
Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Thuận với mô hình “Đẩy mạnh phong trào thi 
đua hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phục vụ tốt nhu cầu điện năng 
cho các hoạt động kinh tế - xã hội, An ninh quốc phòng; thực hiện tốt công tác 

xã hội, nhân đạo từ thiện” 

-*- 

 Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Thuận hiện có 14 chi, đảng bộ bộ phận trực 

thuộc, với 362 đảng viên; Đảng ủy Công ty là hạt nhân chính trị, lãnh đạo Công ty 

thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 

trực tiếp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty, không ngừng nâng cao 

đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhiên và người 

lao động trong Công ty.  

Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong những năm qua Đảng 

ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hàng năm tại đơn vị. Ban Giám đốc thường 

xuyên phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong 

các khối ngành nghề nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ 

sản xuất kinh doanh hàng năm, trọng tâm là phong trào thi đua: “Nâng cao chất 

lượng dịch vụ khách hàng”; “Giao tiếp khách hàng giỏi”; “Xanh, sạch, đẹp bảo 

đảm an toàn vệ sinh lao động”; thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng 

tạo”động viên CNVCLĐ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của 

Tổng công ty giao. Triển khai Chương trình Dịch vụ khách hàng tại Phòng giao 

dịch khách hàng của tất cả các Điện lực mang lại hiệu quả tích cực; giúp lãnh đạo 

đánh giá được mức độ hài lòng của khách hàng đối với nhân viên giao dịch khách 

hàng và theo dõi việc tiếp, giải quyết yêu cầu mua điện hay các nhu cầu dịch vụ về 

điện của khách hàng… 

Hàng năm, Công ty đều có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu 

quả thiết thực; đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về ý thức tiết kiệm 

điện, sử dụng điện hợp lý, giám sát chặt chẽ khách hàng sử dụng điện. Để triển 

khai tốt các văn bản về tiết kiệm điện đến nhân dân, Công ty đã phối hợp với các 

sở, ban, ngành có liên quan tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

như: Phát các video clip do Tổng công ty cung cấp, đăng báo, đài, tờ dán tường, tờ 

rơi tuyên truyền tiết kiệm điện giúp từng bước hình thành ý thức tiết kiệm điện đến 

mọi khách hàng sử dụng điện; từ 2015 – 2020 đã tiết kiệm được 286.659.495 kWh, 

với số tiền hơn 490 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty đã phục vụ tốt nhu cầu điện năng 

cho các hoạt động kinh tế - xã hội, An ninh quốc phòng với chất lượng phục vụ 

ngày càng nâng cao; đặc biệt là việc đầu tư xây dựng lưới điện mới tiếp nhận từ 

các Công ty cổ phần điện nông thôn trước đây. Qua đó góp phần tích cực trong 

phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”.  Công ty đã hoàn 

thành tốt các nghĩa vụ nộp Thuế, Bảo hiểm xã hội và chăm lo tốt cho đời sống vật 

chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên.  
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Các hoạt động xã hội hướng về cộng đồng luôn được chú trọng với nhiều 

chương trình thiết thực như: Thăm tặng quà gia đình thương binh liệt sĩ, mẹ Việt 

Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ; tham gia đóng góp xây dựng nhà văn hóa Đảo Trường 

Sa; tiếp sức mùa thi do UBND Tỉnh phát động và các loại quỹ xã hội khác. Trong 

giai đoạn từ năm 2016 - 2020 Công ty đã thực hiện các chương trình công tác xã 

hội với tổng số tiền: 6,7 tỷ đồng. 

Với tinh thần thi đua tích cực như đã nêu trên, liên tục từ năm 2015 đến 
2019, Công ty Điện lực đã được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng nhiều Bằng khen; 
UBND Tỉnh tặng 02 Cờ Thi đua dẫn đầu Cụm, Khối thi đua trong phong trào thi 
đua yêu nước hàng năm (năm 2016, 2017) và 01 Cờ thi đua vì đạt thành tích xuất 
sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2015 - 2020 (năm 
2020). Từ 2015 - 2019, Đảng bộ đều đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng tổ chức đảng “Trong sạch vững mạnh 
tiêu biểu cấp trên cơ sở”. Đồng thời, được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tuyên 
dương, khen thưởng là tập thể điển hình tại Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện 
phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020./. 

 


