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Số 59 • Tháng 7 /2020

Tin tức

Ngành Điện minh bạch trong việc kiểm tra hóa đơn tiền điện của khách hàng

Vừa qua, đoàn công tác liên ngành gồm các đại diện 
của Cục Điều tiết Điện lực, Cục Quản lý cạnh tra-
nh Bộ Công Thương, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
chất lượng, Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam đã 
kiểm tra công tác ghi chỉ số, lập hoá đơn tiền điện, giải 
quyết kiến nghị của khách hàng tại tại Công ty Điện 
lực Vĩnh Phúc. 

Qua kiểm tra thực tế tại Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội 
Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, một thành viên của đoàn công tác liên ngành khẳng định 
“tính minh bạch của ngành Điện rất cao”. Danh sách những khách hàng có thắc mắc về hóa 
đơn tiền điện, lượng điện tiêu thụ được Công ty Điện lực thống kê chi tiết, có địa chỉ cụ thể. 
Đoàn công tác, kể cả các phóng viên/nhà báo muốn kiểm tra điểm nào đều được đáp ứng, chứ 
không phải kiểm tra khách hàng được ngành Điện “chuẩn bị”, xem chi tiết

Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm việc với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 
và Công ty Điện lực Quảng Ninh

Đoàn công tác do ông Mai Quốc Hội, Thành viên HĐTV 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm Trưởng đoàn, đã 
có chương trình làm việc tại Hải Dương và Quảng Ninh 
về tình hình thực hiện kế hoạch kế hoạch sản xuất kinh 
doanh - đầu tư phát triển (SXKD–ĐTPT) 5 năm giai đoạn 
2016 – 2020. Ông Mai Quốc Hội đã ghi nhận những kết 
quả đã đạt được trong thời gian qua của PC Hải Dương 

và PC Quảng Ninh. Ông Hội yêu cầu hai đơn vị trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 cần triển 
khai nhiều giải pháp đồng bộ trong điều hành để đạt các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện, tỷ 
lệ thu tiền điện để tránh xảy ra tình trạng thất thoát; cần tăng cường quan hệ với địa phương, 
các đoàn đại biểu Quốc hội để giải quyết được nhiều nội dung bao gồm cả truyền thông, xem 
chi tiết và tại đây

Lãnh đạo EVN, EVNNPC làm việc với UBND tỉnh Lào Cai

Khẳng định vai trò và tầm quan trọng của các công trình điện, ông Hoàng Quốc Khánh - Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, tỉnh sẽ hỗ trợ hết mình để ngành điện thực hiện các dự 
án đầu tư xây dựng, đồng thời giao nhiệm vụ cho các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện 
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phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết tháo gỡ khó 
khăn vướng mắc trong việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch, 
chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bố trí đất cho công trình 
điện, giải phóng mặt bằng…  tạo điều kiện thuận lợi để 
EVN và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các dự 
án trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao nhất, xem chi tiết

Tổng công ty Điện lực miền Bắc công bố Quyết định thành lập Ban Quản lý dự 
án Xây dựng Điện miền Bắc

Xuất phát từ quy mô của Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
về nhiệm vụ và vai trò trong việc đảm bảo cung cấp điện 
và xây dựng các công trình đầu tư lưới điện để đáp ứng 
nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; 
ngày 14/4/2020 HĐTV Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc đã ban hành Nghị quyết số 159/NQ-HĐTV về việc: 
Thông qua phương án triển khai thành lập Ban Quản lý 

dự án Xây dựng Điện miền Bắc trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Ban quản lý dự 
án Xây dựng Điện miền Bắc được thành lập với nhiệm vụ quản lý các dự án do Tổng công ty 
quản lý và làm chủ đầu tư theo quy định của Pháp luật.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh yêu cầu Lãnh đạo Ban Quản lý dự 
án Xây dựng Điện miền Bắc, phải nhanh chóng bắt tay vào công việc, tất cả vì nhiệm vụ và 
mục tiêu tăng trưởng của Tổng công ty, không làm ảnh hưởng đến sự phát triển phụ tải và vận 
hành lưới điện của địa phương; tổ chức thực hiện các dự án đảm bảo đúng các quy định của 
Tổng công ty về công tác đầu tư xây dựng, được kiểm soát rõ ràng và chấp hành đúng quy 
định của pháp luật,  xem chi tiết

Tổng công ty Điện lực miền Bắc luôn đồng hành cùng những khó khăn vất vả 
của Người lao động

Trân trọng, cảm thông và thấu hiểu trước những vất vả 
của Người lao động đang phải đối mặt và làm việc trong 
điều kiện thời tiết nắng nóng, ngày 29/6/2020, đoàn công 
tác Tổng công ty Điện lực miền Bắc do ông Hồ Mạnh 
Tuấn đã tới Công ty Điện lực Nam Định để động viên, 
chia sẻ với CBCNV tại đây, với tinh thần Tổng công ty 
luôn đồng hành cùng những khó khăn vất vả của Người 
lao động. Ông Hồ Mạnh Tuấn đã đề nghị PC Nam Định 
cần lưu ý một số nhiệm vụ đó là, trong thời tiết nắng nóng cần quan tâm kịp thời động viên 
người lao động đang phải làm việc trực tiếp ngoài hiện trường. Đây là thời điểm rất dễ xảy ra 
tai nạn lao động, chính vì vậy tuân thủ  nghiêm túc các quy trình lao động, cũng như đảm bảo 
tuyệt đối an toàn tính mạng cho Người lao động, xem chi tiết
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Hội đồng thành viên EVNNPC làm việc với Ban Quản lý dự án lưới điện

Ông Vũ Thế Nam - Thành viên HĐTV Tổng Công ty 
Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã có buổi làm việc với 
Ban Quản lý Dự án lưới điện (BA1) nhằm rà soát tình 
hình công tác quản lý dự án giai đoạn 2016-2020 tại đơn 
vị. Tham gia buổi làm việc có các thành viên trong tổ 
công tác, đại diện các Ban Tổng công ty, lãnh đạo và đại 
diện các phòng chức năng của BA1, chi tiết tại đây

Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc thăm và động viên CBCNV Trung tâm 
Chăm sóc khách hàng

Đoàn công tác đã ghi nhận sự nỗ lực của các Giao dịch 
viên Trung tâm cũng như đồng cảm với khối lượng và 
áp lực  trong công việc mà họ đang phải đối mặt. Nhưng 
trên hết với sự tận tình và tinh thần trách nhiệm đã nhanh 
chóng tiếp nhận, xử lý các yêu cầu của khách hàng với 
thái độ trân trọng cầu thị và thân thiện. Qua đó phần nào 
giảm đi sức nóng của xã hội đối với ngành Điện trong thời 
gian này.

Nhấn mạnh nhiệm vụ của TTCSKH, ông Lê Văn Trang Phó Tổng Giám đốc cho rằng, Trung 
tâm Chăm sóc khách hàng có vai trò vị trí và là mắt xích quan trọng trong dây chuyền sản xuất 
kinh doanh của Tổng công ty, là công cụ để Ban Lãnh đạo Tổng công ty điều hành thực hiện 
tốt những chỉ tiêu như: Kinh doanh và dịch vụ khách hàng, quản lý kỹ thuật vận hành, các chỉ 
tiêu về đầu tư xây dựng,.. và cũng là cầu nối giữa khách hàng, người dân với ngành Điện, xem 
chi tiết

Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn làm việc về tình hình thực hiện các dự án dầu 
tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ông Lê Minh Tuấn đã thẳng thắn cho rằng, sự phối hợp 
giữa các đơn vị trong công tác đầu tư xây dựng chưa thật 
sự chặt chẽ vì vậy chưa tìm được tiếng nói chung và sự 
thống nhất trong quá trình thực hiện và nghiệm thu một 
số công trình. Ông Tuấn yêu cầu các ban chức năng Tổng 
công ty trong thời gian tới chủ trì phân định nhiệm vụ rạch 
ròi giữa các bên, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm; hai 

Ban Quản lý dự án nghiêm túc đánh giá năng lực thực sự của nhà thầu để loại bỏ nhà thầu 
không đủ tư cách, năng lực tham gia thực hiện các dự án; đối với các dự án còn khiếm khuyết, 
yêu cầu Ban Quản lý đầu tư chủ trì lập danh sách những tồn tại và đề xuất phương hướng xử 
lý trong thời gian sớm nhất.
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Quản lý kỹ thuật – An toàn

• Để đề ra các biện pháp tăng cường về an toàn phòng cháy trong sử 
dụng điện sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, Cục Cảnh sát phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Cục Cảnh sát PCCC&CNCH), Cục Kỹ 
thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục KTAT&ATMT) và Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội thảo “An toàn phòng cháy 
trong sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh”, xem chi tiết

• Để đảm bảo vận hành, cung cấp điện ổn định, liên tục trong những ngày nắng nóng. Trạm 
110kV Hòa Bình đã phối hợp với bộ phận sửa chữa thí nghiệm sử dụng khai thác hiệu quả các 
trang thiết bị chuyên dụng đã được Tổng Công ty và Công ty điện lực Hòa Bình trang cấp để 
kiểm tra thiết bị, nhằm đánh giá chính xác tình trạng vận hành của tất cả các thiết bị tại trạm 
110kV, hạn chế tối đa sự cố gây mất điện đột xuất không báo trước cho khách hàng.

• Mưa giông lớn xảy trên địa bàn huyện Quan Hóa  kèm 
sấm sét, Trạm biến áp Quan Hóa 3 đã bị sét đánh gây sự 
cố cháy máy gây mất điện của 325 hộ khách hàng của khu 
4 và 5 Thị trấn Hồi Xuân. Ngay sau đó, Công ty Điện lực 
Thanh Hóa đã chỉ đạo Điện lực Quan Hóa đã lên phương 
án cấp điện để đảm bảo số khách hàng mất điện ít nhất. 
Sau khi tiến hành làm các biện pháp an toàn theo quy định  

nhóm công tác đã thay MBA dự phòng 250 kVA để thay thế tạm thời cho MBA 320 kVA bị 
cháy do sét đánh và cấp điện lại cho toàn bộ 325 hộ khách hàng của khu 4 và 5 Thị trấn Hồi 
Xuân.

• Để nâng cao hiệu quả trong phối hợp ứng cứu giữa lực 
lượng phòng cháy chuyên nghiệp với các đơn vị trên địa 
bàn quản lý, cách xử lý tình huống và biện pháp tổ chức 
chữa cháy, tình trạng phương tiện chữa cháy tại chỗ của 
lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở; triển khai chương 
trình công tác An toàn - Vệ sinh lao động - phòng cháy 
chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCN&CNCH) năm 2020, 
ngay từ đầu năm cùng với việc ban hành các văn bản để 
lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong công tác PCCC, Công ty Điện lực Hải Phòng đã kiện toàn 
Ban chỉ huy PCCC từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc.

• Đám cháy khởi phát từ địa phận xã Ân Phú (huyện Vũ 
Quang) lan nhanh sang khu vực núi Mồng Gà thuộc xã 
Sơn Long và xã Sơn Trà huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. 
Ngoài thiệt hại về cây cối, vụ cháy còn đe dọa đến đường 
dây trung thế 10kV và 02 trạm biến áp (TBA) Sơn Long 
5 và Sơn Long 6 thuộc đường dây 971E18.2 cấp điện cho 
hơn 200 khách hàng và một số trang trại chăn nuôi gia 

súc. Điện lực Hương Sơn đã điều động 15 công nhân viên mang theo bình cứu hỏa, dao phát 
tạo đường băng để cô lập đám cháy có nguy cơ lây lan vào đường dây trung, hạ áp và các 
TBA. Ngoài lực lượng có mặt ở hiện trường vụ cháy, tại các điểm trực Trung gian Hương Sơn 
và Đội quản lý số 1 đã được tăng cường, bổ sung nhân lực trực để kịp thời ứng phó  khi có 
diễn biến mới xảy ra, xem chi tiết

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18683/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18682/Default.aspx


5

Kinh doanh dịch vụ khách hàng 

• Trong thời điểm nắng nóng PC Bắc Giang đã nỗ lực 
không cắt điện, bố trí nguồn vốn để xây dựng, lắp mới các 
đường dây, TBA, san tải cho các khu vực có nguy cơ quá 
tải. Tăng cường kiểm tra, sửa chữa, củng cố lưới điện hiện 
có, giảm tối đa nguy cơ gây ra sự cố.

• Với mong muốn để các khách hàng sử dụng điện có thêm thông tin cụ thể đối với quy định 
hiện hành liên quan đến ghi chỉ số công tơ đo đếm điện năng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
hướng dẫn một số quy định liên quan đến ghi chỉ số công tơ đo đếm điện năng, xem chi tiết

• Để hạn chế sai sót, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng sử 
dụng điện, ngay từ đầu mùa hè, PC Bắc Giang  đã tổ chức 
tập huấn, hướng dẫn và chỉ đạo điện lực các huyện, thành 
phố quán triệt đến nhân viên phải nghiêm túc siết chặt kỷ 
cương, kỷ luật lao động, thực hiện đúng quy trình, quy 
định, đặc biệt là trong khâu ghi, kiểm tra chỉ số công tơ, 
soát xét trước khi phát hành hóa đơn tiền điện, giải quyết 
kiến nghị, khiếu nại.

• Điện lực Chợ Đồn thực hiện kiểm tra sử dụng điện, kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng đối 
với những khách hàng có sản lượng biến động bất thường tại xã Quảng Bạch, phát hiện khách 
hàng Phùng Văn Tiệp, thôn Bản Mạ, xã Quảng Bạch có hành vi trộm cắp điện. Ngay khi phát 
hiện sự việc, tổ công tác đã phối hợp với Công an địa bàn xã Quảng Bạch tiến hành kiểm tra 
hiện trạng, lập biên bản vi phạm sử dụng điện, thống kê công suất vi phạm, vẽ sơ đồ vi phạm, 
lập biên bản tạm giữ tang vật, biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực điện lực hành vi trộm 
cắp điện của chủ hộ sử dụng điện là ông Phùng Văn Tiệp.

Đầu tư xây dựng 
Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực đã đóng điện thành 
công dự án xóa T đường dây 110kV Việt Trì - Lập Thạch. 
Đây là dự án có thời gian thực hiện dài với nhiều khó 
khăn vướng mắc trong quá trình thi công.

Ban Quản lý Dự án lưới điện đã đóng điện thành công dự 
án nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Phong Thổ, tỉnh 
Lai Châu và đã khởi công dự án ĐZ và TBA 110kV Liễu 

Đề, tỉnh Nam Định. Dự án ĐZ và TBA 110kV Liễu Đề, tỉnh Nam Định. 
Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực đã khởi công dự án Treo dây mạch 2 ĐZ 110kV Quỳnh 
Lưu, Diễn Châu, Cửa Lò, Hưng Đông tỉnh Nghệ An và đã đóng điện thành công dự án nâng 
công suất MBA T1 TBA 110kV Nông Cống.

https://www.evn.com.vn/d6/news/Mot-so-quy-dinh-lien-quan-den-ghi-chi-so-cong-to-do-dem-dien-nang-66-142-25899.aspx
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Công tác đào tạo, tập huấn

• Vừa qua tại  Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc đã kết 
thúc lớp thứ nhất “Đào tạo thi công, sửa chữa lưới điện 
22kV đang vận hành”. Lớp học đã đạt mục tiêu mà Lãnh 
đạo tổng công ty đã đề ra. Khóa học đã cung cấp thêm 
cho nguồn nhân lực hotline của tổng công ty 20 “chiến sĩ 
thiện chiến”, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trên lưới điện 
22kV đang mang điện, làm tiên phong cho các học viên 
lớp 2 và lớp 3 đang và sẽ đào tạo trong thời gian sắp tới.

• Đứng trước yêu cầu đẩy mạnh nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý vận hành 
110kV, bổ sung các trang thiết bị hỗ trợ hiện đại, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã biên soạn 
giáo trình “Hướng dẫn đo PD bằng thiết bị phát hiện phóng điện cục bộ XPD-II”, nhằm nâng 
cao trình độ kiến thức nghiệp vụ của Đội vận hành lưới điện cao thế 110kV. Bên cạnh đó là 
các buổi thực hiện hướng dẫn đào tạo chuyên sâu tại hiện trường về phương pháp đo, phương 
pháp lấy số liệu, phân tích các thông số thông qua các hình ảnh trực quan trên thiết bị XPD-II.

Văn hóa doanh nghiệp

• Kỹ năng giao tiếp có vai trò, ý nghĩa vô cùng quan trọng 
trong đời sống xã hội nói chung và trong môi trường công 
sở nói riêng, nhất là đối với mỗi cá nhân CBCNV ngành 
điện. Có thể nói, văn hóa giao tiếp ứng xử của doanh 
nghiệp thể hiện mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân 
thông qua quá trình giao tiếp hành chính góp phần hình 
thành nên những chuẩn mực, giá trị văn hóa mà các bên 
cùng tham gia vào. Công ty Điện lực Sơn La là đơn vị 
phục vụ kinh doanh bán điện, CBCNV thường xuyên giao tiếp với nhiều khách hàng, do đó 
việc xây dựng kỹ năng giao tiếp của mỗi CBCNV cần được thực hiện một cách nghiêm túc và 
duy trì, xem chi tiết

• Có hẹn từ trước, ba giờ sáng tôi theo chân chị Lê Ngọc 
Ánh (PC Hà Tĩnh) để đi tới TBA 110kV Kỳ Anh - nơi sẽ 
tiến hành cắt điện làm thí nghiệm định kỳ. Chị Ánh cho 
biết:“Thiết bị cũng như con người vậy, đến thời kỳ phải 
thí nghiệm, kiểm tra, bảo dưỡng nhằm phát hiện sai sót 
ngăn chặn kịp thời những sự cố xảy ra. Việc thí nghiệm 
định kỳ thiết bị cũng là biện pháp hữu hiệu nhất để phát 
hiện tình trạng kỹ thuật bên trong của các thiết bị đang 

vận hành ở TBA. Qua đó, đơn vị QLVH có biện pháp sữa chữa hoặc thay thế, góp phần nâng 
cao độ tin cậy cung cấp điện”, xem chi tiết

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18725/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18735/Default.aspx
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Các hoạt động đoàn thể - Nhân đạo

• Nhân Tháng hành động vì Trẻ em và Ngày Gia đình 
Việt Nam năm 2020, Công đoàn Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc đã hướng dẫn các Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ 
chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa với chủ đề “Chung 
tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”. Đây là 
hoạt động thường xuyên định kỳ hàng năm của các cấp 
Công đoàn Tổng công ty để động viên tinh thần cho con 
CNVCLĐ, chia sẻ khó khăn với nữ CNVCLĐ, góp phần 
giúp CNVCLĐ yên tâm công tác, Công đoàn Tổng công ty đã đề nghị Tổng Giám đốc trích 
số tiền 354 triệu đồng từ Quỹ Nhân Đạo của Tổng công ty thăm hỏi 354 cháu con CNVCLĐ 
nhiễm chất độc màu da cam, bị dị tật bẩm sinh, mắc bệnh hiểm nghèo; Công đoàn Tổng công 
ty trích 196 triệu đồng từ Quỹ Tình nghĩa thăm hỏi 188 nữ CNVCLĐ và 02 con CNVCLĐ có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời đề nghị Công đoàn Điện lực Việt Nam trợ cấp cho 19 
con CNVCLĐ và 09 nữ CNVCLĐ bị mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

• Ông Nguyễn Duy Mạnh Hùng - Phó Ban Tổ chức và nhân 
sự, Chủ tịch Công đoàn  nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ nghỉ hưu 
trí theo chế độ kể từ ngày 01/7/2020. Ông Nguyễn Trọng 
Hải - Phó Ban Tổ chức và nhân sự, Phó Chủ tịch Công 
đoàn giữ vị trí Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng công ty 
thay ông Nguyễn Duy Mạnh Hùng kể từ ngày 01/7/2020; 
bà Lê Thị Mai Loan - Phó Ban Kinh doanh, Ủy viên Ban 
Chấp hành Công đoàn giữ vị trí  Phó Chủ tịch Công đoàn 

Cơ quan Tổng công ty, xem chi tiết

• Với nguồn kinh phí 30 tỷ đồng hỗ trợ của ngành Điện, chỉ sau hai tháng nữa 600 ngôi nhà 
mới tại huyện Nậm Pồ sẽ hoàn thành, đời sống bà con nơi đây sẽ tiếp tục thay da đổi thịt, cùng 
hòa chung không khí phấn khởi và tự hào với đồng bào cả nước chào mừng đại hội Đảng bộ 
các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xem chi tiết

Gương điển hình tiên tiến
• Chị Phạm Thị Phượng, công nhân ghi chỉ số công tơ thuộc Điện lực 
Tam Điệp, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình. Nhiều năm qua 
bản thân chị Phượng đã bám sát nhiệm vụ, kế hoạch của đơn vị, bất kể 
thời tiết nắng nóng hay mưa gió chị luôn cố gắng khắc phục mọi khó 
khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xem chi tiết

• Đã hơn 18 năm gắn bó với PC Thái Nguyên, trong quá trình công tác 
đồng chí Giám luôn là người nhiệt tình, năng nổ, nắm bắt công việc, phân 
công, hỗ trợ từng thành viên trong đội để phấn đấu hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ được giao. Được sự ủng hộ, động viên của lãnh đạo đơn vị, đặc 
biệt là anh em đồng nghiệp, đồng chí Giám đã phát huy nhiều sáng tạo kỹ 
thuật trong công việc, xem chi tiết
 

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18680/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18704/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18687/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18712/Default.aspx
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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. Chia sẻ của Công nhân Điện lực miền Bắc trong công việc đảm bảo cung cấp điện mùa 

nắng nóng.

2. Thương anh lắm trong những ngày nắng nóng

3. Giả danh nhân viên điện lực, lừa khách hàng nộp tiền điện qua ngân hàng

4. Phóng sự dịch Covid 19 – Ngành điện hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho người dân

5. Công nhân Điện lực Hà Tĩnh “đội nắng” canh dòng điện an toàn

6. PC Phú Thọ: Không để nỗi lo mất điện làm ảnh hưởng đến khách hàng

 http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18668/Default.aspx
 http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18668/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18670/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18721/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18693/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18664/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/18663/Default.aspx
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