ngày càng được nâng cao. Từ đó người 

lao động yên tâm công tác, toàn tâm toàn ý trong công việc, thực hiện hết trách nhiệm được 
giao, đảm bảo hoàn thành công việc một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

Làm hết việc, không đợi hết giờ

Văn hóa doanh nghiệp

Chuyện kể rằng, ở một thị trấn nhỏ vùng núi phía Bắc, có hai vợ chồng người công nhân ngành 
Điện sống cùng với mấy cô con gái trong một ngôi nhà nhỏ giữa thị trấn. Người đàn ông duy 
nhất của gia đình ấy đã gần bước vào ngưỡng cửa của tuổi 60 rồi mà ngày ngày vẫn đều đặn 
hồ hởi khoác lên mình bộ quần áo cam truyền thống để đến trụ sở làm việc, công việc của 
những người công nhân vận hành lưới điện đã gắn bó với vợ chồng ông mấy chục năm nay, 
đây cũng là công việc mà vợ chồng ông cảm thấy rất yêu thích và rất đỗi tự hào, xem chi tiết

Chuyện gia đình người công nhân ngành Điện thời Covid

• Tổng công ty Điện lực miền Bắc trích 100 triệu đồng từ Quỹ nhân đạo hỗ trợ gia đình anh 
Hoàng Văn Biền công nhân vận hành Nhà máy Thủy điện Nậm Toóng, thuộc Công ty TNHH 
MTV thủy điện Sa Pa đã không may qua đời.

• Công ty Điện lực Bắc Kạn thay 200 bóng đèn tiết kiệm điện cho 100 hộ nghèo, gia đình 
chính sách của xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn mỗi gia đình được hỗ trợ thay thế mới 2 bóng 
đèn tiết kiệm điện. Cùng với đó Đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Bắc Kạn còn tổ chức 
tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các thiết bị điện trong nhà sao cho đảm bảm an 
toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Từ đó nâng cao ý thức tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường của người 
dân địa phương.

• Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Vĩnh Phúc trao tặng hệ thống bồn rửa tay cho các trường 
học, chung tay phòng tránh dịch Covid-19. Với mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé 
nhằm ngăn ngừa, phòng chống, hạn chế lây nhiễm chéo các dịch bệnh truyền nhiễm qua 
đường hô hấp và tiêu hoá, đặc biệt là dịch bệnh viêm đường hô hấp (Covid – 19) đang diễn 
biến phức tạp hiện nay. Đây là một phần của cuộc vận động “Chương trình Vì một Việt Nam 
khoẻ mạnh” do Trung ương Đoàn phát động.

Các hoạt động đoàn thể

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/15803/Default.aspx
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Tin tham khảo

1. EVNNPC thực hiện ngừng cung cấp điện theo Luật Điện lực, Xi măng Công Thanh mới 

chịu thanh toán nợ tiền điện. 

2. PC Ninh Bình: Đoàn viên thanh niên Điện lực Tam Điệp tự chế đồ phòng hộ chống dịch 

COVID-19. 

3. Chẳng được như người ta

4. Ban quản lý dự án Điện lực Thanh Hóa với công tác triển khai các dự án đầu tư xây dựng 

năm 2020.

5. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kêu gọi sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia

6. Những thói quen giúp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường

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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