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Số 84 • Tháng 12/2020

Tin tức

Lễ trao giải cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ 
III” được Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam phối hợp vừa tổ chức tại Hà Nội. Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam có 03 sáng kiến được vinh danh, trong 
đó có 1 giải Nhất và 2 giải Ba.
Trong các cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” gần đây, một 
số tập thể cá nhân, cán bộ nhân viên ngành Điện đều có 
các sáng kiến đạt giải thưởng cao như: sáng kiến mô hình tiết kiệm điện trong nuôi tôm của 
Tổng công ty Điện lực miền Nam đạt giải Nhất cuộc thi lần thứ II.
Trong cuộc thi lần này, sáng kiến ‘Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động lưới điện phân phối 
thông minh thành phố Đà Nẵng’ của nhóm tác giả Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng đã 
xuất sắc là một trong 2 sáng kiến đạt giải Nhất. 
Cùng với giải Nhất, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng còn có 1 giải Ba (sáng kiến “Ứng 
dụng hệ thống SCADA nhằm tối ưu hoá công tác quản lý vận hành lưới điện trên nền bản đồ 
địa lý”). Đồng thời, Công ty Điện lực Hưng Yên cũng đạt 1 giải Ba với sáng kiến “Nâng cao 
chất lượng chăm sóc khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”, xem chi tiết.

EVN đạt 1 giải Nhất và 2 giải Ba tại cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ III

Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Chi bộ Dân tộc tổ chức buổi gặp 
mặt

Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn buổi gặp mặt giữa Đảng bộ 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Chi bộ Dân tộc. 
Đồng chí Thiều Kim Quỳnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã 
thay mặt cho  Đảng bộ và CBCNV Tổng công ty, ghi nhận 
những ý kiến trao đổi của đồng chí Chủ tịch Hội đồng 
Dân tộc Quốc hội. Cũng như gửi lời cảm ơn đến các đồng 
chí Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc Quốc hội đã có những 

quan tâm rất cụ thể đối với Tổng công ty Điện lực miền Bắc trong rất nhiều chương trình, việc 
làm cụ thể và thiết thực. Góp phần để Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc lãnh đạo các 
đơn vị hoành thành tốt nhiệm vụ mà Tập đoàn giao: cung ứng điện ổn định, an toàn cho sự 
phát triển kinh tế xã hội, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn 27 tỉnh phía Bắc.
Tại buổi gặp mặt đã diễn ra lễ  ký kết giữa Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Chi 
bộ Dân tộc về nội dung hợp tác giữa hai bên trong năm 2021.
Trước đó, đoàn đại biểu Hội đồng dân tộc và Chi bộ Dân tộc đã đi thăm Hầm trú ẩn và phòng 
Truyền thống Tổng công ty Điện lực miền Bắc, xem chi tiết.

Điện mặt trời cho triệu mái nhà
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của ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng thành 
viên, tham dự có bà Đỗ Nguyệt Ánh - Tổng Giám đốc 
Tổng công ty, các ông trong HĐTV và Ban Tổng Giám 
đốc và Trưởng các ban chuyên môn Tổng công ty.
Phát biểu tại buổi làm việc, bà Đỗ Nguyệt Ánh nhấn 
mạnh: năm 2021 Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã lấy chủ đề: Chuyển đổi số trong Tập 
đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Mục tiêu Tập đoàn Điện lực Việt Nam đặt ra là tích 
hợp công nghệ số và mô hình quản trị phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật 
số vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, nhằm tăng hiệu quả hoạt động, đổi 
mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng khách hàng. Và 
phấn đấu đến hết năm 2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cơ bản chuyển đổi thành doanh 
nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số.
Đây là nhiệm vụ rất khẩn trương và bắt buộc phải thực hiện, chính vì tính cấp thiết đó 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trình Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam. Theo đó, Kế hoạch chuyển đổi số của Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc bao gồm việc số hóa số liệu, số hóa về số liệu kỹ thuật; xây dựng kho dữ liệu Data 
Warehouse có đủ lớn để có thể tích hợp và lưu trữ toàn bộ dữ liệu mà Tổng công ty đã số 
hóa, cũng như làm sạch và chuẩn hóa những dữ liệu đó; số hóa các quy trình nghiệp vụ 
để đảm bảo các quy trình được triển khai thực hiện một cách nhanh nhất, đảm bảo nâng 
cao năng suất lao động; xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng được dữ liệu; 
đảm bảo an toàn thông tin...
Với áp lực tiến độ khẩn trương như vậy, bà Đỗ Nguyệt Ánh yêu cầu, đối với từng nhiệm 
vụ trong công tác chuyển đổi số phải được xác định rõ ràng và có kế hoạch cho từng 
nhiệm vụ một cách cụ thể. Để đảm bảo cuối năm 2022 Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
sẽ hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số mà Tập đoàn đã giao và là doanh nghiệp hoạt động 
theo mô hình doanh nghiệp số.
Chỉ đạo buổi họp của Ban Thường trực Chỉ đạo ứng dụng công nghệ của CMCN 4.0, ông 
Thiều Kim Quỳnh khẳng định: Tổng công ty Điện lực miền Bắc không thể đứng ngoài 
cuộc cách Công nghệ 4.0 và công tác chuyển đổi số. Mỗi thành viên Ban chỉ đạo được 
phụ trách từng lĩnh vực phải chịu trách nhiệm từng mảng việc được phân công. Tập trung 
nhanh nhất cho trung tâm dữ liệu và kho dữ liệu Data Warehouse. Cần đẩy nhanh các hệ 
thống truyền dữ liệu 5G, trong đó cần tách phần lõi hệ thống công nghệ thông tin và phần 
hệ thống phục vụ vận hành, đặc biệt tập trung vào phần quản trị vận hành. Từ đó, có kế 
hoạch xác định cho đầu tư theo cách mạch lạc hơn. Đây là nhiệm vụ khó cần có sự tập 
trung và quyết tâm cao của Ban chỉ đạo chuyển đổi số và  người đứng đầu mỗi đơn vị để 
đảm bảo thực hiện theo đúng lộ trình và kế hoạch mà Tập đoàn Điện lực đã đề ra, xem 
chi tiết.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc họp Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ của cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt động SXKD

Vừa qua, Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ của cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt động SXKD của 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã họp dưới sự chủ trì 
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CBCNV trước những thay đổi về việc triển khai thực hiện tái cơ cấu Công ty.
Trả lời trước toàn thể CBCNV Công ty TNHH MTV Khách sạn - Du lịch và Dịch vụ thương 
mại Điện lực, Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh khẳng định: Quan điểm của Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc đó là, 27.000 CBCNV Tổng công ty là một thể thống nhất và mang trên mình 
truyền thống hơn 50 năm. Chính vì vậy Tổng công ty sẽ có những chính sách chung và tìm ra 
những giải pháp tối ưu nhất, để tháo gỡ những khó khăn hiện nay cho Công ty.
Trong thời gian tới, với chủ trương thực hiện triển khai phương án tái cơ cấu Công ty TNHH 
MTV Khách sạn - Du lịch và Dịch vụ thương mại Điện lực; Tổng công ty sẽ sáp nhập Công ty 
về Tổng công ty, điều chuyển tài sản thay đổi công năng Khách sạn trực thuộc Tổng công ty. 
Những CBCNV tại Công ty sẽ được phân loại theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ để xem xét 
đưa về các đơn vị trực thuộc Tổng công ty trên địa bàn Hà Nội phù hợp với năng lực chuyên 
môn của mỗi lao động.
Bên cạnh đó Tổng công ty đã ban hành quy định về chế độ đãi ngộ đặc biệt đối với lao động 
được nghỉ hưu từ 2 đến trước 5 năm thì CBCNV Công ty TNHH MTV Khách sạn - Du lịch và 
Dịch vụ thương mại Điện lực có quyền đề nghị nghỉ sớm theo những quy định cụ thể đã được 
Tổng công ty ban hành.
Tổng Giám đốc cho biết, việc tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Khách sạn - Du lịch và Dịch vụ 
thương mại Điện lực sẽ được tập trung theo mục đích có định hướng và tương lai không mang 
tính chất bất ổn trong hoạt động của Công ty như những năm trước đây.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công 
ty mong muốn toàn thể CBCNV Công ty cùng nhau phát huy tinh thần đoàn kết; cùng bộ máy 
của Tổng công ty xây dựng một hành trang tốt hơn, có sự phối hợp tốt nhất xuyên suốt đến 
người lao động. Ông Quỳnh tin tưởng, với tinh thần tập trung cao và truyền thống tốt đẹp của 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc, năm 2021 sẽ là năm đánh dấu những thay đổi lớn của Công 
ty, xem chi tiết.

Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng
• Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) tại văn bản số 8420/EVN-KD về việc phát triển 
điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) sau ngày 31/12/2020, 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã chủ động yêu cầu các 
đơn vị : Thực hiện chốt danh sách các hệ thống ĐMTMN 
(đã hoàn thành lắp đặt toàn phần hoặc một phần hệ thống) 
vào vận hành thương mại đến hết ngày 31/12/2020. Đối 
với các hệ thống ĐMTMN đã vào vận hành một phần hệ 

Vừa qua, ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch HĐTV và bà 
Đỗ Nguyệt Ánh - Tổng Giám đốc, cùng lãnh đạo một số 
ban chuyên môn Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã có 
buổi gặp gỡ CBCNV Công ty TNHH MTV Khách sạn 
- Du lịch và Dịch vụ thương mại Điện lực. Đây là buổi 
làm việc trên tinh thần động viên đơn vị trước những khó 
khăn trong thời gian vừa qua do ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid-19, cũng như lắng nghe những ý kiến chia sẻ của 

Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc gặp gỡ CBCNV Công ty TNHH MTV 
Khách sạn - Du lịch và Dịch vụ thương mại Điện lực.
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hàng, CBCNV Công ty CNTT Điện lực miền Bắc thực hiện phối hợp việc hiệu chỉnh bổ sung 
các chức năng hỗ trợ giá điện trong chương trình CMIS 3.0 và hướng dẫn thực hiện thay đổi 
mẫu hóa đơn chỉnh giảm cho từng tháng 10,11,12/2020 bằng lập hóa đơn trực tiếp. Với sự nỗ 
lực để hoàn thành tiến độ thực hiện CBCNV không quản ngày đêm kể cả thứ bảy và chủ nhật 
nhằm nâng cao trách nhiệm với khách hàng trong thời gian phòng chống dịch Covid.

• Nhằm thực hiện hỗ trợ đổi giá điện đảm bảo theo đúng 
quy định, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền 
Bắc đã triển khai bố trí nhân lực, vật lực hỗ trợ các Công 
ty Điện lực tập trung kiểm tra, kiểm soát phiên bản và 
tính toán hỗ trợ giá bán điện trong thời gian ngắn từ ngày 
22/12/2020 đến ngày 31/12/2020. Để đảm bảo phần tính 
toán hoá đơn trên hệ thống CMIS 3.0 trong kỳ hỗ trợ giá 
điện tháng 12/2020 được chính xác đối với từng khách 

• Để hỗ trợ tối đa cho khách hàng sử dụng điện, ngoài trang web 
chăm sóc khách hàng PC Tuyên Quang đã tăng cường mở rộng các 
kênh tiếp nhận và tra cứu thông tin, giúp khách hàng có thể trực tiếp 
sử dụng các dịch vụ về điện mọi lúc, mọi nơi và liên tục 24/7 như: 
trang thông tin chính thức EVN.NPC trên ứng dụng Zalo, Chatbot 
trả lời tự động tích hợp trên nền tảng Facebook Messenger, ứng 
dụng EVN.NPC sử dụng trên hệ điều hành iOS và Android. Việc PC 
Tuyên Quang đa dạng hóa việc cung cấp dịch vụ điện theo phương 
thức trực tuyến giúp khách hàng chủ động đối với các giao dịch mua 
bán điện cũng như bảo mật thông tin, lưu trữ thông tin, giảm thời 
gian và chi phí cho khách hàng.

thống đến hết ngày 31/12/2020, phải có biên bản xác nhận với chủ đầu tư về quy mô công suất 
của phần hệ thống đã vào vận hành. Cập nhật thông tin kịp thời vào chương trình CMIS ngay 
sau khi hoàn thành các thủ tục với chủ đầu tư; Dừng tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu về đấu 
nối và ký hợp đồng mua bán điện từ các hệ thống ĐMTMN phát triển sau ngày 31/12/2020 
cho đến khi có hướng dẫn mới của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, thực hiện tuyên truyền, 
thông tin đến các chủ đầu tư biết EVN sẽ không ghi nhận điện năng phát lên lưới và không 
mua điện khi chưa có Quyết định thay thế của Thủ tướng Chính phủ; song song với đó Tổng 
công ty cũng yêu cầu Trung tâm chăm sóc khách hàng căn cứ văn bản hướng dẫn của EVN và 
Tổng công ty để tuyên truyền và trả lời khách hàng khi có yêu cầu về lắp đặt dự án ĐMTMN 
sau 31/12/2020.

• Mục tiêu đến hết tháng 12/2020, Điện Lực Đà Bắc, PC Hòa Bình 
hoàn thành lắp đặt 113 thiết bị điện tử đo xa kết nối công tơ điện 
tử phục vụ đo đến điện năng các trạm biến áp công cộng và chuyên 
dùng theo kế hoạch Công ty giao, góp phần minh bạch việc ghi đo 
chỉ số công tơ hàng tháng và nâng cao hiệu quả trong công tác quản 
lý, vận hành. Trong tổng số 17.846 công tơ trên toàn địa bàn đơn vị 
quản lý bán điện, tính đến tháng 12/2020, Điện lực đã lắp đặt 3.931 
công tơ điện tử 1 pha và 683 công tơ điện tử 3 pha, xem chi tiết.
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• Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên 
tục phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, sản xuất, kinh 
doanh, nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí của nhân dân 
trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong dịp  Tết Dương lịch và 
Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Công ty Điện lực 
Điện Biên đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, đơn vị 
trực thuộc Công ty tập trung khẩn trương lên kế hoạch, 
phương án để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, 
cung cấp điện ổn định, tin cậy trong các ngày Lễ, Tết.
• Tại PC Cao Bằng, các sáng kiến không chỉ tập trung vào đội ngũ kỹ thuật văn phòng mà còn 
được những công nhân lao động trực tiếp hưởng ứng bởi chính quá trình lao động đã giúp họ 
có được nhiều ý tưởng mới. Để thúc đẩy phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, ngành điện 
duy trì các cuộc thi tay nghề, thi thợ giỏi các cấp nhằm ứng dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ 
thuật. Việc phát huy sáng kiến trong lao động sản xuất luôn được gắn với quá trình phấn đấu 
của cán bộ, công nhân và người lao động. Từ năm 2015 đến nay, Công ty có 71 đề tài, sáng 
kiến đăng ký đã được Hội đồng sáng kiến của Công ty xét duyệt và trình đăng ký cấp Tổng 
Công ty công nhận với mức làm lợi hơn 10 tỷ đồng, xem chi tiết.

• Với mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối trong công tác 
sản xuất kinh doanh điện, trong giai đoạn 2016-2020, Đội 
quản lý vận hành Lưới điện cao thế Tuyên Quang đã thực 
hiện tốt an toàn vệ sinh lao động, bảo đảm sức khỏe và 
tính mạng của người lao động, góp phần quan trọng vào 
việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 
chung của Công ty.

Công tác Kỹ thuật – An toàn
• Để đảm bảo cấp điện cho sinh hoạt cũng như phục vụ các nhu 
cầu chính trị, xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, PC Quảng Ninh đã lập 
phương án chi tiết cung cấp điện, rút ngắn thời gian giải quyết sự cố 
xảy ra. Đồng thời, Công ty cũng tiến hành tập trung vật tư, phương 
tiện, lực lượng khôi phục vận hành với thời gian sớm nhất nhằm 
giảm thiểu thời gian mất điện của khách hàng. Bên cạnh đó, PC 
Quảng Ninh cũng có đẩy nhanh việc hoàn thành các công trình cải 
tạo lưới điện, chống quá tải...  đảm bảo cung cấp điện cho người dân 
trong Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán. Với tất cả sự nỗ lực trong 
việc đảm bảo cung cấp điện, PC Quảng Ninh hy vọng nhân dân các 
dân tộc trên địa bàn tỉnh đón Tết Tân Sửu trong không khí vui vẻ, 
đầm ấm và sum vầy.

• Vừa qua, Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực đã hoàn 
thành công tác đóng điện và đi vào vận hành an toàn công 
trình “Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Văn Bàn”. Trong 
tuần đơn vị cũng đã đóng điện thành công công trình 
“Xây dựng mạch 2 đường dây 110kV Chợ Rộc - Cát Bà”. 
• Ban Quản lý dự án lưới điện phối hợp với các đơn vị 
liên quan tổ chức khởi công công trình Đường dây 110kV 
Mường Chà – Long Tạo, dự án với tổng mức đầu tư là 

Đầu tư xây dựng

http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/20628/Default.aspx
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lực Sơn La phối hợp với Công đoàn phát động CBCNV quyên góp ủng hộ số tiền 75 triệu 
đồng và thông qua Hội cựu chiến binh tỉnh bình xét, hỗ trợ những hội viên có hoàn cảnh có 
khăn, chưa có nhà ở hoặc nhà tạm, nhà dột nát.

• Tại địa bàn xã Hợp Tiến là xã vùng sâu, vùng xa của 
huyện Kim Bôi, Hòa Bình điều kiện kinh tế kém phát 
triển kinh tế còn khó khăn, số hộ và xóm nghèo chiến tỷ 
lệ cao trong toàn huyện. Điện lực đã thực hiện các hoạt 
động tri ân như: kiểm tra sửa chữa, cải tạo lại toàn bộ hệ 
thống điện trong nhà và tặng quà cho 02 gia đình là thân 
nhân của các liệt sĩ, bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, tổ chức 
sửa chữa và thay 25 bộ bóng đèn led tiết kiệm điện và có 

độ sáng cao cho Trạm y tế xã và điểm trường Mầm non Thượng Tiến; tặng 30 bộ đèn bàn cho 
30 học sinh tiểu học nghèo vượt khó.  Điểm nhấn trong kỳ tri ân khách hàng năm nay là việc 
Điện lực hỗ trợ toàn bộ vật tư, nhân công để kéo 1.100 mét đường dây và lắp 30 bộ chao, bóng 
đèn phục vụ chiếu sáng đường quê cho xóm Khú là xóm có hoàn cảnh khó khăn nhất nằm cách 
trung tâm xã gần 10 km của xã Hợp Tiến.
• Thực hiện các hoạt động hưởng ứng tháng ‘Tri ân khách 
hàng” năm 2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, 
Chi đoàn Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền 
Bắc NPCIT và Chi đoàn Ban quản lý dự án xây dựng 
Điện miền Bắc BA3 (trực thuộc Đoàn Thanh niên Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc) phối hợp cùng Đoàn Thanh 
niên Công ty Điện lực Bắc Kạn tổ chức chương trình tình 
nguyện với thông điệp “Tết ấm vùng cao” tại huyện Pác 
Nặm, tỉnh Bắc Kạn.Đoàn đã tổ chức trao quà tại điểm trường Tiểu học &THCS An Thắng, 
huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn với tổng trị giá 50 triệu đồng, trong đó trao 125 suất quà gồm 
chăn bông, áo ấm, tất, vở viết, dụng cụ học tập; 10 suất học bổng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng/
suất cho các em học sinh nghèo; đến nhà thăm hỏi và động viên 2 em học sinh vượt khó, có 
hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; Sửa chữa điện miễn phí tại điểm trường và tuyên truyền an toàn 
điện...

Tri ân khách hàng - An sinh xã hội
• PC Sơn La đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn 
La đã trao 02 nhà cho hội viên là ông Lò Văn Soan, bản 
Nà Lè, xã Tường phù và Ông Bạc Cầm Lán, bản thượng 
Lang, xã Mường Lang huyện Phù Yên. Đây là chương 
trình ý nghĩa, giúp đỡ các hội viên Hội Cựu chiến Binh có 
công trọng việc xây dựng quê hương, đất nước, thắt chặt 
tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ hội viên cựu chiến 
binh an tâm an hưởng tuổi già. Năm 2020, Công ty Điện 

72,816 tỷ đồng và khởi công công trình Đường dây 110kV Bắc Quang - Khánh Hòa, tổng mức 
đầu tư dự án là 113,569 tỷ đồng. Ngày 29/12/2020 đơn vị đã đóng điện thành công dự án: “Lắp 
MBA T2 TBA 110kV Mường So”. 
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Tin tham khảo
1.EVN được trao giải thưởng “Giọt hồng” năm 2020 do đã có thành tích xuất sắc trong hoạt 
động hiến máu tình nguyện

2.EVN thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2 do ảnh hưởng COVID-19 vào thời 
gian nào?

3.PC Thái Bình những kết quả đáng khích lệ trong sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020

4.PC Hải Dương: Điện lực thành phố Hải Dương tổng kết công tác hành lang lưới điện năm 
2020

5.Công ty Điện lực Bắc Giang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kinh 
doanh dịch vụ khách hàng
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