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Số 76 • Tháng 11/2020

Tin tức

Chiều 01/11, tại tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc về công tác khắc 
phục hậu quả cơn bão số 9 và tìm kiếm cứu nạn.
Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, Ngành 
cùng lãnh đạo các địa phương tại buổi làm việc, đại diện 
Tập đoàn Điện lực cho biết, Tổng công ty Điện lực miền 
Trung đã nỗ lực tối đa để khắc phục hậu quả cơn bão, sớm 
cung cấp điện trở lại nhanh nhất có thể tại các khu vực bị 
ảnh hưởng bão. 
Các đơn vị trong Tổng công ty Điện lực miền Trung, cùng sự hỗ trợ của một số đơn vị từ Tổng 
công ty Điện lực miền Nam, Công ty Truyền tải điện 3,..., với tổng số hơn 1.600 người, trên 
200 phương tiện, đã nỗ lực sửa chữa, thi công ngày đêm nhằm khôi phục vận hành hệ thống 
điện sớm nhất.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân 
Cường đánh giá cao sự chấp hành nghiêm các mệnh lệnh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên 
tai các tỉnh/thành phố đối với các nhà máy thuỷ điện của EVN ở khu vực miền Trung. Bộ 
trưởng đồng thời đánh giá các hồ thuỷ điện của EVN đã phát huy vai trò cắt, giảm lũ trong cơn 
bão số 9 vừa qua. Mặc dù lượng mưa rất lớn, nhưng các hồ thuỷ điện của EVN ở miền Trung 
(Bản Vẽ, A Vương, Sông Tranh 2, Sông Bung 2, Sông Bung 4) với dung tích phòng lũ đã góp 
phần giảm bớt lượng nước đưa về hạ du, từ đó giảm bớt tình trạng ngập lụt ở các địa phương.
Cũng tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh biểu dương Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Trung và các đơn vị khác của ngành Điện 
đã nỗ lực rất cao, huy động tổng lực với mục tiêu khôi phục cung cấp điện nhanh nhất có thể, 
phục vụ bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống sau khi bão đi qua.

Nỗ lực khắc phục sự cố lưới điện miền Trung do bão số 9 được đánh giá cao

Tỉnh Hà Nam cam kết phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện cho Ngành điện 
kinh doanh và hoàn thành sứ mệnh của mình

Chiều ngày 03/11/2020 tại Hội trường UBND tỉnh Hà 
Nam tổ chức Hội nghị về công tác đầu tư cấp điện trong 
các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, 
tiến độ đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh và tình hình 
cung cấp điện trong thời gian vừa qua.
Tham dự Hội nghị có ông Trương Quốc Huy – Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, cùng các ông, 
bà Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam và Lãnh đạo các Sở 

ban ngành: Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Ban quản lý các khu công nghiệp, 
Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam. Về phía Tổng công ty Điện lực miền Bắc có bà Đỗ Nguyệt 
Ánh – Tổng Giám đốc, ông Lê Văn Trang - Phó Tổng Giám đốc và các ông, bà lãnh đạo các 
ban chuyên môn Tổng công ty, lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Nam.
Phát biểu tại buổi làm việc, bà Đỗ Nguyệt Ánh - Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc đã chỉ đạo: Công ty Điện lực Hà Nam tăng cường phối hợp với các Sở, Ban ngành của 
tỉnh, đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với ngành Công thương điều chỉnh Quy hoạch phát triển 
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điện lực quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 có xét đến năm 2030 để đảm bảo cung ứng điện, phát 
triển hệ thống điện gắn với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đối với vấn đề liên quan đến 
phát triển hạ tầng lưới điện tại các khu công nghiệp, ngành Điện sẽ đầu tư xây dựng để bán 
điện trực tiếp đến các khách hàng. Báo cáo ngay UBND tỉnh và Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời đáp ứng nhu sử dụng 
điện của khách hàng.
Ông Trương Quốc Huy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương 
những kết quả mà Công ty Điện lực Hà Nam đã đạt được trong thời gian qua. Giao cho Công 
ty Điện lực Hà Nam trực tiếp bán điện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong các 
khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Giao cho các Sở, Ban, Ngành liên quan trong tỉnh phối 
hợp, tạo điều kiện để ngành Điện thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện kịp thời an toàn, liên tục 
cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là các sự kiện chính trị 
lớn của tỉnh, xem chi tiết. 

Chiều 03/11/2020 tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố 
Hà Nội, đã diễn ra chương trình tiếp nhận ủng hộ của 
nhân dân Thành phố Hà Nội đối với các tỉnh miền Trung 
khắc phục hậu quả mưa lũ. Chủ trì buổi tiếp nhận ủng hộ 
có bà  Nguyễn Lan Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội. 
Đại diện Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc tham 

Tổng công ty Điện lực miền Bắc trao tiền ủng hộ đồng bão bị lũ lụt miền Trung 
và ủng hộ người nghèo tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội

gia chương trình ủng hộ có ông Hồ Mạnh Tuấn - Thành viên Hội đồng thành viên, ông Trịnh 
Quang Minh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; cùng tham dự có lãnh đạo VP Đảng ủy và 
lãnh đạo một số Ban chuyên môn Tổng công ty.
Theo đó, Tổng công ty đã trích số tiền là 1 tỷ đồng để ủng hộ thông qua Ủy ban MTTQ Việt 
Nam Thành phố Hà Nội và 300 triệu đồng ủng hộ quỹ Vì người nghèo. Đây là nguồn ủng hộ 
góp phần giúp đồng bào các tỉnh miền Trung ổn định cuộc sống giảm bớt những khó khăn, 
vượt lên số phận để chống chọi với thiên tai lũ lụt; đồng thời thể hiện nghĩa cử đầy trách nhiệm 
và tình người; cũng như góp phần nâng cao hình ảnh của một Tổng công ty Điện lực miền Bắc, 
thể hiện một nét đẹp văn hoá  đối với xã hội và cộng đồng, với mong muốn nhân dân miền 
Trung sẽ sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống, xem chi tiết.
Chương trình “Hành trình về nguồn” của Chi bộ Vụ Dân tộc Văn phòng Quốc 
hội và Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Vừa qua, tại Tuyên Quang, Đoàn công tác của Chi bộ Vụ 
Dân tộc Văn phòng Quốc hội và Đảng ủy Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc đã tổ chức chương trình Hành trình về 
nguồn. Tham dự chương trình có đồng chí Hà Ngọc Chiến 
- Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên ủy Ban Thường 
vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc; đồng chí Lê 
Văn Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tổng 
Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc; các đồng chí 

Thường trực Hội đồng dân tộc và các đảng viên Vụ dân tộc và Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc.
Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Chẩu Văn Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh; các 
đồng chí trong Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, đại diện Ủy ban nhân 
dân huyện Sơn Dương.
Đoàn công tác đã thăm và tìm hiểu về Khu di tích lịch sử Tân Trào; Dâng hương và tìm hiểu 

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/20067/Default.aspx
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EVNNPC bổ nhiệm 02 Phó giám đốc Ban quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc
Vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm 
nhân sự Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc (BA3). 
Tại buổi lễ đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Trung - Trưởng phòng Kỹ thuật 

về nơi làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ 
đầu của cách mạng. Các địa danh lịch sử gắn liền với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và Trung ương Đảng trong quá trình chuẩn bị và tiến hành tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng 
Tám năm 1945 như: Lán Nà Nưa - nơi ở và làm việc của Bác Hồ; đình Tân Trào - nơi Bác và 
Trung ương Đảng chọn để họp Quốc dân Đại hội và phát động tổng khởi nghĩa vũ trang; cây 
đa Tân Trào - địa điểm ngày 16/8/1945, Đại tướng Võ Nguyễn Giáp thay mặt Ủy ban Khởi 
nghĩa toàn quốc đọc bản Quân lệnh số 1, hạ lệnh xuất quân tiến về giải phóng Thủ đô Hà Nội; 
nghe và ôn lại thời kỳ lịch sử khu di tích Ban Thường trực Quốc hội, khu di tích Chính phủ 
thuộc Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào...
Hành trình về nguồn của Chi bộ Vụ Dân tộc Văn phòng Quốc hội và Đảng ủy Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc tổ chức đã để lại ý nghĩa sâu đậm trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần 
chúng, giúp các thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về truyền thống lịch sử cách mạng của dân tộc, là động 
lực để mỗi đảng viên, quần chúng noi gương và phát huy truyền thống anh hùng của các vị 
cách mạng tiền bối, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần 
xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh.

Đó là lời cảm ơn chân thành của ông Lê Thành Đô – Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện 
Biên tại buổi làm việc với Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc (EVNNPC) nhằm tháo gỡ những khó khăn trong 
công tác đề bù giải phóng mặt bằng cho các dự án điện 
110kV trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Lê Minh 
Tuấn đã chúc mừng thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh, 

Cảm ơn Điện lực miền Bắc đã luôn đồng hành cùng tỉnh Điện Biên

mong chính quyền tỉnh Điện Biên tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho 
ngành Điện triển khai các hoạt động trên địa bàn, trong đó công tác đầu tư xây dựng hệ lưới 
điện nhằm giải tỏa công suất thủy điện và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của tỉnh. Ông Tuấn 
cũng đề nghị UBND tỉnh Điện Biên quan tâm chỉ đạo các các sở, ban ngành liên quan và 
UBND các huyện phối hợp trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng; đề nghị Sở Công 
thương tỉnh sớm triển khai việc cắm mốc các công trình đã được quy hoạch để bảo vệ quỹ đất 
cho dự án bởi ngành Điện còn dự kiến triển khai nhiều công trình điện trên địa bàn trong thời 
gian tới...
Liên quan đến những vướng mắc của 3 dự án điện 110kV đang được triển khai trên địa bàn 
tỉnh, ông Lê Thành Đô cho rằng cần tăng cường sự phối hợp hơn nữa giữa các đơn vị của 
ngành điện với sở, ban, ngành của tỉnh cũng như chính quyền các cấp tại địa phương. Ngay 
trong những ngày tới sẽ tổ chức đoàn công tác đi thực tế hiện trường, rà soát, lập biên bản tại 
từng điểm vướng mắc để có hướng giải quyết cụ thể.
Cũng theo ông Lê Thành Đô, nhận thức rõ tầm quan trọng của các công trình điện đối với sự 
phát triển của địa phương nên tỉnh sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ ngành Điện. Tỉnh cũng yêu 
cầu các địa phương tăng cường công tác vận động tuyên truyền để người dân thấu hiểu, hưởng 
ứng và tạo điều kiện cho ngành Điện triển khai công trình, xem chi tiết.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/19984/Default.aspx
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tân Phó Giám đốc. Ông Thái đề nghị trên cương vị mới, ông Lê Quang Trung, ông Đỗ Mạnh 
Hùng tiếp tục nỗ lực cố gắng, phát huy kinh nghiệm trong quá trình công tác để tiếp cận công 
việc mới; tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng và công tác 
chỉ đạo, điều hành…
Sau khi nhận quyết định bổ nhiệm,  02 tân Phó Giám đốc lần lượt cám ơn sự quan tâm, tin 
tưởng của lãnh đạo Tổng công ty và hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, thường xuyên học hỏi, kế thừa 

Từ ngày 29-30/10/2020 ông Trịnh Quang Minh - Chủ tịch 
Công đoàn Tổng công ty cùng đoàn công tác đã trực tiếp 
đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho cán bộ, công nhân 
PC Hà Tĩnh sau đợt mưa lũ vừa qua.
Ông Trịnh Quang Minh đã trao tặng số tiền 324 triệu đồng 
cho tập thể CBCNV PC Hà Tĩnh, qua đó ghi nhận, biểu 
dương sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần lao động khẩn trương 
của tập thể CBCNV Công ty, nhanh chóng khắc phục lưới 

Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc thăm hỏi, động viên CBCNV Công 
ty Điện lực Hà Tĩnh

điện, cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân, đặc biệt đảm bảo an toàn cho người lao 
động và an toàn điện trong dân.
Cũng trong dịp này, thừa ủy quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, ông Trịnh 
Quang Minh đã trao số tiền 214 triệu đồng để khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của PC 
Hà Tĩnh có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đợt mưa lũ trong tháng 10/2020.

Công ty Điện lực Hưng Yên và ông Đỗ Mạnh Hùng - 
Chuyên viên Ban Tổng hợp EVNNPC1 giữ chức vụ Phó 
Giám đốc Ban quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc, 
kể từ ngày 20/10/2020; thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm 
là 04 năm.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc Lê Quang Thái 
đại diện lãnh đạo Tổng công ty gửi lời chúc mừng đến 02 

1 

Công tác Phòng chống thiên tai

Thời tiết trong những ngày vừa qua liên tục có các đợt 
mưa lớn đã đặt hồ thủy điện Hố Hô và vùng hạ du đối diện 
với nguy cơ ngập lụt. Tuy nhiên, nhờ điều tiết kịp thời, các 
xã vùng hạ du huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) hiện vẫn đang 
an toàn. Theo ông Nguyễn Bá Tuấn Phó Giám đốc Nhà 
máy Thủy điện Hố Hô, “nhà máy luôn cập nhật thông tin 
dự báo thời tiết để vận hành điều tiết nước hợp lý. Trước 
cơn bão số 9, nhận định sẽ có mưa lớn do hoàn lưu sau 

Thủy điện Hố Hô điều tiết xả lũ hợp lý, vùng hạ du an toàn 

bão, ngày 26/10, chúng tôi đã vận hành xả nước xuống còn 64,2m. Do vậy, trong những ngày 
qua, hồ thuỷ điện đã ngăn một lượng lớn nước lũ về hạ du (nước lòng hồ dâng từ 64,2m lên 
68,4m)”. Chị Phạm Thu - thôn Tân Thành, xã Hương Trạch cho biết; năm nay, chúng tôi nhận 
thấy thủy điện Hố Hô xả nước trải đều theo thời gian, từ sớm trước khi lũ về và không có thời 
điểm nước sông lên quá lớn. Cầu Tân Dừa (xã Hương Trạch) là cầu nối thôn với quốc lộ 15A 
chỉ ngập cục bộ trong thời gian khoảng 1 tiếng đồng hồ. Việc lưu thông của người dân cơ bản 
được đảm bảo”, xem chi tiết và tại đây.
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Trước tình hình diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão, PC 
Hà Tĩnh đã tập trung huy động 100% CBCNV phối hợp 
với lực lượng dịch vụ điện nông thôn bám sát địa bàn, 
cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, đơn vị đã 
khẩn trương xử lý, khắc phục cung cấp điện cho khách 
hàng với nguyên tắc nước rút đến đâu kiểm tra đảm bảo an 
toàn cấp điện đến đó, xem chi tiết.

PC Hà Tĩnh chủ động trong công tác chuẩn bị, ứng phó với bão số 9

Điện Lực Hưng Nguyên đã chủ động nhận lực, cơ sở vật 
tư hiện có, không quản ngại mưa lớn, lũ lụt có mặt ở tất cả 
các điểm xung yếu, nỗ lực từng phút khắc phục sự cố để 
cấp điện trở lại cho các hộ dân bị mất điện. 100% CBCNV 
trực ứng cứu 24/24h, công tác triển khai phương châm 4 
tại chỗ được chuẩn bị khẩn trương, sẵn sàng, phối kết hợp 
với chính quyền địa phương để xây dựng kế hoạch ứng 
phó và cấp điện an toàn cho dân trong vùng ngập lụt. Các 

Điện lực Hưng Nguyên khắc phục cấp điện an toàn, kịp thời cho vùng ngập lụt 
do hoàn lưu cơn bão số 9 gây ra

trạm Bơm chống úng Hưng Châu, Hưng Lợi là phụ tải được đơn vị đặc biệt quan tâm. Với diễn 
biến phức tạp của thời tiết và công việc triển khai cuối tháng đang còn dang dở nhiều. Song với 
sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, nỗ lực hết mình, hy sinh cho tập thể và tinh thần làm 
việc hăng say, đoàn kết gắn bó tương trợ nhau của CBCNV. Đã giảm mức thiệt hại nhỏ nhất và 
phục vụ cấp điện cho nhân dân tốt nhất trong đợt mưa lũ do hoàn lưu cơn bão số 9 gây ra trên 
địa bàn Điện Lực Hưng Nguyên quản lý, xem chi tiết.

Dù không ảnh hưởng trực tiếp nhưng hoàn lưu bão số 9 
đã gây mưa to, gió lớn, nước lũ dâng cao khiến lưới điện 
trung thế, hạ thế trên địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà 
Tĩnh bị thiệt hại nặng nề. CBCNV Điện lực Hương Sơn, 
PC Hà Tĩnh đã tập trung mọi nguồn lực, ứng trực 24/24, 
khẩn trương khắc phục các sự cố, xem chi tiết. 

Điện lực Hương Sơn dồn sức khắc phục nhanh hậu quả hoàn lưu bão số 9

Từ chiều tối ngày 29/10 đến ngày 30/10/2020, do ảnh 
hưởng của cơn bão số 9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra 
mưa, lũ đã gây sự cố lưới điện trên hầu hết các huyện, thị 
xã, thành phố. 
PC Nghệ An đã tổ chức các đoàn công tác trực tiếp xuống 
đơn vị gấp rút chỉ đạo phương án xử lý kịp thời khắc phục 
sự cố lưới điện, sớm cấp điện trở lại cho khách hàng. Theo 
số liệu thống kê từ phòng An toàn PC Nghệ An, mưa lũ đã 

PC Nghệ An tập trung xử lý sự cố lưới điện, do hoàn lưu bão số 9 gây ra.

gây sự cố 25 đường dây Trung thế, ảnh hưởng đến 144.416 khách hàng bị mất điện. Nhờ có sự 
chuẩn bị sẵn sàng và quyết tâm khắc phục sự cố, đến nay PC Nghệ An đã xử lý, khắc phục để 
cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất, xem chi tiết và tại đây.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/20018/Default.aspx
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Công tác Kỹ thuật - An toàn 
• PC Thái Nguyên đã phối hợp với Phòng cảnh sát phòng 
cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công An tỉnh Thái 
Nguyên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC định kỳ 
năm 2020 cho CBCNV trong Công ty. Dưới sự hướng 
dẫn của Cảnh sát PCCC, CBCNV Công ty đã được thực 
hành cách sử dụng các phương tiện như bình bột, bình 
CO2 để dập tắt đám cháy và cách thức xử lý nhanh các 
tình huống có thể xảy ra với phương châm “lấy phòng 
ngừa là chính” và “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ 
huy tại chỗ).

• Thực hiện Đề án Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn huyện 
Văn Quan giai đoạn 2019 - 2021 theo hình thức “Nhà 
nước hỗ trợ vật liệu, kỹ thuật, nhân dân thực hiện”. Gần 
hai tháng trở lại đây, Điện lực Văn Quan, PC Lạng Sơn 
đã phối hợp với cấp ủy chính quyền và nhân dân trên địa 
bàn xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan tiến hành cải tạo lưới 
điện hạ áp trên địa bàn xã. Trong đó, huyện Văn Quan hỗ 
trợ toàn bộ cột bê tông; Điện lực Văn quan hỗ trợ dây, kỹ 

thuật và nhân công; bà con nhân dân trên địa bàn tham gia đóng góp ngày công.  
• Xác định việc đảm bảo an toàn điện trong dân sau mưa 
lũ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng vì thế những ngày qua, 
ngoài tập trung khắc phục sự cố lưới điện cán bộ, công 
nhân PC Hà Tĩnh đã tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền an toàn điện trong dân bằng nhiều hình thức. Trong 
đó, việc trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên 
truyền, khuyến cáo cho người dân các biện pháp sử dụng 
điện an toàn đã mang lại hiệu quả thiết thực, xem chi tiết.

• Với đặc thù là nhóm ngành có mức nguy hiểm cao nên 
Công ty Điện lực Thái Nguyên luôn quan tâm đến công 
tác bảo đảm an toàn lao động cho cán bộ và công nhân của 
mình. Thời gian gần đây, cùng với tăng cường giải pháp 
về tập huấn, tuyên truyền ATLĐ đối với người lao động 
nói chung, PC Thái Nguyên còn triển khai áp dụng phần 
mềm kiểm soát an toàn bằng hình ảnh nhằm hướng đến 
xây dựng văn hóa an toàn trong ngành Điện, xem chi tiết.

Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng
•  Lễ phát động cuộc thi sáng tạo logo và slogan tiết kiệm điện được Bộ Công Thương phối 
hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Hội Mỹ thuật Việt Nam, Ngân hàng Thế giới tại 
Việt Nam đồng tổ chức ngày 28/10 tại Hà Nội. Cuộc thi có chủ đề “Chung tay thực hiện tiết 
kiệm điện vì sự phát triển bền vững”. Thông qua cuộc thi, Bộ Công Thương mong muốn lựa 
chọn được biểu tượng và khẩu hiệu giàu hình ảnh, ý nghĩa để sử dụng cho chương trình tiết 
kiệm điện thực hiện Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2020 – 2025. Thời 
gian nhận tác phẩm dự thi đến 17h ngày 5/12/2020. Bài dự thi gửi về địa chỉ: Vụ Tiết kiệm 
năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng Hà Nội. 

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/19987/Default.aspx
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• Nhằm nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ của 
Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc, từ ngày 20/10/2020 
đến ngày 24/10/2020 đã thành lập 04 đoàn tổ chức kiểm 
tra toàn diện công tác SXKD tại các đơn vị trực thuộc, với 
các trưởng đoàn là Ban Giám đốc Công ty cùng các thành 
viên là các trưởng, phó phòng, chuyên viên các phòng 
chức năng. Nội dung kiểm tra bao gồm các công tác của 
đơn vị như: kế hoạch – vật tư; Thí nghiệm; Tư vấn Thiết 
kế; An toàn… trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác kiểm tra chất lượng thực hiện các loại 
hình: Thí nghiệm và Tư vấn thiết kế.. ngoài ra đây cũng là dịp để Ban lãnh đạo Công ty lắng 
nghe và kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong công tác SXKD của các đơn vị, xem chi tiết.

Đầu tư xây dựng
• 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 Lắp MBA T2 TBA 110kV Đại Đồng - Hoàn Sơn, Tỉnh Bắc Ninh. Dự 
án có tổng mức đầu tư được duyệt là 35,618 tỷ đồng. Việc hoàn thành đúng tiến độ dự án sẽ 
chống quá tải cho MBA T1 TBA 110kV Đại Đồng - Hoàn Sơn, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng 
phụ tải, tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện cho khu vực, 
phù hợp Qui hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Ninh.

• Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực đã hoàn thành 
công tác khởi công công trình: Lắp MBA T2 TBA 110kV 
Triệu Sơn và Lắp MBA T2 TBA 110kV Yên Định. Dự 
án thuộc công trình năng lượng cấp II, nhóm C, do Tổng 
Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho 
Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực trực tiếp quản 
lý và điều hành. Dự án có mức tổng đầu tư trên 75,7 tỷ 
đồng, được chính thức phê duyệt BCNCKT vào cuối 

tháng 5/2020
• Vừa qua tại Thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần - Hà 
Giang, Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực đã khởi 
công công trình: Lắp MBA T2 TBA 110kV Sông Chảy 
trong điều kiện thời tiết cực kỳ bất lợi do ảnh hưởng của 
mưa bão. Dự án có mức tổng đầu tư trên 16,7 tỷ đồng, 
được chính thức phê duyệt BCNCKT vào cuối tháng 
6/2020, đến nay công trình đã được khởi công.

Công tác Đào tạo
• Nhằm nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ, chuyên viên 
làm công tác đấu thầu trong Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc, vừa qua, tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc 
đã tổ chức hai lớp về nghiệp vụ đấu thầu: Lớp “Đào tạo 
đấu thầu qua mạng” và lớp “Đào tạo nâng cao nghiệp vụ 
đấu thầu”. Mỗi lớp học bao gồm gần 90 học viên, trong 
khóa học, các giảng viên đã giúp học viên củng cố, trang 
bị thêm các quy định pháp quy về công tác đấu thầu, đấu 

thầu qua mạng, các vấn đề nghiệp vụ nâng cao, đồng thời, giải đáp xử lý tình huống, vướng 
mắc trong quá trình làm việc thực tế.

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/19968/Default.aspx
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• PC Bắc Giang đã tổ chức mở lớp đào tạo cho hơn 60 học viên hướng dẫn nghiệp vụ chuyển 
đổi hồ sơ điện tử Hợp đồng mua bán điện sinh hoạt, sử dụng chữ ký số OTP nhằm hiện đại hóa 
công tác dịch vụ điện, nâng cao chất lượng kinh doanh và dịch vụ khách hàng ứng dụng Công 
nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh, đáp ứng cuộc Cách mạng công nghệ số 4.0.
• Nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông cũng như để CBCNV trong đơn vị nâng cao kĩ năng 
phỏng vấn, đối thoại với báo chí, đồng thời nắm rõ hơn về định hướng, chiến lược truyền thông 
của Tổng công ty, PC Lào Cai đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao công tác truyền thông năm 
2020 cho gần 50 CBCNV là trưởng, phó các phòng, nhân viên phụ trách công tác truyền thông 
tại các phòng ban PC Lào Cai và các đơn vị trực thuộc.

Gương điển hình tiên tiến
• Trong các tấm gương nữ điển hình của Công ty Điện lực  
Hòa Bình, có chị Phạm Ngọc Minh kế toán viên Điện lực 
Đà Bắc - Công ty Điện lực Hòa Bình. Năm 2007 Ngọc 
Minh được nhận vào công tác tại Điện lực Đà Bắc, Công 
ty Điện lực Hòa Bình. Hơn 13 năm gắn bó với ngành 
điện Minh luôn nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, lắng 
nghe học hỏi đồng nghiệp, tìm tòi nghiên cứu, gương mẫu 
trong mọi việc. Chủ động sắp xếp thời gian khoa học, hợp 
lý, đảm bảo hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, xem chi tiết.
• Chị Vũ Thị Uyên vào ngành năm 2020 và được phân công công tác tại Điện lực Yên Bình- 
Công ty Điện lực Yên Bái. Trải qua 20 năm gắn bó và cống hiến với nghề, chị luôn cố gắng 
nỗ lực, học hỏi trau dồi kiến thức để có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chị luôn 
chu đáo, cẩn thận trong công việc. Qua quá trình phấn đấu, rèn luyện của bản thân trong  nhiều 
năm, người công nhân vận hành cần mẫn này luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung của 
đội và đơn vị, với những nỗ lực và cống hiến trong công tác chị được bình bầu là công nhân 
“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và mới đây 6 tháng đầu năm 2020 chị được đơn vị bầu chọn 
là “ An toàn - Vệ sinh viên xuất sắc ”, xem chi tiết.

Tin Đoàn thể - An sinh xã hội

• Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, 
trong tuần vừa qua, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực 
Vĩnh Phúc và Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Cao 
Bằng đã phối hợp tổ chức chương trình tình nguyện 
“Tiếp bước em đến trường” và trao tặng tủ sách nhân ái 
cho trường Tiểu học và Phổ thông dân tộc bán trú trung 
học Cải Viên, huyện Hà Quảng. Tại các nơi đến, Đoàn đã 
ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn với 

các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại đây. Với mong muốn chung tay xây dựng tủ sách 
cho các em học sinh vùng cao, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Vĩnh Phúc và Cao Bằng 
đã trao 2 tủ sách với hơn 600 đầu sách và 60 phần quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho các 
em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 2 trường Tiểu học và Phổ thông dân tộc bán trú trung 
học Cải Viên.
• Hưởng ứng thư kêu gọi của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và của Ủy 
ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Nam Định, với tinh thần tương thân tương ái cùng cả 
nước hướng về các tỉnh miền Trung, nơi đang phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng 

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/19877/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/19861/Default.aspx
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do lũ lụt lớn nhất từ trước đến nay tàn phá…Vừa qua, 
tại hội trường Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh 
Nam Định, ông Trần Mạnh Sỹ - Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc Công ty điện lực Nam Định đã đại diện cho tập thể 
CBCNV của Công ty trao gửi số tiền ủng hộ là một trăm 
triệu đồng cho đồng bào bị bão lụt tại các tỉnh miền Trung 
thông qua Ủy ban mặt trận Tổ Quốc tỉnh Nam Định.

Bản tin EVNNPC

Tin tham khảo

1. Trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Chu Huy Hoàng – Chi bộ Ban Quản lý 
Đầu tư.

2. Công ty Điện lực Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ cấp điện Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng 
lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

3. PC Lai Châu triểu khai hiệu quả công tác tuyên truyền an toàn điện

4. Nâng cao chất lượng Dịch vụ Công nghệ Thông tin tại các đơn vị trong toàn EVNNPC

5. PC Hà Nam quyết tâm hoàn chỉ tiêu tổn thất điện năng năm 2020

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

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/20020/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/20020/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/20005/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/20005/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/19994/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/19976/Default.aspx
http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/20036/Default.aspx
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