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Số 77 • Tháng 11/2020

Tin tức

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Anh Sơn – Vụ trưởng 
Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương, tại Hội nghị Tổng kết 5 
năm công tác pháp chế của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 
Hơn 260 cán bộ, nhân viên làm công tác pháp chế trong 
toàn EVN cùng dự hội nghị. 
Chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Sơn – Vụ trưởng 
Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương đánh giá cao những kết 
quả trong công tác pháp chế của EVN 5 năm qua. “Công 
tác pháp chế hiện nay được lãnh đạo Chính phủ, Bộ Công Thương, các bộ ngành khác đánh 
giá rất cao. Tôi rất vui mừng khi lãnh đạo EVN và các đơn vị của Tập đoàn đã chú trọng, tạo 
điều kiện để thực hiện tốt công tác pháp chế”, ông Nguyễn Anh Sơn nhấn mạnh.
Nhận định đội ngũ làm công tác pháp chế của EVN có năng lực, trình độ chuyên môn tốt, ông 
Nguyễn Anh Sơn cũng đề nghị “tiếp tục làm tốt hơn nữa trong giai đoạn tới”. Trong đó, lãnh 
đạo Vụ Pháp chế của Bộ Công Thương đề nghị cán bộ, chuyên viên làm công tác pháp chế của 
EVN phát huy và tích cực học tập, trau dồi về chuyên môn, nghiệp vụ. 
Cũng tại hội nghị này, ông Trần Đình Nhân – Tổng Giám đốc EVN đánh giá cao chất lượng 
các báo cáo, ý kiến tham luận của các đơn vị tham gia. Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ, 
chuyên viên làm công tác pháp chế trong toàn Tập đoàn đã lĩnh hội thêm nhiều kiến thức bổ 
ích, học hỏi được nhiều kinh nghiệm hay từ các đơn vị bạn. 
Tổng Giám đốc EVN cũng đánh giá cao hoạt động của Ban Pháp chế EVN trong 5 năm qua. 
“Ban Pháp chế EVN làm việc khoa học, kịp thời tiếp nhận ý kiến của các đơn vị; nghiên cứu 
kỹ các văn bản quy phạm pháp luật; luôn công tâm, khách quan và bản lĩnh trong công tác 
tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn” - ông Trần Đình Nhân biểu dương. 
Lãnh đạo Tập đoàn đề nghị Ban Pháp chế EVN, lực lượng làm pháp chế của các đơn vị tiếp 
tục làm tốt công tác rà soát văn bản pháp luật; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hạn chế 
tối đa các báo cáo giấy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến CBNV; nhân 
rộng các điển hình tiên tiến trong Tập đoàn để các đơn vị cùng học tập, xem chi tiết. 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện tốt công tác pháp chế trong giai đoạn 
2016 – 2020

Tháng 10/2020 Tổng công ty Điện lực miền Bắc có mức tăng trưởng điện thương 
phẩm lớn nhất toàn Tập đoàn

Do ảnh hưởng cơn bão số 7 và hoàn lưu sau bão số 7,8,9, 
đợt mưa lũ tại miền Trung cùng với ảnh hưởng trực tiếp 
bởi các đợt mưa to kèm giông lốc tại các khu vực Hà 
Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai... 
gây thiệt hại cho lưới điện của Tổng công ty. Tổng công 
ty đã động viên, chỉ đạo kịp thời các đơn vị liên quan và 
các ban chức năng huy động các nguồn lực cần thiết, khẩn 
trương tổ chức khắc phục sự cố, cấp lại điện cho nhân dân 

trong thời gian sớm nhất.
Sản lượng điện thương phẩm tháng 10/2020 đạt 6,436 tỷ kWh, tăng 6,45% so với cùng kỳ. 

Điện mặt trời cho triệu mái nhà

https://www.evn.com.vn/d6/news/Tap-doan-Dien-luc-Viet-Nam-thuc-hien-tot-cong-tac-phap-che-trong-giai-doan-2016-2020-6-12-26847.aspx
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Lũy kế 10 tháng đầu năm, thương phẩm đạt 62,54 tỷ kWh, tăng 6,6% so với 10 tháng đầu 
năm 2019 và đạt 81,22% kế hoạch EVN giao, đây là mức tăng cao nhất trong các Tổng công 
ty phân phối. Dự kiến sản lượng điện thương phẩm năm 2020 EVNNPC sẽ thực hiện khoảng 
74,5 tỷ kWh. Tổn thất điện năng tháng 10/2020 toàn Tổng công ty thực hiện đạt 4,36 %, giảm 
0,08% so với cùng kỳ năm 2019, lũy kế 10 tháng EVNNPC đạt 4,91%, giảm 0,35% so với 
cùng kỳ 2019.
Cũng trong tháng 10/2020, tất cả 14 chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng của Tổng công ty 
đều đạt so với quy định của EVN. Trong đó tiếp nhận giải quyết cấp điện cho cho 147 khách 
hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 4,38 ngày, giảm 
2,62 ngày so với quy định của EVN. Các đơn vị đã thực hiện tốt việc niêm yết công khai trình 
tự, thủ tục giải quyết yêu cầu của khách hàng. Trong 10 tháng đầu năm 2020  toàn EVNNPC 
tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.770 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết 
các thủ tục của ngành điện là 4,57 ngày; giảm 2,43 ngày so với quy định của EVN.
Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh hợp tác cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến, tăng cường 
triển khai các giải pháp thu tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Tỷ lệ 
khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đến hết tháng 10/2020 đạt 55,22%; 
doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 86,70 %, vượt kế hoạch EVN giao 1,70%.
Trong 10 tháng đầu năm, toàn Tổng công ty có 89.884 yêu cầu dịch vụ điện được khách hàng 
đăng ký qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tỷ lệ tiếp nhận yêu cầu qua cổng dịch vụ công đạt 
lệ 27,82%, vượt 7,82% so với kế hoạch EVN giao.
Tháng 10/2020 toàn EVNNPC đã thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện 573 lần trên đài phát 
thanh, 188 lần trên báo giấy và báo điện tử, 84 lần trên đài truyền hình, tư vấn sử dụng điện 
tiết kiệm và hiệu quả trực tiếp đến khách hàng 23.248 lần
Trong tháng 10/2020, Tổng công ty đã khởi công 08 dự án và đóng điện 05 dự án theo kế 
hoạch với năng lực tăng thêm 159,05km ĐZ110kV và công suất 157MVA, xem chi tiết.

Vừa qua, cuộc họp: Phê duyệt vị trí chức danh công việc 
của Văn phòng và các Ban Tổng công ty đã được diễn 
ra dưới sự chủ trì của Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Thành viên 
Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty, cùng 
tham dự có Ông Bùi Lê Cường – Thành viên Hội đồng 
thành viên, các Phó Tổng Giám đốc và Lãnh đạo các Ban 
chức năng Tổng công ty. Sau khi nghe ý kiến phát biểu về 
việc triển khai khai thực hiện rà soát chức danh tại Văn 

Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện công tác rà soát và phê 
duyệt vị trí chức danh công việc trước khi áp dụng Quy định phân phối lương 
theo nguyên tắc 3Ps

phòng và các Ban, Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh – chủ trì cuộc họp đã kết luận như sau:
Việc xây dựng sơ đồ vị trí chức danh công việc tại Văn phòng và các Ban Tổng công ty là căn 
cứ trên nhiệm vụ quản trị chiến lược của Tổng Công ty đồng thời căn cứ trên chức năng nhiệm 
vụ của các Ban, Lãnh đạo Tổng công ty thống nhất thông qua phê duyệt tạm thời số lượng các 
chức danh nhóm công việc N1, N2 tại Văn phòng và các Ban Tổng công ty, yêu cầu áp dụng 
ngay Quy định phân phối tiền lương 3Ps để có sơ sở đánh giá khung năng lực cho từng vị trí 
tương ứng với năng lực của từng CBCNV.
Hàng tháng, Lãnh đạo Tổng công ty được phân công phụ trách trực tiếp các Ban có trách 
nhiệm kiểm tra, đánh giá mức độ Hoàn thành nhiệm vụ của Ban tương ứng với chức năng 
nhiệm vụ và yêu cầu của Lãnh đạo Tổng công ty giao cho Ban đó. Tương tự như vậy, yêu cầu 
các Trưởng Ban có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá mức độ hoàn thành 
nhiệm vụ của từng cá nhân tương ứng với các vị trí chức danh nhóm N1, N2 trong sơ đồ chức 
danh đã được lãnh đạo Tổng công ty phê duyệt.

http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20104/Default.aspx
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Sơ đồ chức danh và số lượng vị trí chức danh nhóm N1, N2 cụ thể của từng Ban được phê 
duyệt lần này dựa trên nhiệm vụ của các Ban trong thời điểm hiện nay và khả năng đáp ứng 
yêu cầu công việc của từng cá nhân trong Ban. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của 
Tổng công ty trong từng giai đoạn và năng lực, trình độ chuyên môn thực tế của các cá nhân 
được áp chức danh gắn với vị trí chức danh công việc đã được lãnh đạo phê duyệt, Ban lãnh 
đạo Tổng công ty thống nhất sẽ xem xét, điều chỉnh 03 tháng/lần đối với sơ đồ chức danh công 
việc của từng ban và từng vị trí chức danh của cá nhân được áp (nếu cần thiết).
Trưởng các Ban Tổng công ty thực hiện việc áp chức danh công việc nhóm N1, N2 đối với 
CBCNV trong Ban theo số lượng thực tế và đúng tên chức danh đã được Lãnh đạo Tổng công 
ty phê duyệt.
Văn phòng Tổng công ty là đầu mối tổng hợp trình Lãnh đạo Tổng công ty Quyết định phê 
duyệt chính thức hoặc Quyết định sửa đổi và bổ sung (nếu có) sơ đồ chức danh đã được thông 
qua. Chủ trì, phối hợp với NPCIT cập nhật module chấm điểm Hoàn thành nhiệm vụ của Ban, 
của cá nhân trên phần mềm Quản lý giám sát công việc và hướng dẫn các Ban sử dụng. Yêu 
cầu triển khai thực hiện thử nghiệm trong tháng 11/2020 và áp dụng chính thức vào tháng 
12/2020.
Yêu cầu các Ban và toàn thể CBCNV trong Tổng công ty nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, tăng 
cường trau dồi kỹ năng và trình độ, đáp ứng ngày một tốt hơn công việc để gia tăng số lượng 
vị trí nhóm N1 trong từng Ban và trong toàn Tổng công ty, xem chi tiết.

Vừa qua, tại thành phố Thái Nguyên, dưới sự chủ trì của 
Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc Lê 
Minh Tuấn, đoàn công tác Tổng công ty cùng đại diện 
các Ban chức năng đã làm việc tại Công ty Điện lực Thái 
Nguyên và các Ban quản lý dự án về rà soát, kiểm điểm 
tiến độ các dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên. 
Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã rà soát và kiểm điểm 

Tổng công ty Điện lực miền Bắc rà soát các dự án ĐTXD trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

chung về công tác ĐTXD của EVNNPC trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong đó có dự án 
Trạm biến áp 110kV Sông Công 2 và nhánh rẽ do EVNNPC đầu tư xây dựng, Ban Quản lý dự 
án lưới điện (BA1) quản lý A và Công ty Điện lực Thái Nguyên sẽ trực tiếp quản lý vận hành 
khi công trình đóng điện. Buổi họp còn có sự tham gia của đại diện Công ty TNHH Dongwha 
Việt Nam – doanh nghiệp nằm trong Khu Công nghiệp Sông Công 2, đơn vị sẽ sử dụng một 
lượng công suất nhất định khi dự án Trạm biến áp 110kV Sông Công 2 chính thức đóng điện. 
kiện vận hành và cơ sở pháp lý theo quy định của pháp luật.
Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn nhấn mạnh, mặc dù dịch bệnh và thiên tai không ngừng 
ảnh hưởng xấu đến hoạt động và công việc của các đơn vị trong EVNNPC từ đầu năm đến 
nay, tuy nhiên các Ban Quản lý dự án, các Công ty Điện lực, nhà thầu đều hết sức nỗ lực khắc 
phục khó khăn, đặc biệt là từ nay đến hết năm, các đơn vị thuộc EVNNPC phải tập trung để 
hoàn thành dự án TBA 110kV Sông Công 2, dự án đường dây xuất tuyến 110kV  từ TBA 
220kV Lưu Xá – TBA 110kV Gang thép; các dự án khác như công trình Đường dây và TBA 
110kV Đa Phúc, Gia Sàng, Yên Bình 4, 5 cấp điện cho Khu công nghiệp Yên Bình, Lắp MBA 
T2 TBA 110kV Đại Từ và các công trình khác được đề xuất điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch 
phát triển điện lực tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục được Tổng công ty xem xét, quyết định đầu tư 
theo quy định nhằm có thể triển khai trong giai đoạn 2021-2023, có xét đến 2025, xem chi tiết.

http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20056/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20071/Default.aspx
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Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng
• Thời gian qua, PC Bắc Giang luôn nỗ lực nâng cao chất 
lượng dịch vụ điện để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 
Hằng năm, PC Bắc Giang tổ chức các hoạt động, sự kiện 
“Tri ân khách hàng” với mong muốn thông qua các hoạt 
động đó, xây dựng hình ảnh ngành điện đến gần gũi với 
cộng đồng hơn, tạo được sự đồng thuận của xã hội ngày 
một nâng cao hơn, và là dịp để lắng nghe, tiếp thu ý kiến 
của khách hàng để tiếp tục nỗ lực hơn nữa, nâng cao chất 
lượng các dịch vụ điện trong thời gian tới, xem chi tiết.

• Thực hiện chỉ đạo của EVNNPC về việc triển khai lắp đặt công tơ 
điện tử phục vụ đo xa năm 2020. PC Lai Châu đã và đang tập trung 
mọi nguồn lực triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành 
tốt kế hoạch được giao. Theo đó, dự kiến từ nay đến tháng hết năm 
2020, Công ty sẽ thực hiện lắp đặt, thay thế toàn bộ công tơ điện tử, 
các thiết bị phục vụ đo xa cho khách hàng theo kế hoạch đã đăng ký 
và được Tổng Công ty cấp. Với khối lượng công việc lớn, do vậy để 
đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao, PC Lai Châu đã chủ động 
rà soát, chuẩn bị tốt các phương án, biện pháp để sẵn sàng triển khai. 
Ngay sau khi có quyết định phân bổ lần 01 công tơ điện tử đợt 3 của 
EVNNPC, PC Lai Châu đã khẩn trương tiếp nhận 2.758 công tơ điện 
tử và chỉ đạo triển khai đồng loạt trên địa bàn Điện lực Thành Phố, 

Nậm Nhùn để kịp thời lắp đặt cho khách hàng. 
• Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện, thời 
gian qua, PC Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp 
về số hóa dịch vụ điện năng phục vụ khách hàng như ký 
hợp đồng mua bán điện theo phương thức điện tử, thanh 
toán tiền điện không dùng tiền mặt. Qua đó, giúp khách 
hàng tiết kiệm được thời gian, chi phí, xem chi tiết.
• Nhiều chương trình, hoạt động sẽ được PC Lào Cai tổ 
chức nhằm tri ân khách hàng sử dụng điện đã tin tưởng, 
ủng hộ và - đồng hành cùng với PC Lào Cai trong thời gian qua. Theo đó, PC Lào Cai sẽ phối 
hợp với chính quyền địa phương lựa chọn gần 300 khách hàng sử dụng điện thuộc diện hộ 
nghèo, gia đình chính sách trong toàn tỉnh để thực hiện chương trình “Tặng quà và sửa chữa 
điện miễn phí”. Chương trình “Thắp sáng đường thôn” cũng sẽ được triển khai thực hiện trên 
9 huyện thị, thành phố với 10 tuyến đường thôn bản sẽ được thắp sáng bằng hệ thống điện do 
PC Lào Cai tài trợ. Ngoài ra gần 60 khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ lớn trong năm, 170 
khách hàng thực hiện tốt nghĩa vụ hợp đồng mua bán điện cũng sẽ được PC Lào Cai lựa chọn 
để tặng quà tri ân, 45 khách hàng được vệ sinh công nghiệp trạm biến áp miễn phí.

Công tác Kỹ thuật - An toàn 
• Giảm tổn thất điện năng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được các đơn vị trong 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc chú trọng thực hiện. PC Lào Cai để làm tốt hơn công tác giảm 
tổn thất điện năng, đơn vị đã đưa ra những định hướng cụ thể trong giai đoạn tiếp theo: tiếp 
tục chỉ đạo các Điện lực trực thuộc tăng cường kiểm soát và thực hiện các giải pháp giảm tổn 

http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20052/Default.aspx
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20064/Default.aspx
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thất điện năng (như tổ chức quản lý, kinh doanh, gọn hóa 
lưới điện. Đặc biệt quan tâm đến các trạm biến áp có sản 
lượng điện năng lớn, tỷ lệ tổn thất >5%). PC Hưng Yên là 
một trong những điểm sáng trong công tác giảm tổn thất 
điện năng. Trong những năm qua, PC Hưng Yên đã xác 
định giảm tổn thất điện năng là nhiệm vụ, mục tiêu quan 
trọng hàng đầu của công ty. Với sự chỉ đạo quyết liệt của 
ban lãnh đạo công ty và sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể 

CBNV, trong từng giai đoạn cụ thể, công ty luôn phân tích rõ nguyên nhân gây tổn thất điện 
năng và áp dụng triệt để các nhóm giải pháp trong công tác quản lý khai thác - vận hành, kinh 
doanh, kiểm tra giám sát mua bán điện, xem chi tiết.
• Điện lực Chiêm Hóa, PC Tuyên Quang hiện đang quản lý và vận hành hơn 337,45km đường 
dây trung thế, 936,43km đường dây lưới điện hạ áp, 235 trạm biến áp phân phối. Để hoàn 
thành chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng, đơn vị đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp bao gồm 
các biện pháp tổ chức quản lý, biện pháp kỹ thuật và biện pháp kinh doanh. Đặc biệt, đơn vị 
đã đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để giảm TTĐN các trạm biến áp công cộng có tỉ lệ TTĐN 
lớn hơn 10%, xem chi tiết.

Đầu tư xây dựng
• Ban Quản lý dự án lưới điện miền Bắc đã phối hợp với 
Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê, Ủy ban nhân dân huyện 
Thanh Ba, PC Phú Thọ và Nhà thầu thi công tổ chức lễ 
khởi công công trình Đường dây và trạm biến áp 110kV 
Cẩm Khê 2. Dự án có tổng mức đầu tư được duyệt là 159 
tỷ đồng. Đây là một trong các công trình trọng điểm thực 
hiện khởi công trong tháng 11 theo kế hoạch năm 2020 
của EVNNPC.

• Ban Quản lý dự án lưới điện miền Bắc phối hợp với các 
đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu thành công, đóng 
điện đưa vào vận hành Máy biến áp và các thiết bị thuộc 
Dự án Lắp MBA T2 TBA 110kV Thuận Thành, tỉnh Bắc 
Ninh. Việc hoàn thành đúng tiến độ dự án sẽ chống quá 
tải cho MBA T1 TBA 110kV Thuận Thành, đáp ứng nhu 
cầu tăng trưởng phụ tải, tăng cường liên kết lưới, đảm bảo 
tiêu chí N-1, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện 

cho khu vực.
• Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng và Ban Quản lý dự án phát triển Điện lực miền 
Bắc đã đóng điện thành công đường dây 110kV và TBA 110kV Lưu Kiếm. Đây cũng là Công 
trình chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ thành Phố Hải Phòng lần thứ XVI nhiệm kỳ 
2020-2025. Trạm biến áp 110kV Lưu Kiếm đưa vào hoạt động nhằm san tải của các trạm biến 
áp 110kV trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, đảm bảo việc cấp điện ổn định, phục sự phát triển 
kinh tế xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.
• Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực miền Bắc đã đóng điện thành công công trình nâng 
công suất MBA T2 TBA 110kV Trình Xuyên. Dự án có tổng mức đầu tư 27,4 tỷ đồng.

https://thanhnien.vn/doi-song/nhung-diem-sang-trong-cong-tac-giam-ton-that-dien-nang-tai-evnnpc-1302622.html
http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20084/Default.aspx
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• Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc (NPSC) tổ chức 
lớp bồi huấn, sát hạch Quy trình An toàn điện định kỳ 
năm 2021 cho người lao động tại XNDVĐL Lạng Sơn. 
Dưới sự hướng dẫn của các cán bộ tổ An toàn - NPSC, 
CBCNV Xí nghiệp được bồi huấn về Quy trình An toàn 
điện, quy trình thi công sửa chữa lưới điện 22kV đang 
mang điện, phổ biến kiến thức cơ bản có liên quan đến 
công tác PCCC&CNCH, cũng như sử dụng, bảo quản, 

Công tác Đào tạo

• Nhằm không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, 
kinh doanh dịch vụ khách hàng và công tác an toàn điện 
cho đội ngũ dịch vụ bán lẻ điện năng, Điện lực Khoái 
Châu, PC Hưng Yên đã tổ chức tập huấn cho 112 thợ điện 
dịch vụ nông thôn đang thực hiện hợp đồng dịch vụ với 
Điện lực. Nội dung tập huấn bao gồm: tập huấn quy trình 
kinh doanh điện năng, dịch vụ khách hàng, quy định về 
ghi chỉ số công tơ, quy trình an toàn điện, quy định về 
quản lý lưới điện hạ áp nông thôn. 

lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, 
vệ sinh lao động, lập biên bản khảo sát hiện trường theo tình huống; lập Phương án TCTC & 
BPKTAT theo tình huống, thực hiện PCT theo tình huống…
• Thực hiện Quyết định số 2661/QĐ-EVNNPC ngày 
02/10/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc 
Tổ chức các lớp bồi dưỡng và thi chuyên viên chính năm 
2020 trong Tổng công ty. Trường Cao đẳng Điện lực miền 
Bắc, Tổng công ty điện lực miền Bắc đã tổ chức khai 
giảng lớp bồi dưỡng và thi chuyên viên chính năm 2020 
với 164 học viên được chia thành 2 lớp. Khóa học giúp 
cho học viên củng cố, bổ sung và nâng cao kiến thức về 
quản lý nhà nước; bồi dưỡng, rèn luyện, phát triển cho học viên các kỹ năng cơ bản của công 
chức ngạch chuyên viên chính. Từ đó, góp phần giúp học viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm 
vụ được giao, đồng thời tạo một bước chuyển căn bản về tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục 
vụ của học viên trong công việc thường ngày.

Gương điển hình tiên tiến
• Dưới sự lãnh chỉ đạo của Công ty Điện lực Cao Bằng, 
Ban lãnh đạo Điện lực Thành phố Cao Bằng luôn đề cao 
triết lý “ Người lao động là tài sản quý giá nhất của Doanh 
nghiệp”. Những người lao động trong đơn vị đã đoàn kết, 
tận tâm và đồng lòng cùng tập thể Ban lãnh đạo trải qua 
những giai đoạn xây dựng và phát triển hình ảnh Văn hóa 
doanh nghiệp của đơn vị bằng sự lạc quan và niềm tin 
mãnh liệt vào tổ chức. Trong đó phải kể đến anh Trần Văn 

Tầm - Đội phó Đội sản xuất 1,  Điện lực Thành phố Cao Bằng, xem chi tiết.
• Anh Thắng sinh năm 1978, tại Sơn La. Sớm yêu nghề điện, năm 2002 anh đã theo học 
Trường đào tạo nghề điện (nay là Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc) chuyên ngành quản lý 
đường dây và trạm. Tháng 3/2004, anh Nguyễn Viết Thắng được tuyển dụng vào ngành điện 

http://NPC.com.vn/View/tabid/56/id/20072/Default.aspx
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• Vừa qua, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
Tỉnh Lạng Sơn, Đoàn công tác do ông Phạm Ngọc Minh 
– Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn làm trưởng 
đoàn đã đến thăm hỏi và trao số tiền 40 triệu đồng ủng 
hộ đồng bào miền Trung khắc phục khó khăn. Đây là 
tấm lòng “ Tương thân, tương ái ” của tập thể cán bộ, 
công nhân viên chức, người lao động Công ty Điện lực 
Lạng Sơn, xem chi tiết.
• Hưởng ứng chương trình: Hướng về miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, Ban Chấp hành 
Đoàn thanh niên Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc đã tham gia Lễ phát động 
ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung và cử đội bóng tham dự giao lưu bóng đá chào mừng kỷ 
niệm 130 năm thành lập tỉnh Hà Nam, kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt 
Nam tại Công ty Điện lực Hà Nam. 

Sơn La, làm Công nhân Nhà máy Thủy điện Chiềng Ngàm, gần 13 năm gắn bó với công việc 
trực, quản lý và vận hành Nhà máy thủy điện. Tháng 9/2016 đến nay, anh được điều động về 
làm Công nhân Đội Quản lý vận hành đường dây và Trạm biến áp, Điện lực Thành Phố. Công 
việc chính của anh là quản lý vận hành đường dây trung thế, các trạm biến áp, hệ thống đo đếm 
điện năng trên đường dây trung, hạ áp, xem chi tiết.
• Với lòng tận tâm, nhiệt huyết quyết tâm đưa Điện lực Phú Bình đổi mới phát triển toàn diện, 
hướng tới sự hài lòng của khách hàng. ông Dương Văn Hạnh - Bí thư chi bộ, Giám đốc Điện 
lực Phú Bình là tấm gương sáng cho toàn thể CBCNV học tập và làm theo, xem chi tiết.

Tin Đoàn thể - An sinh xã hội

Tin tham khảo

1.PC Thái Bình: Điện lực Hưng Hà tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới 
nâng cao, nông thôn kiểu mẫu ở địa phương

2.PC Bắc Ninh đảm bảo đủ điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh 
các tháng cuối năm 2020

3. Điện lực Tiên Yên đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế nuôi trồng thủy sản

4.PC Ninh Bình đồng hành cùng Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh ngay từ đầu đi vào 
hoạt động

5.Thợ điện Hà Giang với công tác dân vận

Bản tin EVNNPC
Chỉ đạo: Ông Lê Văn Trang – Phó TGĐ
Tổ chức thực hiện: Ban Truyền thông
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