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Tin EVN
EVN được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì những đóng góp
xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

Tối 18/10, tại Nam Định, đã diễn ra Lễ
tuyên dương điển hình tiên tiến và tổng kết
10 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả
nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.
EVN vinh dự đón nhận Huân chương Lao
động hạng Nhất vì những đóng góp xuất
sắc trong phong trào này.
Trong 10 năm triển khai thực hiện chương trình, EVN luôn nỗ lực cung cấp đủ điện phục vụ
cho sản xuất nông nghiệp và nâng cao chất lượng điện phục vụ sinh hoạt của dân cư nông thôn
đáp ứng Tiêu chí số 4 về điện trong Chương trình nông thôn mới. EVN xác định đây là một
trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, đóng góp hiệu quả trong Chiến lược công nghiệp
hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn.
Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành làm việc với EVNNPC

Tại buổi làm việc với EVNNPC về tình hình thực hiện
kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng - tài
chính năm 2019, xây dựng kế hoạch năm 2020, Chủ
tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đánh giá, 8
tháng đầu năm, EVNNPC đã vượt qua mọi khó khăn,
đáp ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và
sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố
phía Bắc.
Lãnh đạo Tập đoàn đánh giá cao việc EVNNPC triển khai Chương trình DR. Đến nay,
EVNNPC đã làm việc với 3.174 khách hàng và kí thỏa thuận với 2.014 khách hàng, với khả
năng điều chỉnh ước đạt 899,7 MW, vượt kế hoạch Tập đoàn giao.
Tuy nhiên, Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu EVNNPC tiếp tục giảm suất sự cố trên lưới điện,
tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng điện nông thôn, đẩy nhanh tiến
độ xây dựng các trung tâm điều khiển xa, TBA không người trực…
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Tin EVNNPC
Chủ tịch HĐTV Thiều Kim Quỳnh vinh dự nhận Cup Thánh Gióng và Danh hiệu
Doanh nhân tiêu biểu 2019

Tại Lễ trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt
Nam tiêu biểu 2019, Chủ tịch HĐTV Thiều
Kim Quỳnh vinh dự nhận Cup Thánh Gióng
và Danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu
2019 vì những đóng góp trong việc đảm bảo an
ninh năng lượng quốc gia.
Chủ tịch HĐTV Thiều Kim Quỳnh làm việc tại PC Lào Cai và Lai Châu

Ngày 17,18/10/2019, làm việc với PC Lào Cai và PC
Lai Châu, Chủ tịch HĐTV Thiều Kim Quỳnh cho rằng,
việc đẩy mạnh công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao chất
lượng kinh doanh và dịch vụ khách hàng là một yêu
cầu cấp bách của Tổng công ty trong giai đoạn hiện nay
cũng như những năm tiếp theo. Đồng thời yêu cầu lãnh
đạo các đơn vị khắc phục ngay những tồn tại, vượt qua
khó khăn, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
EVNNPC cam kết đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã
hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đó là khẳng định của Tổng giám đốc Đỗ Nguyệt
Ánh tại buổi làm việc giữa EVN với lãnh đạo tỉnh
Hòa Bình vào chiều ngày 17/10/2019.
Tổng giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh cũng kiến nghị
với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình hỗ trợ ngành điện
trong công tác đầu tư xây dựng, đặc biệt vấn đề
giải phóng mặt bằng; Chỉ đạo các khách hàng sử dụng điện là các khu công nghiệp, các phụ
tải có nhu cầu từ 20 MW trở lên phải bố trí đất xây dựng TBA và hành lang tuyến đường dây
110 kV; Hỗ trợ ngành điện trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết
kiệm điện trên địa bàn; Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về trách nhiệm bảo vệ an toàn
công trình điện...
Tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh đã đánh giá cao những nỗ lực của
EVN, EVNNPC và PC Hòa Bình trong việc đảm bảo cung cấp điện ổn định, phục vụ phát triển
kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, đồng thời khẳng định sẽ chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành hỗ
trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh.
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Phó Tổng giám đốc Lê Minh Tuấn làm việc tại NM Thủy điện Nậm Toóng

Làm việc với Nhà máy (NM) Thủy điện
Nậm Toóng vào chiều 15/10/2019, Phó
Tổng giám đốc Lê Minh Tuấn đánh giá
cao CBCNV NM đã có nhiều nỗ lực
trong lao động sản xuất mặc dù điều
kiện làm việc và sinh hoạt còn nhiều
khó khăn.
Tuy nhiên, Phó Tổng giám đốc yêu cầu ban lãnh đạo hoàn thiện các thủ tục hồ sơ quyết toán
xây dựng NM, sớm tổ chức thí nghiệm định kỳ vật tư thiết bị sau gần hai năm hoạt động để
đảm bảo nhà máy luôn được vận hành trong điều kiện an toàn, nâng cao công tác quản trị tài
chính... Đồng thời sử dụng hiệu quả quỹ phúc lợi, trang bị đầy đủ văn phòng phẩm, công cụ
dụng cụ… để đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất cho CBCNV.
Phó Tổng Giám đốc Lê Quang Thái làm việc với PC Sơn La

Ngày 15/10/2019, Phó Tổng giám đốc Lê Quang
Thái làm việc với PC Sơn La để đánh giá công tác
chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ
sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Ông Lê Quang Thái đã ghi nhận những kết quả của
PC Sơn La trong 9 tháng qua, yêu cầu toàn thể Công
ty khắc phục tồn tại, đổi mới phương pháp quản lý điều hành; Bố trí sản xuất hợp lý, sắp xếp
lại mô hình các điện lực sau sáp nhập; Tích cực, chủ động hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ
của năm 2019.
Xem xét phương án đầu tư ĐZ 110kV mạch 2 TBA 220kV Than Uyên – TBA 110kV
Than Uyên và tiến độ các dự án trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 16/10/2019, tại Lai Châu, dưới sự chủ
trì của Phó Tổng giám đốc Lê Minh Tuấn đã
diễn ra cuộc họp xem xét phương án đầu tư ĐZ
110kV mạch 2 TBA 220kV Than Uyên – TBA
110kV Than Uyên và tiến độ các dự án trên địa
bàn tỉnh Lai Châu.
Tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc Lê Minh Tuấn nhất trí phương án mua lại ngăn lộ
174 tại TBA 110kV Than Uyên và tuyến đường dây 110kV của thủy điện Nậm Khóa từ cột
01 – cột 06 và cải tạo tuyến đường dây 110kV 1 mạch hiện trạng từ cột 06 – ngăn 176 TBA
220kV Than Uyên cơ bản trùng tim tuyến hiện trạng từ 01 mạch lên 02 mạch có chiều dài
khoảng 5km; Yêu cầu các Ban đánh giá hiện trạng và thực hiện đàm phán tiếp nhận tuyến
đường dây này.
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Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đức Thiện làm việc với Người đại diện vốn của
EVNNPC tại NEDI3 và Thủy điện Nậm Đông IV

Sáng 16/10/2019, Phó Tổng giám đốc Nguyễn
Đức Thiện làm việc với Người Đại diện phần vốn
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện miền
Bắc và Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Đông IV
về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và vận
hành của NM Thủy điện Nậm Đông III và NM
Thủy điện Nậm Đông IV.
EVNNPC tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2019 - Nhiệm vụ và giải pháp 3
tháng cuối năm 2019

Vừa qua, EVNNPC tổ chức Hội nghị sơ kết tình
hình thực hiện kế hoạch 9 tháng năm 2019, nhiệm
vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2019 dưới sự
chủ trì của Tổng giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh.
Trong 9 tháng năm 2019, EVNNPC thực hiện
tốt việc cấp điện ổn định phục vụ sản xuất, sinh
hoạt cho nhân dân 27 tỉnh miền Bắc. Sản lượng điện thương phẩm đạt 52.623,5 tr.kWh, tăng
9,83% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 72,58% kế hoạch cả năm EVN giao (72,5 tỷ kWh);
14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định. Toàn Tổng công ty tiếp nhận giải quyết
cấp điện cho 1.802 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành
điện là 5,57/7 ngày; giảm 1,43 ngày so với quy định…
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch HĐTV Thiều Kim Quỳnh chỉ ra những tồn tại trong 9
tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu lãnh đạo các đơn vị đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ, quyết
tâm hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Chi tiết xem tại đây.

Tài chính kế toán
PC Hà Tĩnh nhận Bằng khen của Bộ Tài chính

Tại Hội nghị “Tuyên dương doanh nghiệp, hộ cá
nhân kinh doanh thực hiện tốt chính sách pháp
luật thuế” do UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức, PC Hà
Tĩnh vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Tài chính vì
thực hiện tốt công tác kê khai nộp thuế, đóng góp
vào sự phát triển của tỉnh.
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Kinh doanh dịch vụ khách hàng
Hội thảo về giải pháp xử lý sóng hài nâng cao
chất lượng điện năng đối với khách hàng sử
dụng điện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Vừa qua, PC Bắc Ninh phối hợp với Sở Công thương
Bắc Ninh tổ chức Hội thảo về giải pháp xử lý sóng
hài nâng cao chất lượng điện năng cho khách hàng
sử dụng điện, với sự tham gia của gần 40 doanh
nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh.

PC Bắc Giang phổ biến kiến thức an toàn, giá bán điện cho các chủ nhà trọ

PC Bắc Giang phối hợp với Sở Công thương và
UBND huyện Yên Dũng tổ chức phổ biến tuyên
truyền kiến thức an toàn sử dụng điện, giá bán
điện cho các chủ nhà trọ tại xã Nội Hoàng và Tiền
Phong, nhằm giúp các đối tượng này hiểu và chấp
hành nghiêm túc trách nhiệm của mình, đảm bảo
quyền lợi cho các bên liên quan.
PC Hà Tĩnh được vinh danh “Doanh nghiệp, doanh nhân tiểu biểu” năm 2019

Vừa qua, PC Hà Tĩnh và ông Nguyễn Phúc Phong Giám đốc PC đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh trao tặng
danh hiệu “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu”
năm 2019 vì thành tích xuất sắc trong quản lý điều
hành doanh nghiệp, thực hiện tốt chế độ, chính sách
với người lao động và nghĩa vụ đối với nhà nước.

Công nghệ thông tin
PC Thái Nguyên tổ chức diễn tập xử lý sự cố, an ninh thông tin hệ thống SCADA
TTĐKX và TBA không người trực

Tình huống diễn tập là đơn vị nhà thầu camera
cắm dây kết nối internet vào máy tính server
camera tại trạm 110kV Thịnh Đán để dùng hỗ
trợ TeamViewer từ xa, gây hiện tượng mất tín
hiệu giám sát camera và tín hiệu SCADA toàn
trạm về TTĐKX.
Đây là dịp để các cán bộ kỹ thuật tăng cường khả năng ứng cứu sự cố, điều tra phân tích sơ
bộ mã độc, bảo mật hệ thống, hạn chế các nguy cơ về an toàn thông tin… đảm bảo cung cấp
điện an toàn và liên tục cho các phụ tải.
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Tin tham khảo
1. Tổng công ty Điện lực miền Bắc triển khai thực hiện đánh giá Chứng chỉ bình đẳng giới
toàn cầu EDGE Xem chi tiết
2. Những thế hệ cựu sinh viên đang làm việc tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc với “Ngày
trở về” của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Xem chi tiết
3. Tổng giám đốc EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh: Bông hồng vàng của ngành Điện Xem chi tiết
4. Chủ tịch EVNNPC: Tự hào vì hành trình 50 năm đảm bảo dòng điện Xem chi tiết

Bản tin EVNNPC

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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