
CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN
ĐIỆN LỰC THUẬN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /ĐLTN-TH Thuận Nam, ngày      tháng  7  năm 2019
V/v lịch tiếp công dân của Ban 
Giám đốc Điện lực Thuận Nam 

tháng 8/2019

                                                    
                                  Kính gửi: Công ty Điện lực Ninh Thuận

Nhằm thực hiện tốt công tác giao tiếp trực tiếp và kịp thời giải đáp các thắc mắc, 
khiếu nại, phản ánh của khách hàng tại trụ sở đơn vị, Điện lực Thuận Nam bố trí lịch tiếp 
khách hàng của Ban Giám đốc Điện lực tại trụ sở trong tháng 8/2019 như sau:

Ngày trực Người trực Chức vụ Số điện thoại

01/8/2019 Nguyễn Quốc Tuyến Giám đốc 0963.484555

02/8/2019 Trần Minh Sơn Phó Giám đốc 0963.212399

05/8/2019 Nguyễn Quốc Tuyến Giám đốc 0963.484555

06/8/2019 Trần Minh Sơn Phó Giám đốc 0963.212399

07/8/2019 Nguyễn Quốc Tuyến Giám đốc 0963.484555

08/8/2019 Trần Minh Sơn Phó Giám đốc 0963.212399

09/8/2019 Nguyễn Quốc Tuyến Giám đốc 0963.484555

12/8/2019 Trần Minh Sơn Phó Giám đốc 0963.212399

13/8/2019 Nguyễn Quốc Tuyến Giám đốc 0963.484555

14/8/2019 Trần Minh Sơn Phó Giám đốc 0963.212399

15/8/2019 Nguyễn Quốc Tuyến Giám đốc 0963.484555

16/8/2019 Trần Minh Sơn Phó Giám đốc 0963.212399

19/8/2019 Nguyễn Quốc Tuyến Giám đốc 0963.484555

20/8/2019 Trần Minh Sơn Phó Giám đốc 0963.212399

21/8/2019 Nguyễn Quốc Tuyến Giám đốc 0963.484555

22/8/2019 Trần Minh Sơn Phó Giám đốc 0963.212399

23/8/2019 Nguyễn Quốc Tuyến Giám đốc 0963.484555

26/8/2019 Trần Minh Sơn Phó Giám đốc 0963.212399



27/8/2019 Nguyễn Quốc Tuyến Giám đốc 0963.484555

28/8/2019 Trần Minh Sơn Phó Giám đốc 0963.212399

29/8/2019 Nguyễn Quốc Tuyến Giám đốc 0963.484555

30/8/2019 Trần Minh Sơn Phó Giám đốc 0963.212399

Ghi chú:
- Thời gian: Buổi sáng từ 07h30’ đến 12h00’; buổi chiều từ 13h00’ đến 16h30’.
- Khi có khách hàng đến khiếu nại, phản ánh nhưng lãnh đạo đi công tác đột xuất, 

không thể tham gia trực theo lịch phân công thì văn thư Điện lực liên hệ lãnh đạo ngày kế 
tiếp và phòng chuyên môn để tham gia tiếp khách hàng.

- Phòng Kinh doanh niêm yết công khai văn bản này tại Phòng Giao dịch khách 
hàng./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên (e-copy, để biết);
- Phòng CNTT-PCNT (e-copy, đăng lên Website);
- Ban Giám đốc ĐLTN (e-copy, để thực hiện);
- Các đơn vị trực thuộc ĐLTN (e-copy, để biết);
- Lưu: VT, TH (Ly.02).

Nguyễn Quốc Tuyến



CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN
ĐIỆN LỰC THUẬN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số          /ĐLTN-TH Thuận Nam, ngày     tháng 01  năm 2017
V/v triển khai khắc phục một số 
tồn tại qua đợt chấm điểm 5S.

                                                    
                                  Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc.

Qua các đợt kiểm tra, chấm điểm tình hình triển khai và duy trì thực hành 5S tại các 
đơn vị, Giám đốc nhận thấy các Trưởng đơn vị cũng đã quan tâm, duy trì thực hiện công 
tác 5S tương đối tốt. Tuy nhiên, vẫn còn có một số hạn chế cần khắc phục. 

Nhằm nâng cao nhận thức của CBNV trong việc thực hành 5S, đáp ứng thực hiện 
theo đúng chủ trương của Công ty Điện lực Ninh Thuận. Giám đốc yêu cầu Trưởng các 
đơn vị thực hiện một số công tác sau:

1. Công tác 5S tại các đơn vị:
- Thực hiện dán nhãn trên máy tính, máy in, công tắc, aptomat, ổ cấm, máy lạnh 

chưa được dán nhãn.
- Dán nhãn đầy đủ các tủ hồ sơ, tài liệu và mỗi tủ phải có danh mục hồ sơ.
- Thường xuyên vệ sinh các thiết bị văn phòng do cá nhân sử dụng.
- Nhắc nhở CBNV khi ngồi cũng như di chuyển ghế ngồi làm việc phải chú ý tránh 

các vách tường sau lưng ghế, hạn chế phần tựa lưng của ghế chạm vào vách làm đen, 
bong tróc gây mất mỹ quan.

- Duy trì việc thực hành 5S theo tiêu chí chấm điểm của Phiếu đánh giá thực hành 
5S (Đính kèm)



 2. Phân loại, lưu giữ và chuyển giao rác thải, vật tư thu hồi (VTTH) từ hoạt 
động văn phòng:

Thực hiện theo Tờ trình số 18/TTr-KT ngày 15/11/2016 của Phòng Kỹ thuật - Công  
ty Điện lực Ninh Thuận, cụ thể:

2.1. Đối với rác thải thông thường (giấy thải bỏ, bút viết, kẹp giấy, bìa trình ký 
hỏng, rác thải từ quét phòng) được trang bị tại mỗi phòng làm việc:

Vào sáng thứ 6 hàng tuần, các đơn vị tập kết rác thải thông thường tại khu vực bên 
hông hướng Nam nhà bơm nước PCCC để Phòng Tổng hợp liên hệ đơn vị thu gom rác 
xử lý.

 2.2. Đối với rác thải thực phẩm:
Hiện Điện lực đã trang bị 02 thùng rác đựng rác thải thực phẩm (01 tại Phòng ăn, 01 

tại bên hông hướng Bắc nhà bơm nước PCCC). Hằng ngày, nhân viên tạp vụ sẽ có trách 
nhiệm thu gom rác thải sinh hoạt tại 02 vị trí trên và tập kết rác thải này tại thùng rác thải 
thực phẩm (màu xanh lá cây) bên hông hướng Nam của nhà bơm PCCC để đơn vị ngoài 
đến thu gom rác thải.

2.3. Đối với VTTH từ hoạt động văn phòng (pin/acquy, hộp mực in/photo đã 
qua sử dụng, bóng đèn huỳnh quang, đèn compact, thiết bị linh kiện điện từ bị 
hỏng):

a. VTTH là pin/acquy, hộp mực in/photo đã qua sử dụng, bóng đèn huỳnh 
quang, đèn compact:

- Bước 1: Khi có phát sinh, các đơn vị phải thực hiện thu hồi, tập kết tại thùng rác 
chất thải chứa chất thải nguy hại (thùng rác màu cam đặt tại bên hông hướng Nam của 
nhà bơm nước PCCC) và liên hệ bàn giao cho Phòng KH/KT.

- Bước 2: Phòng KH/KT có trách nhiệm lập phiếu chuyển giao vật tư thu hồi (biểu 
mẫu tại Tờ trình số 18/TTr-KT ngày 15/11/2016 của Phòng Kỹ thuật - Công ty Điện lực 
Ninh Thuận) và chuyển VTTH này về kho Công ty theo quy định.

b. VTTH là thiết bị/ linh kiện điện tử:
- Bước 1: Khi có phát sinh, các đơn vị thực hiện viết phiếu nhập kho Điện lực theo 

quy định.
- Bước 2: Phòng KH/KT có trách nhiệm nhập kho Công ty theo đúng quy định. 

Nhận được văn bản trên, đề nghị Trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện 
theo theo quy định.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên (nhận qua E-Office);
- Ban Giám đốc ĐLTN (nhận qua E-Office);
- Lưu: VT, TH (Hi.02).

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Tuyến
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