
Thấm thoắt đã 45 mùa xuân trôi qua, 
từ trang sử chói lọi ấy, non sông 
Việt Nam thu về một mối, vượt 

qua muôn vàn khó khăn, thử thách, toàn 
Đảng, toàn quân và toàn dân tiếp tục 
đoàn kết một lòng tiến hành thành công 
công cuộc đổi mới đưa đất nước ra khỏi 
tình trạng đói nghèo, lạc hậu. Phát huy 
truyền thống cha ông đi trước, bằng bản 
lĩnh và trí tuệ, lớp trẻ ngày nay đang tiếp 
tục tỏa sáng trong thực hiện khát vọng xây 
dựng một đất nước Việt Nam thịnh vượng, 
hùng cường, kiên định mục tiêu độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội.

Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam: 
SỨC MẠNH CỦA KHỐI 

ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

 “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân 
ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi 
được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang 
chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng 
của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và 
đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 
XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính 
thời đại sâu sắc”. Đó là lời khẳng định đanh thép tại Đại hội 
Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng ngày 14/2/1976.
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Trong thời đại mới hôm nay, 
trước bối cảnh nền kinh tế thế giới 
đang diễn biến phức tạp, cơ hội và 
thách thức đang được đặt ra cho 
nền kinh tế Việt Nam. Xu hướng đa 
dạng hóa nền kinh tế toàn cầu đòi 
hỏi Đảng và nhà nước phải có những 
quyết sách đúng đắn để lèo lái con 
thuyền Việt Nam vượt qua khó khăn 
và chiến thắng trong cuộc cách mạng 
mới – Cuộc cách mạng phát triển kinh 
tế xã hội. 

Thực tế trong những năm gần 
đây, nền kinh tế thế giới có những dấu 
hiệu suy thoái nhưng các chỉ số kinh 
tế nước nhà vẫn đạt hiệu suất tăng 
trưởng ổn định. Cùng với đó công tác 
an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm 
sóc phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh 
hùng luôn được Đảng và nhà nước đặc 
biệt quan tâm. 

45 năm, khoảng thời gian 
chuyển mình của một đất nước phải 
hứng chịu biết bao hậu quả tàn phá 
của chiến tranh để vươn lên cả về kinh 
tế và ảnh hưởng chính trị trên trường 
quốc tế. Những năm gần đây, Việt 
Nam luôn có mức tăng trưởng kinh 
tế ổn định. Từ một đất nước bị hoành 
hành bởi nạn đói do thiếu lương thực 
trở thành quốc gia xuất khẩu gạo 
đứng thứ hai trên thế giới trong năm 
2019. Từ một đất nước luôn trong tình 

trạng thiếu điện, điện lưới không ổn 
định trở thành quốc gia có chỉ số độ 
tin cậy cung cấp điện cao, xuất khẩu 
điện cho các nước láng giềng lân cận. 
Đặc biệt, lưới truyền tải điện của Việt 
Nam do Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia quản lý đang trong lộ trình 
hoàn thành mục tiêu lọt vào top 10 
đơn vị truyền tải điện hàng đầu châu 
Á vào năm 2025. Cùng với đó là hàng 
loạt những thành tích đáng tự hào trên 
rất nhiều các lĩnh vực khác nhau, tạo 
tiếng vang trên trường quốc tế. Việt 
Nam trở thành một điểm đến hòa 

bình và tin cậy thu hút du khách trên 
toàn thế giới.

Tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày 
thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 
ngày 3/2/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch 
nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng 
định: “Đất nước ta chưa bao giờ có 
được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín 
như ngày nay”. Để có được thành 
quả đó là các quá trình xây dựng và 
trưởng thành của cả hệ thống chính 
trị của dân, do dân và vì dân. Trong 
quá trình đó, Đảng và nhà nước luôn 
tích cực chuyển mình để hoàn thiện 
thể chế, chính sách. Từ đó, đào thải 
xóa bỏ những hạn chế, quan liêu 
trong bộ máy điều hành, thẳng tay 
loại bỏ những cá nhân sai phạm trong 
thực thi công việc, làm trong sạch bộ 
máy chính quyền, tạo niềm tin của 
nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Dẫu biết rằng công cuộc xây 
dựng đất nước văn minh giàu đẹp vẫn 
còn nhiều khó khăn thử thách phía 
trước nhưng với sự lãnh đạo sáng suốt 
của Đảng và Nhà nước, sự đồng lòng 
chung sức của nhân dân, tổ quốc Việt 
Nam sẽ ngày thêm giàu mạnh, sánh 
vai với các cường quốc năm châu. Bởi 
chúng ta có sức mạnh đoàn kết toàn 
dân như lời Bác Hồ kính yêu đã căn 
dặn: “Dễ trăm lần không dân cũng 
chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

 Mạnh Đức
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Trong tiềm thức của nhiều người 
Việt Nam thì mùa Xuân là mùa 
của đoàn tụ, mùa của cỏ cây 

hoa lá đâm chồi nảy lộc; Dưới nắng ấm 
con người ta thỏa sức hít thở không 
khí trong lành mỗi buổi sớm mai. Vậy 
mà mùa xuân nay giông lốc và dịch 
bệnh lại ùn ùn kéo về làm chúng ta 
không khỏi bất ngờ và vất vả chống 
đỡ. Khó khăn này còn nhân lên gấp 
bội với những người thợ điện - đồng 
nghiệp thân yêu của chúng tôi.

Suốt mấy tháng nay câu nói “Hãy 
đứng yên khi Tổ quốc cần” thường 
vang lên mỗi ngày; có nghĩa là 
chúng ta nên ở trong nhà và cũng có 
nghĩa là chúng ta hãy cố gắng giảm 
thiểu tiếp xúc xã hội. Song, với đặc 
thù nghề nghiệp những người thợ 
điện Việt Nam vẫn phải “lên đường”. 
Biết làm sao khi rất nhiều cơ sở cách 
ly đang cần cấp điện, biết bao cơ sở 
khám chữa bệnh đang cần đại tu 
nâng cấp chuẩn bị cho phương án 
quá tải bệnh viện. 

Theo đó, bắt đầu từ ngày 
30/01/2020 tại các đơn vị trực thuộc 
EVNNPC, Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch Covid-19 đã được thành lập; 
khẩn trương triển khai nhiều giải 
pháp khoa học như phun thuốc khử 
trùng; Cấp phát khẩu trang y tế; mua 
sắm nhiệt kế, chất tẩy rửa, giúp người 
lao động vệ sinh tại chỗ. Kiên định 
quan điểm “Người thợ điện có khỏe 
thì dòng điện mới được giữ vững”. 

Khó khăn càng thêm khó khăn, 
dịch bệnh Corona lại đến giữa lúc 
mùa Xuân đang kỳ ẩm ướt; nồm 
ẩm, lạnh lẽo tại các tỉnh phía Bắc là 
môi trường lý tưởng cho dịch bệnh 
phát triển, từ đây hành trang ra hiện 
trường của người thợ điện như cồng 
kềnh thêm, ngoài chiếc áo mưa bên 
mình, các anh, chị còn luôn phải đeo 
khẩu trang áp sát mặt. Khẩu trang tuy 
giúp phòng tránh lây nhiễm nhưng 
ít nhiều cũng gây lên những phiền 
toái, khó thở. Đã vậy những cặp kính 
mắt còn nhòa đi cùng những bước 
chân người thợ. Tháng 03 năm nay 
công tác kinh doanh điện năng của 
EVNNPC cùng lúc phải thực hiện 03 
nhiệm vụ quan trọng: Duy trì cấp 
điện ổn định; Phát triển dịch vụ khách 
hàng; Chung tay tiết kiệm điện. Trong 
đó ấn tượng nhất là nhiệm vụ thứ 2; 
Theo đó tranh thủ quãng thời gian 
“Giãn cách xã hội” để tuyên truyền 
hiệu quả hình thức thanh toán tiền 
điện không dùng tiền mặt. EVNNPC 
coi đây là “thời điểm vàng” để triển 

DỊCH BỆNH BẤT THƯỜNG
VÀ NGƯỜI THỢ ĐIỆN CAN TRƯỜNG
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khai dịch vụ điện trực tuyến. Những 
việc cần làm ngay là chỉ đạo rà soát, 
lập danh sách các CBCNV đã mở tài 
khoản và tương tác trên nền tảng số, 
từ đó rút kinh nghiệm, đôn đốc các 
đơn vị nhanh chóng “chớp thời cơ” 
triển khai hiệu quả, sớm có 100% 
CBCNV trở thành những hạt nhân để 
giới thiệu (ít nhất) 12 dịch vụ điện cấp 
độ 4 tới khách hàng. Coi đây là việc 
làm thiết thực góp phần cùng EVN 

“chuyển đổi số” thành công, cũng 
như thực hiện thắng lợi chủ đề của 
năm là “Tập trung hoàn thành toàn 
diện kế hoạch 5 năm 2016- 2020”.

Công tác an toàn điện tại các đơn 
vị điện lực cấp 3, cấp 4 năm nay cũng 
có nhiều đổi khác, nhất cử nhất động 
việc bảo toàn nhân lực được đưa lên 
hàng đầu và gắn liền với phòng chống 
dịch bệnh. Kỹ thuật điện là một trong 
những kỹ thuật chuyên ngành, do đó 

rất khó khăn cho những thay đổi nhân 
sự. Chấp hành chỉ đạo từ EVN và địa 
phương các đơn vị thành viên đã xây 
dựng kịch bản với ít nhất 03 phương 
án (Chưa có người mắc bệnh; Có 
trường hợp nghi nhiễm; Đã có người 
nhiễm bệnh) để đối phó hiệu quả và 
không rơi vào thế bị động. Bắt đầu 
từ ngày 01/04/2020 tiến hành kiểm 
tra sức khỏe, cách ly toàn bộ nhân 
lực Trung tâm Điều khiển xa các Tỉnh 
và lực lượng trực vận hành tại các 
Điện lực trực thuộc; với tinh thần số 
lao động này được phục vụ ăn uống 
tại chỗ, bố trí nghỉ ngơi (toàn bộ thời 
gian) tại một khu vực riêng biệt, không 
có sự tiếp xúc với các phòng ban, đơn 
vị khác và thoát ly hoàn toàn khỏi 
cộng đồng trong suốt thời gian dịch 
bệnh. Kết quả đến thời điểm hiện tại 
hệ thống điện miền Bắc vẫn được giữ 
vững, sức khỏe người lao động tuyệt 
đối được đảm bảo, đủ điều kiện để đối 
phó lâu dài với dịch bệnh.

“Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ 
Trái đất” là thông điệp không mới, 
nhưng thực sự quan trọng trong 
hoàn cảnh hiện nay, khi tiết kiệm 
điện không chỉ còn là câu chuyện 
của riêng ngành Điện. Tại các tỉnh 
đồng bằng sông Cửu Long diện tích 
đất nông nghiệp bị nhiễm mặn ngày 
càng gia tăng, đây chính là hệ lụy của 
biến đổi khí hậu. Năm nay do ảnh 
hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên 
các đơn vị thành viên không tổ chức 
đạp xe diễu hành tuyên truyền cho 
sự kiện “Giờ Trái đất”. Tuy vậy quyết 
tâm tiết kiệm năng lượng vẫn không 
hề giảm sút; giảm thiểu tiêu hao điện 
lúc này chẳng những giúp ta có ngay 
được một “cơ số điện” quý giá phục 
vụ sản xuất mà còn thiết thực chung 
tay giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng 
nhà kính; Cùng với thế giới đẩy lùi 
dịch bệnh, chống biến đổi khí hậu 
toàn cầu. Trong đêm 28/03/2020 chỉ 
tính riêng PC Thái Bình (thuộc NPC) 
đã tiết kiệm được 28.300 kWh điện 
(công suất sử dụng giảm 10,79% so 
với cùng thời điểm trước đó 01 ngày). 

Ngày 31/03/2020 Chính Phủ đã 
ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg nhằm 
hạn chế tối đa tiếp xúc xã hội. Cộng 

Ñieän & Ñôøi soáng     4

KYÛ NIEÄM 45 NAÊM NGAØY GIAÛI PHOÙNG MIEÀN NAM (30/4/1975-30/4/2020) 
134 NAÊM NGAØY QUOÁC TEÁ LAO ÑOÄNG (01/5/1886-1/5/2020)

î



đồng được yêu cầu “ở nhà”, các em nhỏ được dạy học trực 
tuyến. Vất vả thay người thợ điện giờ đây đi làm còn phải 
“xin phép”; Theo đó EVNNPC chỉ đạo các đơn vị làm văn bản 
đề nghị địa phương cho phép một bộ phận người lao động 
(làm công tác quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện) được 
liên hệ với các đối tác để hoàn thành nhiệm vụ cung ứng 
điện của mình. Thế mới biết để theo đuổi thiên chức “Thắp 
sáng niềm tin” người thợ điện đã phải “nạp năng lượng” tích 
cực tới mức nào. 

Tuy vất vả nhưng mấy tháng qua quả là quãng thời 
gian quý giá, giúp người thợ điện trở nên mạnh mẽ. Thực 
tế đã có những sự chuyển mình ấn tượng và đã lập nên 
những thành tích đáng nhớ, trong đó “chuyển đổi số” là sự 
kiện đáng nói. Corona là vô hình, nhưng cố gắng của người 
thợ điện là có thật. Đến lúc này ai trong số chúng ta cũng 
có thể trả lời được câu hỏi “Chúng ta ngoan cường hay dịch 
bệnh bất thường”. Ngoài ra những diễn biến bất ngờ này 
còn là bài học đắt giá cho “sự phát triển bền vững”; cho ta 
thêm động lực để triển khai toàn diện công tác Văn hóa 
doanh nghiệp. Bởi chỉ có phát triển chiều sâu mới có đủ 
tiềm lực và sức mạnh để đối phó hiệu quả với những khó 
khăn đột biến. Cũng hy vọng đây sẽ là một trải nghiệm quý 
giá cho lộ trình thị trường điện, nơi mà chúng ta không 
được phép vấp ngã, ở đó còn chịu sự chi phối nghiệt ngã 
của cơ chế thị trường. Hiện tại ở đâu đó trên thế giới người 
ta chỉ cần “ngồi yên một chỗ” đã có thể “trở thành anh 
hùng” còn những người thợ điện chúng ta cần có một lối 
đi riêng, cần hành động một cách quả cảm và mưu trí. Tin 
tưởng “Những ngày không quên” này, sẽ sớm kết thúc để 
bình yên trở lại và những người thợ điện chúng ta một lần 
nữa “ghi điểm” trước cộng đồng, để “Thắp sáng niềm tin” 
luôn được tỏa lan và đi vào cuộc sống./.

 Bùi Hảo Trường
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Số hóa phục vụ, tiết kiệm thời 
gian cho người dùng

Hướng tới điện năng là một 
ngành dịch vụ, qua đó giúp khách 
hàng thuận tiện trong thực hiện các 
giao dịch về điện, EVNSPC đặt ra 
mục tiêu đổi mới trong hoạt động 
kinh doanh và dịch vụ khách hàng. 
Phương châm “Khách hàng là sự tồn 
tại của chúng ta” được quán triệt 
cho toàn thể cán bộ công nhân viên 
thực hiện. 

Một trong những động thái đầu 
tiên của EVNSPC là đa dạng các kênh 
cung cấp dịch vụ theo hướng áp 
dụng công nghệ thông tin và cung 
cấp các dịch vụ điện trực tuyến, áp 
dụng số hóa trong công tác phục vụ, 
giảm các thủ tục hành chính phiền 
hà, triển khai đồng bộ cơ chế 1 cửa 
tạo điều kiện cho khách hàng tiếp 
cận dịch vụ điện theo phương châm: 
“Dễ tiếp cận, dễ tham gia, dễ giám 
sát”. Hoạt động trên được triển khai 
đồng bộ trên 21 tỉnh thành phía Nam 
mà EVNSPC phụ trách, từ cấp Tổng 
công ty đến các công ty điện lực, điện 
lực cấp quận/huyện và các tổ đội tại 
các cụm phường/xã... 

Ông Nguyễn Phước Đức - Tổng 
Giám đốc EVNSPC cho biết, để tiết 
kiệm thời gian cho khách hàng và 
việc đi lại, EVNSPC đã hợp tác thu hộ 
tiền điện với 17 ngân hàng và 8 tổ 
chức trung gian thanh toán để khách 
hàng có thể thanh toán tiền điện 
mọi lúc, mọi nơi, với nhiều phương 
thức, trong đó đang đẩy mạnh thanh 
toán trực tuyến, thanh toán không 
dùng tiền mặt. EVNSPC còn kết nối, 
cung cấp các dịch vụ điện tại Cổng 

Thông tin dịch vụ công trực tuyến 
hoặc Trung tâm hành chính công tại 
21 tỉnh, thành phố trên địa bàn phía 
Nam, đồng thời kết nối Cổng Dịch 
vụ công quốc gia, tích hợp 12/12 
dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4, 
khi người dân, doanh nghiệp và các 
tổ chức có yêu cầu chỉ cần truy cập 
địa chỉ trang web: www.dichvucong.
gov.vn  có thể sử dụng 12 dịch vụ 
điện: (1) Cấp điện mới từ lưới điện 
trung áp; (2) Cấp điện mới mới từ 
lưới điện hạ áp; (3) Thanh toán tiền 
điện, (4) Thay đổi công suất sử dụng 
điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 
03 pha; (5) Thay đổi vị trí thiết bị đo 
đếm; (6) Thay đổi mục đích sử dụng 
điện; (7) Thay đổi định mức sử dụng 
điện; (8) Thay đổi chủ thể Hợp đồng 
mua bán điện; (9) Thay đổi thông tin 
đã đăng ký; (10) Thay đổi hình thức 
thanh toán tiền điện; (11) Gia hạn 

Hợp đồng mua bán điện; (12) Chấm 
dứt Hợp đồng mua bán điện. Qua 
đó, khách hàng có thể tiếp cận các 
dịch vụ của ngành điện ngày càng 
thuận lợi, nhanh chóng và minh 
bạch. Tính đến nay tại khu vực miền 
Nam đã có 41,5% người dân chọn 
thanh toán hóa đơn sử dụng qua các 
ngân hàng, dịch vụ thu hộ.

Ông Đức chia sẻ thêm, nhằm 
giúp khách hàng thuận tiện hơn 
trong việc báo sự cố, hỏi đáp các 
thắc mắc, gửi yêu cầu liên quan đến 
cung cấp và sử dụng điện, hiện Trung 
tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực 
miền Nam vận hành 02 số hotline 
19001006 - 19009000 với đội ngũ 
giao dịch viên làm việc 24/24 để phục 
vụ các yêu cầu của khách hàng. Bên 
cạnh đó, cùng với sự phát triển của 
mạng xã hội, các ứng dụng tương tác, 

CHUYỂN ĐỔI TỪ CUNG CẤP ĐIỆN SANG PHỤC VỤ ĐIỆN, 
KHÁCH HÀNG CÓ QUYỀN ĐÁNH GIÁ NGÀNH ĐIỆN

Ngoài nỗ lực thực hiện vai trò chính, đảm bảo cung cấp điện cho sinh hoạt, sản xuất 21 tỉnh miền Nam. 
Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) còn phấn đấu thay đổi qua từng năm trong khâu dịch vụ, chăm sóc 
khách hàng. Phía ngành Điện đã chuyển từ cung cấp điện sang phục vụ điện để khách hàng tham gia đánh 
giá, thể hiện mức độ hài lòng trong quá trình sử dụng điện.

Nhân viên TTCSKH giao tiếp trực tuyến 24/24 để giải quyết các yêu cầu, thắc mắc 
của khách hàng sử dụng điện tại 21 tỉnh phía Nam
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EVNSPC đã đưa vào hoạt động email, 
zalo, website, facebook để tăng tính 
tiếp cận cho người dân.

Khi sử dụng dịch vụ điện theo 
phương thức này, người dân không 
cần phải đến trụ sở Điện lực mà chỉ cần 
truy cập từ máy vi tính hoặc thiết bị 
smartphone có kết nối Internet. Toàn 
bộ hồ sơ giao dịch đều được lập dưới 
dạng điện tử sẽ giúp khách hàng dễ 
dàng tra cứu thông tin, giám sát các 
thỏa thuận cung cấp dịch vụ giữa 
khách hàng và Điện lực. Khách hàng 
sẽ ký các hồ sơ điện tử theo phương 

thức nhận mã OTP qua tin nhắn điện 
thoại. Tính bảo mật trong giao dịch 
được EVNSPC chú trọng, chỉ có khách 
hàng mới được quyền truy cập và sử 
dụng hợp đồng điện tử.

Việc áp dụng phương thức điện 
tử trong cung cấp dịch vụ điện là 
phù hợp với xu thế chuyển đổi số 
và  ứng dụng CNTT trong việc phát 
triển thương mại điện tử; qua đó, 
tăng cường sự minh bạch, thuận 
tiện, cũng như đa dạng hóa phương 
thức giao tiếp giữa khách hàng và 
ngành Điện.

EVNSPC hiện cung cấp 19 loại 
dịch vụ điện  trực tuyến. Người dân 
21 tỉnh, thành phố phía Nam khi truy 
cập website chăm sóc khách hàng tại 
địa chỉ https://cskh.evnspc.vn/ hoặc 
cài ứng dụng (app) CSKH EVNSPC trên 
các thiết bị di động thông minh sẽ 
được tiếp cận các thông tin chính xác, 
minh bạch, công khai về giá điện và 
các thủ tục khác của ngành Điện.

Phục vụ khách hàng đúng nghĩa

Tổng công ty Điện lực miền Nam 
xác định nâng cao dịch vụ khách hàng 
là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trên 
con đường phát triển bền vững. Vì vậy 
trong thời gian tới các dịch vụ không 
chỉ dừng lại ở cung cấp đủ điện mà 
còn phải nâng cao chất lượng điện 
năng. Không chỉ nâng cao chất lượng 
các dịch vụ mà còn phải xây dựng 
hình ảnh một Tổng công ty “phục vụ” 
khách hàng đúng nghĩa về mọi mặt.

Các công ty điện lực trực thuộc 
đưa ra những giải pháp chăm sóc 
phù hợp với từng đối tượng, từng 
nhóm khách hàng sao cho hiệu quả 
nhất; đồng thời, chuẩn hóa cơ sở dữ 
liệu thông tin khách hàng từ Điện 
lực, Công ty Điện lực, Tổng công 
ty đến Trung tâm Chăm sóc khách 
hàng, đảm bảo cung cấp dịch vụ điện 
và chăm sóc khách hàng đúng đối 
tượng, nâng cao mức độ hài lòng của 
khách hàng đối với ngành điện. 

Tiếp tục nâng cao ý thức trách 
nhiệm của người lao động, giải quyết 
hồ sơ cấp điện cho khách hàng một 
cách nhanh nhất theo đúng quy 
định, trình tự thủ tục, không để xảy 
ra tình trạng dây dưa kéo dài, nhũng 
nhiễu, gây phiền hà cho khách hàng; 
các thông tin ngừng, giảm cung cấp 
điện và tái lập điện được cung cấp 
kịp thời và thực hiện đúng theo lịch 
thông báo.

Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh 
ứng dụng khoa học công nghệ mới, 
hiện đại trong cung cấp thông tin 
và giải quyết các yêu cầu của khách 
hàng, tăng tính kịp thời, tiết kiệm thời 
gian và giải quyết nhanh nhất, đáp 
ứng yêu cầu của khách hàng./.

Phan Hoàng

Ngành điện lực khuyến khích khách hàng cài đặt các ứng dụng chăm sóc 
khách hàng để thực hiện giao dịch trực tuyến 
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Trước tình hình dịch bệnh 
Covid-19 diễn biến hết sức 
phức tạp như hiện nay thì việc 

ngồi tại nhà nhưng vẫn được đáp 
ứng 100% yêu cầu về dịch vụ điện là 
một trong những ưu điểm trong công 
tác kinh doanh dịch vụ khách hàng 
của EVNHANOI. Để hỗ trợ tối đa cho 
khách hàng sử dụng điện, EVNHANOI 
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 24/24h.

Chỉ cần đăng ký trực 
tuyến trên website CSKH 
EVNHANOI: cskh.evnhanoi.
com.vn và Cổng giao tiếp 
điện tử Thành phố: hanoi.
gov.vn, khách hàng đã 
có thể đăng ký 32 dịch vụ 
điện trực tuyến bao gồm: 
Cấp điện hạ áp, trung áp, 
thay đổi công suất, đổi chủ 
thể, gia hạn, chấm dứt hợp 
đồng mua bán điện; tạm 
ngừng sử dụng điện, thanh 
toán tiền điện, tra cứu 
thông tin lịch cắt điện, các 
điểm thu tiền điện, chỉ số, 
sản lượng, hóa đơn, tư vấn 
sử dụng điện…

Bên cạnh đó, 
EVNHANOI đã hợp tác với 
18 ngân hàng và 9 tổ chức 
trung gian thanh toán, các 
ví điện tử được Ngân hàng 

EVNHANOI tăng cường các dịch vụ điện trực tuyến

EVNHANOI khuyến khích thanh toán tiền điện trực tuyến

100% yêu cầu về dịch vụ điện vẫn được đáp ứng!
Không phải đến các Công ty 

Điện lực nhưng vẫn có thể dễ dàng 
sử dụng các dịch vụ về điện là một 
trong những ưu điểm vượt trội 
của các dịch vụ điện trực tuyến mà 
Tổng Công ty Điện lực Thành phố 
Hà Nội (EVNHANOI) đem đến cho 
khách hàng Thủ đô.
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Nhà nước cấp phép. Khách 
hàng có thể ở nhà mà vẫn 
thanh toán được tiền điện 
nếu sử dụng một trong 
các hình thức sau: Thanh 
toán trực tuyến trên 
website chăm sóc khách 
hàng của EVNHANOI: 
cskh.evnhanoi.com.vn; 
Cổng dịch vụ công trực 
tuyến: dichvucong.gov.
vn; Cổng giao tiếp điện 
tử Thành phố: hanoi.
gov.vn; Sử dụng Mobile/
SMS banking: Là dịch vụ 
ngân hàng điện tử được 
sử dụng rộng rãi hiện 
nay, được sử dụng dưới 
hình thức thanh toán trực 
tuyến qua mạng điện 
thoại di động và Internet 
banking: Là một kênh 
phân phối rộng các sản 
phẩm dịch vụ ngân hàng 
đến tận nhà hoặc văn 
phòng của khách hàng 
chỉ cần thông qua một 
thiết bị điện tử có kết nối 
internet.  Ngoài ra, khách 
hàng có thể thanh toán 
qua ví điện tử như Viettel 
(Bank plus), VNPay, Payoo, 
M-Service, ECPay…;

Việc đa dạng hóa các 
dịch vụ điện trực tuyến có 
ý nghĩa rất lớn trong việc 
tiết giảm chi phí,  nâng 
cao hiệu quả công tác 
chăm sóc khách hàng và 
đặc biệt có ý nghĩa trong 
việc thực hiện chỉ thị 16 
của Thủ tướng chính phủ 
về việc thực hiện các biện 
pháp cấp bách phòng, 
chống dịch Covid-19.

Trong quá trình thực 
hiện đăng ký các dịch vụ 
điện trực tuyến, nếu có 
nhu cầu tư vấn và giải 
đáp, khách hàng xin vui 
lòng liên hệ Trung tâm 
chăm sóc khách hàng 
EVNHANOI qua tổng đài 
19001288 (phục vụ 24/7).

Thu Phương

Theo đó, Ban thường vụ Đảng ủy 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban 
hành nghị quyết về một số giải 

pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản 
xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, 
ứng phó dịch Covid -19 theo yêu cầu của 
chỉ thị 11 của Thủ tướng.  EVN cho biết 
bên cạnh việc đảm bảo cấp điện an toàn, 
ổn định cho các khu vực cách ly tập trung 
của Nhà nước, các bệnh viện nói chung 
và các bệnh viện thực hiện nhiệm vụ cứu 
chữa bệnh nhân Covid -19, sẽ nghiên cứu, 
đề xuất báo cáo Thủ tướng, các bộ ngành 
liên quan xem xét miễn, giảm giá điện.

Việc miễn, giảm giá điện sẽ áp dụng 
cho một số đối tượng khách hàng trong 
giai đoạn dịch Covid -19. Trọng tâm là các 
khu vực cách ly tập trung, các viện xét 
nghiệm, các bệnh viện đang thực hiện 
nhiệm vụ chữa trị bệnh nhân Covid -19.

EVN yêu cầu các tổng công ty điện 
lực chủ động rà soát, thống kê các đối 
tượng khách hàng được hỗ trợ tiền điện, 
đề ra các giải pháp để đảm bảo cấp điện 
ổn định và an toàn cho các đối tượng này 

trong thời gian chống dịch. Đồng thời, 
tăng cường các biện pháp và thực hiện 
nghiêm túc các chỉ thị của Đảng, Chính 
phủ về phòng chống dịch bệnh Covid -19 
tại cơ quan, đơn vị. Xem xét để giãn thời 
gian thu tiền điện 1 tháng trong thời gian 
diễn ra dịch bệnh Covid - 19.

Đánh giá về hoạt động công tác 
của EVN trong quý I/2020, EVN cho biết, 
tình hình thuỷ văn diễn biến bất thường, 
lượng nước về các hồ thuỷ điện kém, thiếu 
hụt nghiêm trọng phải huy động chạy 
dầu cao hơn kế hoạch, tình hình cung 
cấp nhiên liệu sơ cấp không đảm bảo dẫn 
đến nhiều tổ máy hạn chế hoạt động; việc 
tăng chi phí đầu vào như giá bán than, giá 
khí…làm tăng chi phí sản xuất điện.

Theo EVN, tình hình dịch bệnh 
Covid-19 diến biến phức tạp dẫn đến các 
ngành dịch vụ, sản xuất công nghiệp bị 
đình trệ, ngừng sản xuất, đã tác động, ảnh 
hưởng trực tiếp đến công tác kinh doanh 
điện, đến tiến độ triển khai các dự án.

Quốc Chiêu

EVN DỰ KIẾN HOÃN THỜI GIAN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐIỆN

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19, Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam cho biết sẽ xem xét để giãn thời gian thu 
tiền điện 1 tháng trong thời gian diễn ra dịch cho một số đối tượng.
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Theo báo cáo cho biết, trong 
năm 2019, Tổng Công ty Truyền 
tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã 

vận hành hệ thống điện truyền tải 
an toàn, liên tục, ổn định góp phần 
cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) đảm bảo cung cấp đủ điện 
cho phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước và đời sống của nhân dân, 
với sản lượng điện truyền tải đạt hơn 
199,3 tỷ kWh, tăng 8,02% so với năm 
2018…. Trong đó tổn thất điện năng 
trên lưới 500 kV là 1,95%, giảm 0,9% 
so với kế hoạch Tập đoàn giao. Với kết 
quả này, EVNNPT đã đạt mức tổn thất 
điện năng đúng bằng chỉ tiêu tổn 
thất điện năng năm 2020 Tập đoàn 
đã giao trong Kế hoạch 5 năm 2016 
- 2020 và là kết quả thực hiện thấp 
nhất trong 11 năm kể từ ngày thành 
lập Tổng công ty.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác 
này, năm 2020, EVNNPT sẽ triển khai 
đề án thử nghiệm tách nối đất dây 
chống sét cho một đường dây 500 
kV và một đường dây 220 kV để có số 
liệu đánh giá phân tích sự ảnh hưởng 
của việc nối đất khép vòng dây chống 
sét đến tổn thất điện năng. Trên cơ sở 
đánh giá hiệu quả của giải pháp trên 
sẽ triển khai đối với các đường dây 
phù hợp trên lưới điện.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty sử 
dụng dây dẫn tổn hao điện năng 
thấp cho các dự án thay dây, nâng 
khả năng tải cho các đường dây mới 
và đường dây hiện hữu. Hiện  EVNNPT 
đang áp dụng giải pháp này cho các 
dự án đường dây 220 kV Hòa Bình - 
Hà Đông (dài 56,99 km) và đường dây 
220 kV Bình Hòa - Trị An.

Mặt khác, EVNNPT còn từng 
bước trang bị các thiết bị tự động 
giám sát, đánh giá tình trạng các 

thiết bị chính lưới điện truyền tải để 
chủ động phòng ngừa sự cố thiết bị, 
nâng cao độ an toàn, tính liên tục và 
độ tin cậy vận hành lưới điện. Hiện 
nay EVNNPT đã sử dụng thiết bị giám 
sát máy biến áp cho 4 trạm biến áp 
500 kV là Phú Lâm, Pleiku 2, Đà Nẵng 
và Hiệp Hòa; sử dụng thiết bị giám 
sát dầu online cho tất cả các máy 
biến áp 500 kV và kháng điện trên hệ 
thống truyền tải điện.

Nếu năm 2018, tổn thất điện 
năng (TTĐN) lưới điện truyền tải 
là 2,44%, xấp xỉ kế hoạch Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (EVN) giao do là 
năm Tổng Công ty truyền tải sản 
lượng cao trên trục Bắc-Nam phục 
vụ cấp điện cho miền Nam, truyền 
tải điện năng từ miền Bắc phục vụ 
cấp điện cho miền Nam xấp xỉ 12 
tỷ kWh, cao nhất từ trước tới nay. 
Thì đến năm 2019, TTĐN thực hiện 
đạt 2,15%, thấp hơn 0,19% so với kế 
hoạch EVN giao (2,34%) và thấp nhất 
từ khi thành lập EVNNPT. Kết quả này 
bằng với kế hoạch năm 2020 EVN 
giao, góp phần tích cực giúp EVNNPT 
nâng cao hiệu quả vận hành hệ 
thống truyền tải điện.

Để đạt được kết quả này, ngoài 
nguyên nhân khách quan là phương 
thức vận hành thuận lợi hơn các năm 
trước đối với TTĐN lưới điện truyền 
tải (truyền tải sản lượng thấp hơn các 
năm trước trên trục đường dây 500 
kV Bắc-Nam) thì trong những năm 
qua EVNNPT đã triển khai quyết liệt 
các giải pháp để giảm TTĐN. Các giải 
pháp này sẽ tiếp tục được Tổng Công 
ty triển khai trong những năm tới.

Theo đó, các Công ty Truyền tải 
điện giao chỉ tiêu tổn thất điện năng 
cho từng Truyền tải điện, có đánh giá 
thực hiện theo từng tháng, quý, năm 

và gắn kết quả thực hiện chỉ tiêu kế 
hoạch giảm TTĐN với trách nhiệm 
của người đứng đầu đơn vị. Các đơn 
vị cũng bố trí nhân lực chuyên trách 
cho công tác quản lý TTĐN và tính 
toán lưới điện; tổ chức đào tạo, bồi 
huấn nâng cao nghiệp vụ công tác 
quản lý TTĐN.

Nhờ đó, các đơn vị truyền tải điện 
giảm sự cố lưới điện, không để xảy ra 
sự cố chủ quan, tìm và xử lý nhanh 
sự cố để khôi phục chế độ vận hành, 
đảm bảo các sự cố thoáng qua được tự 
động đóng lại thành công, đảm bảo kế 
hoạch về suất sự cố EVN giao.

Theo ông Nguyễn Tuấn Tùng - 
Tổng giám đốc EVNNPT, trong năm 
2019 dù gặp nhiều khó khăn do thời 
tiết bất lợi, nắng nóng kéo dài trên 
cả nước và đặc biệt là khu vực miền 
Trung nhưng bằng nhiều giải pháp 

Năm 2019 chỉ tiêu tổn thất điện năng của EVNNPT đạt 
được kết quả nổi bật với tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới 
điện truyền tải đạt 2,15%, giảm 0,29% so với kết quả thực 
hiện năm 2018 và thấp hơn 0,19% so với chỉ tiêu kế hoạch 
Tập đoàn giao.
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hiệu quả, tăng cường kiểm soát hành 
lang, kiểm soát thiết bị nên hệ thống 
lưới điện truyền tải vận hành an toàn, 
mặc dù quy mô lưới điện tăng nhưng 
số vụ sự cố lại giảm 0,72% so với năm 
2018. Suất sự cố giảm đã góp phần 
làm giảm thiếu hụt điện năng so với 
kế hoạch được giao.

Khắc phục những khó khăn bất 
cập trên, Tổng Công ty và các đơn vị 
thành viên đã quyết liệt thực hiện 
đồng bộ các giải pháp quản lý kỹ 
thuật và vận hành để phòng ngừa, 
ngăn chặn và xử lý kịp thời các sự 
cố, khiếm khuyết, hiện tượng bất 
thường trên lưới điện. Công tác sửa 
chữa thường xuyên, sửa chữa lớn 
và thí nghiệm định kỳ đã được thực 
hiện ngay từ những tháng cuối năm 
2018 để đảm bảo thiết bị vận hành 
an toàn.

Trên thực tế, việc theo dõi sát sao 
trào lưu công suất, phối hợp với các 
trung tâm điều độ để có chế độ vận 
hành, kết dây phù hợp đã làm giảm 
đáng kể các đường dây, các trạm biến 
áp đầy tải, quá tải, góp phần không 
nhỏ trong việc giảm tổn thất điện 
năng lưới điện truyền tải. EVNNPT 
cũng đã chỉ đạo kiểm tra, đánh giá và 
lập phương án di chuyển các dàn tụ 
bù ngang đến các vị trí phù hợp, có 
đánh giá để thay thế các dàn tụ cũ có 
tổn hao công suất cao vượt thiết kế 
của các bình tụ.

Đồng thời đảm bảo chất lượng 
công tác lập, duyệt phương án thi 
công (kể cả thi công các công trình 
mới và sửa chữa, bảo dưỡng, thí 
nghiệm thiết bị), phối hợp các đơn 
vị trong việc cắt điện thi công công 
trình mới kết hợp với sửa chữa, bảo 

dưỡng, thí nghiệm lưới điện để hạn 
chế đến mức thấp nhất việc cắt điện 
kể cả đối với lưới điện của các Công 
ty Điện lực, đặc biệt trong các giờ cao 
điểm. Ưu tiên bố trí cắt điện thi công 
trong các ngày nghỉ, thời điểm phụ 
tải thấp. Nhờ làm tốt công tác này 
nên đã tăng cao tính an toàn, liên tục 
cho hệ thống, giảm tình trạng đầy tải, 
quá tải trên các thiết bị còn lại và góp 
phần làm giảm tổn thất điện năng. 
Đầu tư phát triển lưới điện mới; cải 
tạo, chống quá tải lưới điện cũ đảm 
bảo vào vận hành đúng hoặc vượt 
tiến độ. Đây là giải pháp quan trọng 
đối với việc giảm TTĐN. Nhờ đó, các 
đơn vị truyền tải đã chủ động triển 
khai các dự án trang bị thiết bị ổn 
định điện áp lưới điện như trang bị 
kháng bù ngang trên lưới điện 500 
kV, tụ bù ngang trên lưới điện 110 kV.

Theo đánh giá của EVNNPT, việc 
hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đầu 
tư xây dựng năm 2019; trong đó có 
nhiều dự án vượt tiến độ như Dự án 
Nâng công suất Trạm biến áp 220 kV 
Tháp Chàm vượt tiến độ 6 tháng, Lắp 
máy 2 Trạm biến áp 220 kV Hàm Tân 
vượt tiến độ 2 tháng, Trạm biến áp 
220kV Phan Rí vượt tiến độ 3 tháng 
không những tránh được tình trạng 
đầy và quá tải trên hệ thống, góp 
phần giảm tổn thất điện năng mà còn 
góp phần quan trọng trong việc giải 
tỏa công suất các nhà máy điện năng 
lượng tái tạo khu vực Bình Thuận, 
Ninh Thuận. Một giải pháp quan 
trọng nữa cũng được EVNNPT triển 
khai là quản lý chặt chẽ hệ thống đo 
đếm điện năng giao nhận ranh giới, 
đảm bảo cấp chính xác của hệ thống 
theo quy định, kịp thời khắc phục 
nhanh các sự cố, khiếm khuyết. Cùng 
đó, thực hiện xác nhận, tính toán sản 
lượng điện giao nhận.

Năm 2020, EVNNPT đặt mục 
tiêu sản lượng điện truyền tải đạt 
gần 215,3 tỷ kWh, tăng 8,02% so với 
thực hiện năm 2019. Tỷ lệ tổn thất 
điện năng trên lưới điện truyền tải là 
2,15%. Hoàn thành các dự án trang 
bị Pin mặt trời áp mái để lấy điện tự 
dùng, giảm sản lượng điện tự dùng 
lấy từ lưới điện.

Quốc Chiêu

Lưới điện ngày càng hiện đại, tỷ lệ 
tổn thất điện năng giảm
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Khắc phục sự cố mọi lúc, mọi 
nơi, trong mọi tình huống

Không có được sự “ưu ái” của 
ông trời nên trong các tháng đầu 
năm 2020, đặc biệt từ tết Nguyên đán 
Canh Tý đến nay, trên địa bàn các các 
tỉnh miền Bắc do EVNNPC chịu trách 
nhiệm quản lý vận hành, kinh doanh 
bán điện cho hơn 10 triệu khách 
hàng luôn có diễn biến thời tiết khắc 
nghiệt, ảnh hưởng đến lưới điện, đòi 
hỏi hơn 2,8 vạn CBCNV điện lực luôn 
phải nỗ lực, căng mình để đảm bảo 
vận hành, đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo 
điện cho nhân dân. 

Tại một số tỉnh thành miền Bắc 
như, trong các tháng vừa qua đã xảy 
ra nhiều lần mưa đá, giông lốc đặc 
biệt là khu vực phía Tây Bắc. Cụ thể, 
ngay trong đêm 30 Tết đã có mưa đá 
một tỉnh miền núi phía Bắc, tiếp đến 
là trận giông lốc lớn và mưa đá kéo 
dài khoảng hơn 30 phút vào tối 2/3  
và ngày 3/3 đã gây ngập úng nhiều 
tuyến đường phố, hư hỏng nhà cửa, 
gẫy đổ cây cối, cột điện ở nhiều tỉnh/
thành phố miền Bắc gồm: Lào Cai, Yên 
Bái, Lai Châu, Tuyên Quang, Hòa Bình, 
Cao Bằng, Thái Bình, Hưng Yên.... Lưới 
điện và tài sản do ngành điện miền 
Bắc bị ảnh hưởng và thiệt hại lên đến 
nhiều tỷ đồng. Tuy nhiên với tinh thần 
ứng phó với sự cố kịp thời, luôn đảm 
bảo nguồn lực 4 tại chỗ, công nhân 
ngành điện các tỉnh miền Bắc đã thức 
xuyên đêm, “bỏ” Tết đầm ấm bên gia 
đình để khắc phục sự cố để cấp điện 
trở lại cho các phụ tải, đảm bảo giữ 
“ấm” cho kỳ nghỉ lễ tết an toàn, thông 
suốt của nhân dân.

Trận mưa đá và giông lốc xảy ra 
tối ngày 02/03/2020, khiến khu vực 
thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên và 
Yên Bình tỉnh Yên Bái tan hoang với 
nhiều cây cối gãy đổ, nhiều mái nhà 
bị gió giật quăng ra đường. Mưa đá 

đã làm mất điện trên diện rộng, gián 
đoạn việc cung cấp điện cho gần 60 
nghìn khách hàng trong toàn thành 
phố và một số xã của  huyện Yên Bình, 
nhiều cột điện đường dây 22kV, 35kV 
và cột điện hạ áp bị gãy đổ, nhiều 
đường dây bị đứt, nhiều sứ và và 
hòm hộp công tơ bị vỡ, một số trạm 
biến áp hạ áp bị sự cố, nhiều dây sau 
công tơ là tài sản của của khách hàng 
bị đứt. Anh em công nhân bỏ lại gia 
đình đang tan hoang ở phía sau, tập 
trung cùng toàn bộ CBCNV của Điện 
lực và đội xung kích Công ty, xuyên 
đêm để khẩn trương khắc phục sự cố 
cấp lại điện cho nhân dân.

Vừa qua, ngay trong những 
ngày thực hiện giãn cách xã hội và 
cao điểm của thời gian thực hiện 
các biện pháp cấp bách của Chính 
phủ để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, 
rạng sáng ngày 18/3/2020, trên địa 
bàn tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra hiện tượng 
giông lốc kết hợp mưa đá, lưới điện 
của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc cũng 
bị ảnh hưởng do mưa sét gây gián 
đoạn cấp điện cho khách hàng khu 
vực huyện Lập Thạch và Tam Đảo. 
Ngay khi sự cố xảy ra, Công ty Điện 

NGÀNH ĐIỆN MIỀN BẮC CHUNG TAY ĐẨY LÙI COVID,
VỪA KHẮC PHỤC THIỆT HẠI THIÊN TAI, VỪA ĐẢM BẢO 

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Trước diễn biến phức tạp 
và ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid-19 tới toàn xã hội nói 
chung và ngành điện nói riêng, 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
(EVNNPC) đã và đang nỗ lực duy 
trì hoạt động ổn định, đảm bảo 
cung ứng điện đáp ứng nhu cầu 
hoạt động sản xuất kinh doanh 
và sinh hoạt của nhân dân, 
hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm 
vụ, kế hoạch được giao, nỗ lực 
khắc phục những thiệt hại do 
thiên tai, thời tiết khắc nghiệt 
gây ra trên lưới điện trong các 
tháng đầu năm 2020, đồng 
thời thực hiện chủ trương giảm 
giá điện cho các đơn vi bị ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19 trong 
3 tháng tới. 
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lực Vĩnh Phúc đã nhanh chóng triển 
khai các phương án khắc phục sự cố 
và chuyển phương thức cấp điện để 
giảm tối đa thời gian và phạm vi mất 
điện của khách hàng. 

Ngày 12/4/2020, ngay tại thời 
điểm cả nước thực Chỉ thị 16 của 
Chính phủ về các giải pháp cấp bách 
phòng chống dịch bệnh Covid-19, 
thực hiện cách ly xã hội, tại khu vực 
xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa, tỉnh 
Phú Thọ cũng đã xảy ra mưa giông 
trên diện rộng, sét đánh gây sự cố tại 
trạm biến áp. Ngay sau khi nhận được 
thông tin sự cố, Điện lực Hạ Hòa đã cử 
người nhanh chóng đến hiện trường 
kiểm tra và lập phương án xử lý, đảm 
bảo đóng điện kịp thời và khắc phục 
trở lại cho các phụ tải trong khu vực. 

Song song, trong những ngày 
tháng 3, đầu tháng 4 năm 2020, 
cả nước thực hiện khuyến cáo của 
Chính phủ là ở nhà nếu không có việc 
cấp thiết, học sinh nghỉ học dài ngày 
nên nhu cầu sử dụng điện tại các hộ 
gia đình tăng cao, nhiều khu vực phụ 
tải tăng đột biến, gây sự cố đột xuất, 
do vậy, những người “lính” vận hành 
vẫn phải luôn kịp thời vừa đảm bảo 
các biện pháp an toàn trong phòng 
chống dịch bệnh, vừa đảm bảo khắc 
phục nhanh nhất các sự cố lưới điện 
để nỗ lực cung cấp điện an toàn, ổn 
định cho mọi khách hàng sinh hoạt 
và các phụ tải quan trọng như: Khu 
cách ly, bệnh viện dã chiến, có sở 
khám chữa bệnh, bệnh viện,...

Luôn nỗ lực, quyết tâm đảm 
bảo vận hành an toàn, cung ứng 
điện ổn định 

CBCNV Điện lực miền Bắc với 
tinh thần không hoang mang, dao 
động, quyết tâm sẵn sàng đối phó 
dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn 
sức khoẻ, nghiêm túc thực hiện các 
biện pháp phòng dịch cho bản thân, 
cộng đồng đã luôn nỗ lực hoàn thành 
mọi nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện 
tốt nhiệm vụ SXKD, bảo toàn vốn Nhà 
nước tại doanh nghiệp.

Thực tế trong những ngày vừa 
qua, bên cạnh việc đảm bảo an toàn 
tính mạng và sức khỏe cho toàn thể 
cán bộ công nhân viên, người lao động 
của Tổng công ty, hạn chế tối đa các 

tác động xấu của dịch bệnh gây ra, 
EVNNPC đã luôn duy trì hoạt động ổn 
định trên tất cả các mặt công tác, đảm 
bảo cung ứng điện đáp ứng nhu cầu 
hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh 
hoạt của nhân dân, nỗ lực triển khai 
nhiều giải pháp để hoàn thành các chỉ 
tiêu nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 và 
kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 
được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, 
đảm bảo cân đối tài chính, quản trị tốt 
dòng tiền và bảo toàn vốn Nhà nước tại 
doanh nghiệp, hạn chế rủi ro trước các 
ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Tại các đơn vị trong toàn EVNNPC 
đều đã chủ động xây dựng các kịch 
bản tham gia ứng phó với các tình 
huống khẩn cấp, đảm bảo yêu cầu 
cung ứng điện kịp thời, an toàn, liên 
tục trong mùa dịch, đặc biệt tại các 
vùng dịch, khu dã chiến và các tòa 
nhà cách ly trên địa bàn quản lý theo 
yêu cầu của Chính phủ.

Bắt đầu từ ngày 30/3/2020, các 
Công ty Điện lực thuộc EVNNPC đã 
tiến hành cách ly toàn bộ cán bộ 
công nhân viên Trung tâm Điều khiển 
xa/Phòng Điều độ để đảm bảo tuyệt 
đối an toàn cho đội ngũ này. Công 
tác điều hành chỉ đạo công việc đều 
triển khai qua điện thoại, mạng nội 
bộ. Đặc biệt, mọi sinh hoạt của cán 
bộ công nhân viên Trung tâm đều 
được cách ly triệt để, được bố trí khu 
vực ăn nghỉ tách biệt, có lối đi riêng 
để đảm bảo hoạt động điều hành hệ 
thống phân phối điện.  

Kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2020 của EVNNPC 

Thương phẩm Q1/2020 thực hiện 16.192,21 Tr.kWh, tăng trưởng 
7,87% so với cùng kỳ. Thành phần CNXD chiếm 65,49% và tăng trưởng 
8,7%; thành phần QLTD chiếm 28,49% và tăng trưởng 6,99% so với cùng 
kỳ; thành phần thương nghiệp – dịch vụ (TNDV) chiếm tỷ lệ 2,38% và tăng 
trưởng âm so với năm 2019 (-4,06%). 

Tỷ lệ tỏn thất quý I: 5,28%, giảm 0,1% so với cùng kỳ

Tất cả 14 chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách của Tổng công ty đều đạt 
so với quy định của EVN

Chỉ số tiếp cận điện năng: Quý I/2020  toàn NPC tiếp nhận giải quyết 
cấp điện cho 486 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các 
thủ tục của ngành điện là 4,8 ngày; giảm 2,2 ngày so với quy định của EVN, 
giảm 0,2 ngày so với chỉ thị của EVNNPC. Trong đó có 14 CTĐL thực hiện giải 
quyết cấp điện dưới 5 ngày, 13 CTĐL thực hiện từ 5 ngày đến dưới 6 ngày.
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Ngoài việc tuân thủ tuyệt đối 
các quy định y tế và quy định của địa 
phương, quyết liệt triển khai các giải 
pháp phòng chống đã lập, phù hợp 
với tình hình thực tế của đơn vị, một 
số nguyên tắc trong công tác trong 
phương án trực vận hành ứng phó 
dịch Covid-19 lan rộng đã được các 
đơn vị trong EVNNPC triển khai như: 
Các tổ thao tác lưu động thuộc đội 
Quản lý cao thế thực hiện tách thành 
nhiều nhóm, giãn ca (theo phương 
án đi 2 ca/2 kíp) để thực hiện trực 
giám sát, thao tác tại các trạm riêng 
trong cụm; xem xét phương án cô lập 
như TTĐK xa khi quận/huyện nơi đặt 
trạm có đối tượng nhiễm. Đối với TBA 
110kV truyền thống và nhân viên trực 
vận hành tại các điện lực thực hiện 
chia ca, tách tốp, đi 3 ca/3 kíp hoặc 
2 ca/3 kíp để tăng tính dự phòng và 
hạn chế tiếp xúc. Đối với các đội sửa 
chữa, thí nghiệm, đội đường dây, 
thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất 
theo phương án khoán quản với từng 
nhân viên (kiểm tra khu vực được 
quản lý, không tập trung tại tổ đội); 
tách tổ/đội thành từng nhóm, bố trí 
các nhóm tại các địa điểm khác nhau, 
tránh tiếp xúc giữa các nhóm, để 
giảm nguy cơ lây nhiễm. Đối với đội 
ngũ công nghệ thông tin thực hiện 
trực online, sẵn sàng huy động khi có 
xảy ra sự cố, bất thường trên hệ thống 
CNTT và viễn thông. Các Công ty Điện 
lực cũng thực hiện sẵn sàng danh 
sách các cán bộ dự phòng để thay thế 
nhân viên vận hành khi phải đi cách ly 
tập trung y tế; Tổng hợp nhân lực đã 
trải qua công tác trực vận hành tại các 
trạm biến áp, đội vận hành . . . hiện 
đang điều chuyển thực hiện công tác 
khác để sẵn sàng huy động trở lại vận 
hành trong trường hợp đơn vị có đối 
tượng nhiễm Covid-19; thực hiện điều 
động giữa các tổ/nhóm cùng đơn vị 
trong trường hợp có người nhiễm 
hoặc nghi nhiễm sau khi đã  kiểm tra 
dịch tễ, sức khỏe đối với người được 
điều động….

Đẩy mạnh tương tác trực tuyến, 
đảm bảo công tác kinh doanh dịch 
vụ khách hàng thuận tiện

Để tăng cường các biện pháp 
phòng chống dịch, đảm bảo an toàn 
và sức khỏe của CBCNV, EVNNPC đã 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin trong xử lý công văn, công việc, 
tăng cường làm việc trực tuyến, họp 
trực tuyến; chủ động phối hợp làm 
việc trực tuyến với các đối tác, khách 
hàng; đẩy mạnh đấu thầu qua mạng, 
cung cấp các dịch vụ điện qua mạng; 
xây dựng phương án cho CBCNV làm 
việc từ xa để giảm số người làm việc 
tại trụ sở cơ quan; hạn chế tối đa tổ 
chức hội họp trực tiếp đông người, đi 
công tác trong và ngoài nước. 

Đối với công tác tiếp nhận yêu 
cầu các dịch vụ điện (như cấp điện 
mới, các dịch vụ trong quá trình thực 
hiện hợp đồng mua bán điện), các 
Công ty Điện lực đã và đang thực hiện 
việc tiếp nhận yêu cầu qua tất cả các 
kênh cung cấp dịch vụ (bao gồm tại 
các Trung tâm Chăm sóc khách hàng 
và tại phòng Giao dịch khách hàng...), 
đặc biệt ưu tiên qua Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia. Theo số liệu từ EVN, 
trong tháng 3/2020 các Tổng Công 
ty Điện lực, trong đó có EVNNPC, đã 
tiếp nhận 745.000 yêu cầu về dịch vụ 
điện, trong đó 92,5% số yêu cầu được 
khách hàng thực hiện trực tuyến và 
qua các Trung tâm Chăm sóc khách 
hàng. Từ khi Cổng Dịch vụ công Quốc 
gia đi vào hoạt động (9/12/2019) đến 
đầu tháng 4/2020 có trên 23.000 hồ 
sơ xử lý trên Cổng, trong đó số yêu 
cầu về dịch vụ điện do EVN tiếp nhận, 
xử lý trên Cổng đã đạt 12.700 hồ sơ, 
chiếm tỷ lệ hơn 50% tổng số hồ sơ xử 
lý trên Cổng.

EVNNPC  kêu gọi khách hàng 
sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, 
hiệu quả

Hiện nay, thời tiết mới bắt đầu 
bước vào mùa nắng nóng, nhưng do 
việc học sinh nghỉ học dài ngày, người 
dân ở nhà phòng chống dịch bệnh 
Covid – 19 nên nhu cầu sử dụng điện 
sinh hoạt tăng cao so với cùng kỳ năm 
trước. Mặc dù Chính phủ, Bộ Công 
Thương và ngành Điện đã thực hiện 
giảm 10% giá điện của bốn bậc thang 
đầu cho các  khách hàng sử dụng điện 
sinh hoạt, nhưng nếu sử dụng thiết bị 
điện không đúng cách thì tiền điện 
tăng lên rất nhiều. Để hạn chế việc 
hóa đơn tiền điện tăng cao, Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc mong muốn và 
kêu gọi người dân nên sử dụng điện 
an toàn, tiết kiệm, hiệu quả đúng lúc, 
đúng chỗ, đúng cách, đúng yêu cầu. 
Cụ thể, tại các gia đình cần sử dụng 
đèn LED để chiếu sáng; tắt các thiết 
bị điện khi không cần thiết; không sử 
dụng đồng thời nhiều thiết bị công 
suất lớn; trang bị các thiết bị được dán 
nhãn tiết kiệm năng lượng; đặt điều 
hoà ở nhiệt độ làm mát từ 26 độ trở 
lên và chỉ sử dụng khi thật cần thiết; 
kiểm tra lại đường dây và thiết bị bảo 
vệ điện trong nhà,…. Đặc biệt, hãy 
tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời và 
thông gió tự nhiên để không khí lưu 
thông, thoáng mát, vừa giúp tiết kiệm 
điện, vừa giúp làm giảm mật độ virus, 
vi khuẩn hạn chế bệnh dịch lây lan.

 Bình Nguyên
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Nội dung thông điệp trên 
đã cho thấy rằng vượt qua 
khó khăn, thách thức cũng 

là một trong những giá trị của văn 
hóa EVNNPT. Ngày hôm nay EVNNPT 
đang đứng trước một thách thức 
mới, đó là đảm bảo vận hành an 
toàn hệ thống truyền tải điện trong 
tình hình cả nước đang triển khai 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
một cách quyết liệt nhất. Chưa bao 
giờ chúng ta nghĩ đến sẽ có những 
ngày tất cả lực lượng vận hành cần 
phải cô lập tập trung tại vị trí làm 
việc, chưa bao giờ lực lượng quản lý 
điều hành cần phải thực hiện chế độ 
làm việc luân phiên tại văn phòng 
và online tại nhà riêng, có những lúc 
khó khăn như thế đấy! Khó khăn vì 
nguy cơ chậm tiến độ hoàn thành 
một số công trình do dịch bệnh, vì 
tất cả chúng ta phải thay đổi cách 
thức làm việc, sinh hoạt cho phù hợp 
với điều kiện, hoàn cảnh hiện tại; và 
trên hết là nhiệm vụ ngăn ngừa nguy 
cơ sự cố, đảm bảo vận hành an toàn 
lưới điện truyền tải trong tình hình 
diễn biến dịch bệnh Covid-19 ngày 
càng phức tạp như hiện nay. Cả hệ 
thống chính trị của đất nước đang 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng, 
chống dịch bệnh quyết liệt để mong 
muốn nhanh chóng chặn đứng dịch 
bệnh lây lan, đảm bảo sức khỏe cho 
người dân và nền kinh tế của đất 
nước. Những CBCNV của EVNNPT đã 
và đang nỗ lực cùng nhau vượt qua 
thời điểm khó khăn thách thức này 
chính là thực thi Văn hóa EVNNPT.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo 
các cấp

Thực hiện các chỉ đạo về việc xây 
dựng và triển khai phương án phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 của Tổng 
công ty Truyền tải điện quốc gia 
(EVNNPT) và đặc biệt là tại văn bản số 
1128/EVNNPT-TCNS+KT+AT+QLXD 
ngày 01/4/2020 của EVNNPT về việc 
triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 
31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, 
Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã 
triển khai và thực hiện phương án 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
trong quản lý vận hành hệ  thống 
truyền tải điện, kể từ 01/04/2020 
tổng cộng 53 trạm biến áp trực thuộc 
PTC4 đã thực hiện phương án cô lập 
tập trung lực lượng vận hành với 
tổng số 516 điều hành viên. 

Theo kết quả báo cáo về tình 
hình thực hiện phương án cô lập 
tập trung lực lượng vận hành tại các 
TBA, tất cả các điều hành viên (ĐHV) 
đã sẵn sàng tuân thủ, chấp hành chủ 
trương và chỉ đạo của cấp trên về việc 

Có một thời điểm khó khăn như thế!
“Mỗi ngày qua đi là một ngày cán bộ công nhân viên EVNNPT phải nỗ lực để vượt qua 

thách thức về tình trạng quá tải, về nguy cơ sự cố, về vốn đầu tư, về giải phóng mặt bằng để 
đảm bảo vận hành an toàn và phát triển Hệ thống truyền tải điện quốc gia đáp ứng yêu cầu 
tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân” (trích Thông điệp của Chủ tịch HĐTV EVNNPT Đặng 
Phan Tường trong Sổ tay Văn hóa EVNNPT). 

Ông Lý Ngọc Khánh, Phó giám đốc PTC4 thăm hỏi động viên CBCNV 
Trạm biến áp 220kV Long Xuyên
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cô lập tập trung vận hành tại trạm. 
Mặc dù cách ly với gia đình, điều kiện 
sinh hoạt không được riêng tư như 
ở nhà, nhưng các ĐHV đều nhanh 
chóng thu xếp để thích nghi với hoàn 
cảnh mới, cho thấy tất cả anh em 
ĐHV đều ý thức được trách nhiệm 
của mình trong tình hình hiện nay và 
rất lạc quan tin tưởng vào sự chỉ đạo 
đúng đắn của lãnh đạo các cấp, vui vẻ 
hoàn thành các công tác hàng ngày 
và hỗ trợ nhiều công tác khác trong 
trạm, điều đặc biệt là gia đình của tất 
cả CBCNV đang thực hiện cách ly tập 
trung vận hành của các trạm đều bày 
tỏ sự cảm thông và động viên chia 
sẻ với Công ty và ngành điện trong 
lúc này. Trước đó, Công ty đã chỉ đạo 
các đơn vị TTĐ khẩn trương tổ chức 
sắp xếp nơi sinh hoạt, vệ sinh phun 
thuốc khử trùng và cung cấp đầy đủ 
phương tiện, điều kiện sinh hoạt cho 
các điều hành viên, tổ chức kiểm tra 
thân nhiệt và hướng dẫn các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh để 

đảm bảo sức khỏe cho ĐHV yên tâm 
công tác, quan tâm các gia đình của 
CBCNV khó khăn, neo đơn để có sự hỗ 
trợ thích hợp.

Cũng trong kế hoạch tổ chức 
triển khai phương án này, Công đoàn 
và lãnh đạo Công ty đã tổ chức thăm 
hỏi động viên CBCNV tại một số trạm 
biến áp 500kV Nhà Bè, Tân Uyên, Tân 
Định, Cầu Bông, Mỹ Tho, Sông Mây, Ô 
Môn, và các trạm 220kV Nhà Bè, Long 
Xuyên, trong đó, Ban lãnh đạo Công 
ty đã chỉ đạo hỗ trợ chi phí cho các 
TBA để bổ sung thêm nhu yếu phẩm 
thiết yếu và vật tư y tế dự phòng cùng 
với 53 phần quà động viên CBCNV 
53 trạm biến áp, song song đó Công 
đoàn và lãnh đạo các đơn vị TTĐ cũng 
tổ chức thăm hỏi động viên CBCNV 
các trạm biến áp vùng sâu vùng xa.

Giữ gìn và phát huy truyền 
thống đoàn kết, thống nhất

Đồng chí Võ Đình Thủy – Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc PTC4 chia sẻ: Với 

tình hình dịch bệnh diễn biến phức 
tạp như hiện nay và không biết đến 
lúc nào sẽ kết thúc, thì sự đoàn kết, 
thống nhất từ đơn vị cấp trên đến 
cấp cơ sở rất quan trọng, là chuẩn 
mực đạo đức của Văn hóa EVNNPT. 
Đoàn kết để tạo nên sức mạnh tập 
thể cùng nhau vượt qua thời gian 
khó khăn, kiên quyết không để dịch 
bệnh lây lan cho CBCNV để đảm bảo 
hoàn thành nhiệm vụ là mục tiêu 
tiên quyết của PTC4. Toàn thể CBCNV 
PTC4 trong thời điểm này luôn ý thức 
chấp hành phương án phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của 
cấp trên, đồng thời nâng cao ý thức 
trách nhiệm, tận tâm với công việc, 
luôn đảm bảo thực hiện hoàn thành 
nhiệm vụ trong điều kiện hết sức có 
thể, thể hiện tính chuyên nghiệp của 
con người EVNNPT để vượt qua thử 
thách “Đại dịch Covid-19” của năm 
2020.  

Ngọc Dung 
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1. GIỚI THIỆU CHUNG

Năng lượng được sử dụng để phục vụ sản xuất và đời 
sống của con người. Như vậy tiêu thụ năng lượng luôn 
gắn liền với phát triển kinh tế xã hội (KTXH). Mối quan 
hệ giữa chúng là mối quan hệ hữu cơ, phức tạp, chịu ảnh 
hưởng của tất các các yếu tố KTXH và môi trường,…

Làm rõ mối liên hệ giữa phát triển KTXH và tiêu thụ 
năng lượng sẽ cung cấp những thông tin quan trọng 
trong nghiên cứu đánh giá cơ cấu, thành phần, nhịp độ 
tăng trưởng các ngành, lĩnh vực kinh tế xã hội liên quan 
đến phát triển năng lượng; đánh giá những hiệu quả sử 
dụng năng lượng, xu hướng thay thế lẫn nhau giữa các 
loại nhiên liệu - năng lượng (NLNL); dự báo nhu cầu năng 
lượng tương lai; đóng góp vào việc xây dựng các kịch 
bản trong nghiên cứu phát triển hệ thống năng lượng 
(HTNL),…

Việc nghiên cứu các mối liên quan giữa phát triển 
KTXH và tiêu thụ năng lượng cần thiết tiến hành cả 
nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Nghiên 
cứu định tính cho ta thấy những đặc điểm tổng quát của 
các mối quan hệ, sự liên quan giữa các yếu tố trong các 
mối quan hệ kinh tế xã hội - năng lượng, nghiên cứu định 
lượng giúp ta thấy rõ hơn mức độ tương quan giữa chúng 
bằng các con số cụ thể. 

Nghiên cứu này sẽ tập trung phân tích định lượng tác 
động của 3 nhân tố bao gồm quy mô nền kinh tế, cơ cấu 
kinh tế và cường độ năng lượng đến tiêu thụ năng lượng 
theo các giai đoạn.

2. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 
CHIA TÁCH 

Một cách tiếp cận để xem xét mối liên hệ giữa phát 
triển kinh tế đến tiêu thụ năng lượng đó là phương 
pháp phân tích chia tách (Decomposition analysis) được 
Department of Industrial and Systems Engineering, 
National University of Singapore, 2012, B.W. Ang, A Simple 
Guide to Decomposition Analysis giới thiệu.

Phân tích chia tách chỉ ra rằng có 3 nhân tố chính giải 
thích sự thay đổi của tiêu thụ năng lượng của một ngành/
quốc gia/khu vực, bao gồm:

• Quy mô (activity effect): Nhân tố này chỉ ra sự thay 
đổi trong quy mô của nền kinh tế hoặc sản lượng đầu ra 
của ngành kinh tế, với giả định tăng mức sản lượng của 
nền (ngành kinh tế) có liên quan đến tăng nhu cầu năng 
lượng. Hầu hết nhân tố này thường được đo lường thông 
qua chỉ tiêu giá trị gia tăng.

• Cơ cấu (structural effect): Nhân tố này chỉ ra sự thay 
đổi về cơ cấu của từng ngành trong nền kinh tế, cơ cấu 
kinh tế thay đổi tác động đến tiêu thụ năng lượng vì mỗi 

PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG MỐI TƯƠNG QUAN 
MỘT SỐ YẾU TỐ KINH TẾ - XÃ HỘI
VÀ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2005-2017

Nghiêm Thị Ngoan, Đào Minh Phượng - Viện Dầu khí Việt Nam

Phan Thị Phương- Đại học Bách khoa Hà Nội

Nguyễn Thị Lê - Đại học Điện lực

Tóm tắt:

Năng lượng là đầu vào của mọi ngành kinh tế, định lượng mối quan hệ giữa một số yếu 
tố kinh tế xã hội và năng lượng không chỉ làm cơ sở để dự báo nhu cầu năng lượng, còn 
là cơ sở để tìm kiếm các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Bài báo ứng dụng phương pháp 
phân tích chia tách, thu thập dữ liệu kinh tế - xã hội tính toán tác động của quy mô, cơ cấu 
và cường độ năng lượng đến tiêu thụ năng lượng của Việt Nam theo các giai đoạn 2005-
2010, 2010-2015 và 2015-2017. 
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một hoạt động, ngành có cường độ năng lượng khác 
nhau. Chẳng hạn, nhu cầu tiêu thụ năng lượng sẽ tăng khi 
cơ cấu ngành công nghiệp (khai thác than) vì ngành này 
có cường độ năng lượng cao.

• Cường độ năng lượng (intensity effect): Nhân tố 
này chỉ ra sự thay đổi về cường độ năng lượng. Cường độ 
năng lượng được đo bằng năng lượng tiêu thụ trên một 
đơn vị đầu ra (TOE/đồng). Nhân tố này được coi là nhân tố 
đại diện phản ánh hiệu quả sử dụng năng lượng. Cường 
độ năng lượng giảm có thể do công nghệ hiệu quả hơn 
hoặc quá trình diễn ra tốt hơn (Sun, 1998).

Mô tả toán học phương pháp này như sau: Phân tích 
các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ năng lượng của một 
ngành, quốc gia, khu vực, … bằng các thành phần khác 
nhau [1]:

  (1) 

Trong đó:

E: Tổng tiêu thụ năng lượng của một ngành/quốc gia/
khu vực

Q: Quy mô kinh tế của một ngành/quốc gia/khu vực 

i: Chỉ số phân ngành hay lĩnh vực nhất định

Qi: Quy mô kinh tế của các ngành/quốc gia/khu vực 

Si: Cơ cấu của các ngành/quốc gia/khu vực 

Ii: Cường độ sử dụng năng lượng của một ngành/
quốc gia/khu vực 

Như vậy, tiêu thụ năng lượng (E) được cấu thành bởi 
3 thành phần:

• Quy mô kinh tế (Q) của của một ngành/quốc gia/
khu vực xem xét

Cơ cấu kinh tế (S) của của một ngành/quốc gia/khu 
vực xem xét

Cường độ năng lượng (I) của một ngành/quốc gia/
khu vực xem xét

Sự thay đổi của tiêu thụ năng lượng được giải thích 
theo 3 nhân tố sau [2]:

 (2)

Trong đó:

Et : Tiêu thụ năng lượng năm T                                

E0 : Tiêu thụ năng lượng năm 0

∆Etot : Thay đổi tiêu thụ năng lượng trong thời kì 
phân tích

∆Eact : Thay đổi tiêu thụ năng lượng do thay đổi quy mô

∆Estr: Thay đổi tiêu thụ năng lượng do thay đổi cơ cấu

∆Eint: Thay đổi tiêu thụ năng lượng do thay đổi cường 
độ năng lượng

Các thay đổi thành phần này được tính theo công 
thức sau:

    (3)

     (4)

     (5)

     (6)

Trong công thức trên, act, str, int biểu thị cho quy mô 
ngành (activity effect), cơ cấu (structural effect), cường độ 
năng lượng (intensity effect).

3. PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG MỐI TƯƠNG QUAN 
MỘT SỐ YẾU TỐ KINH TẾ XÃ HỘI VÀ TIÊU THỤ NĂNG 
LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2005-2017

3.1. Chuẩn bị số liệu

Dưới đây sẽ trình bày phân tích định lượng mối tương 
quan giữa tổng tiêu thụ năng lượng với quy mô, cơ cấu 
và cường độ năng lượng các ngành kinh tế của Việt Nam 
bằng phương pháp phân tích chia tách. Áp dụng các công 
thức (3), (4), (5) và (6). Dữ liệu trong nghiên cứu này được 
thống kê theo 4 phân ngành kinh tế: Công nghiệp Xây 
dựng (CNXD), Nông Lâm Thuỷ sản (NLTS), Thương mại Dịch 
vụ (TMDV) và Giao thông vận tải (GTVT) giai đoạn 2005-
2017. Nghiên cứu chưa xét đến các nhân tố tác động đến 
tiêu thụ của dân dụng sinh hoạt do giới hạn về thời gian 
cũng như việc thu thập dữ liệu để thực hiện phân tích ngày 
cho ngành dân dụng sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn:

• Chuỗi dữ liệu về năng lượng tiêu thụ (Ei): Trong 
nghiên cứu này, chuỗi dữ liệu về năng lượng tiêu thụ được 
thống kê theo 4 phân ngành kể trên, bao gồm cả năng 
lượng phi thương mại, bỏ qua tiêu dùng phi năng lượng vì 
chúng chiếm tỷ trọng rất nhỏ, và không thể thống kê theo 
từng phân ngành kể trên.

• Chuỗi dữ liệu về GDP theo giá so sánh 2010

Bảng 1. Tổng năng lượng tiêu thụ của các phân ngành 
giai đoạn 2005-2017 [3]

(Đơn vị: KTOE)

Năm 2005 2010 2015 2017

Tổng 35.382 45.588 59.213 64.614

NLTS 545 580 983 1.148

CN 11.207 17.816 32.419 34.788

TMDV 16.732 17.121 12.425 13.640

GTVT 6.898 10.071 13.386 15.038
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Bảng 2. Tổng sản phẩm quốc nội của các phân ngành 
theo giá so sánh 2010 [4]

(Đơn vị: Tỷ đồng)

GDP 2005 2010 2015 2017

Tổng 1.588.646 2.157.828 2.875.856 3.262.548

NLTS 342.811 396.576 462.536 482.417

CN 798.945 865.957 1.248.561 1.453.650

TMDV 406.568 833.231 1.082.028 1.231.582

GTVT 40.322 62.064 82.731 94.899

(Chuỗi dữ liệu về cơ cấu ngành kinh tế)

Bảng 3. Cơ cấu ngành kinh tế giai đoạn 2005-2017 
theo giá so sánh 2010

(Đơn vị: %)

Năm 2005 2010 2015 2017

Tổng 100 100 100 100

NLTS 21,6 18,4 16,1 14,8

CN 50,3 40,1 43,4 44,6

TMDV 25,6 38,6 37,6 37,7

GTVT 2,5 2,9 2,9 2,9

Nguồn: Nhóm nghiên cứu tính toán

• Chuỗi dữ liệu về cường độ năng lượng: có hai loại 
chuỗi dữ liệu này, cường độ năng lượng vật lý (physical 
energy intensity) và cường độ năng lượng kinh tế 
(economic energy intensity). Cường độ năng lượng vật lý 
được xác định bằng tỷ lệ năng lượng sử dụng trên đơn vị 
sản phẩm đầu ra. Chỉ số này cung cấp những ước lượng 
tin cậy vì chúng hạn chế được các tác động của xu hướng 
nền kinh tế, và thay đổi giá liên quan. Tuy nhiên, khi sử 
dụng chỉ số này các chỉ số ở mỗi ngành có một đơn vị đo 
khác nhau nên không thể tính toán ở mức tổng hợp của 
cả nước. Mặt khác, cường độ năng lượng kinh tế được xác 
định bằng tỷ lệ năng lượng sử dụng trên một đơn vị GDP. 
Chỉ số này đòi hỏi ít dữ liệu và phù hợp khi tính toán ở 
quy mô cả nước. Vì vậy, nghiên cứu này sẽ sử dụng chỉ số 
cường độ năng lượng kinh tế.

Bảng 4. Cường độ năng lượng theo phân ngành 
giai đoạn 2005-2017

 (Đơn vị: TOE/tr.đồng)                                                 

Ii 2005 2010 2015 2017

Tổng 0,022272 0,021127 0,020590 0,019805

NLTS 0,001590 0,001463 0,002125 0,002380

CN 0,014027 0,020574 0,025965 0,023931

TMDV 0,041154 0,020548 0,011483 0,011075

GTVT 0,171073 0,162268 0,161802 0,158463

Nguồn: Nhóm nghiên cứu tính toán 

3.2. Kết quả 

Phương pháp phân tích chia tách trên đã được tiến 
hành cho 3 giai đoạn: 2005-2010; 2010-2015 và 2015-2017 
với các phân ngành công nghiệp (CN), nông lâm thuỷ sản 
(NLTS), thương mại dịch vụ (TMDV) và giao thông vận tải 
(GTVT). Kết quả phân tích được trình bày dưới đây:

Hình 1. Những nhân tố làm thay đổi tiêu thụ năng 
lượng trong giai đoạn 2005-2017

Trong giai đoạn 2005-2010, tổng tiêu thụ năng lượng 
của cả nước tăng từ 35.382 KTOE lên 45.588 KTOE (tăng 
10.206 KTOE). Theo kết quả tính toán, tiêu thụ năng lượng 
tăng do tác động của ba xu hướng trái chiều nhau. Trong 
đó, thay đổi về quy mô nền kinh tế dẫn đến tiêu thụ năng 
lượng tăng lên nhiều nhất là 12.289 KTOE, tiếp theo đó 
là thay đổi về cơ cấu nền kinh tế dẫn đến tiêu thụ năng 
lượng tăng lên ở mức 4.703 KTOE. Thay đổi về cường độ 
năng lượng làm cho tiêu thụ năng lượng giảm mạnh ở 
mức 6.787 KTOE.

Trong giai đoạn 2010-2015, tổng tiêu thụ năng lượng 
của cả nước tăng từ 45.588 KTOE lên 59.213 KTOE (tăng 
13.625 KTOE). Trong đó, thay đổi về quy mô nền kinh tế và 
cơ cấu nền kinh tế dẫn đến tiêu thụ năng lượng tăng lên ở 
mức 14.780 KTOE và 1.439 KTOE nhưng thay đổi về cường 
độ năng lượng làm cho tiêu thụ năng lượng vẫn giảm ở 
mức khá lớn 2.595 KTOE (dù cho đã nhỏ hơn so với giai 
đoạn 2005-2010).Tuy nhiên, tiêu thụ năng lượng tổng thể 
của cả nước vẫn tăng ở mức 13.623 KTOE.

Giai đoạn 2015-2017, tiêu thụ năng lượng của cả 
nước tăng từ 59.213 KTOE lên 64.614 KTOE (tăng 5.401 
KTOE). Trong đó, thay đổi về quy mô nền kinh tế và cơ cấu 
nền kinh tế dẫn đến tiêu thụ năng lượng tăng lên ở mức 
7.745 KTOE và 1.022 KTOE nhưng thay đổi về cường độ 
năng lượng làm cho tiêu thụ năng lượng giảm ở mức khá 
lớn 4.198 KTOE (giảm nhiều hơn so với giai đoạn trước đó). 
Do vậy, tiêu thụ năng lượng tổng thể của cả nước chỉ tăng 
ở mức 4.569 KTOE.

Chi tiết về các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ năng 
lượng của từng ngành được phân tích dưới đây:
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Hình 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ năng lượng của từng ngành giai đoạn 2005-2017

Trong cả 3 giai đoạn, sự thay đổi tiêu thụ năng lượng ngành CN là lớn nhất (14.602 KTOE trên tổng 10.206 KTOE giai 
đoạn 2010-2015), NLTS có sự thay đổi nhỏ nhất (với 403 KTOE trên tổng 13.625 KTOE giai đoạn 2010-2015).

Sự thay đổi này đối với ngành CN giai đoạn 2005-2015 có xu hướng tăng, nhưng đến giai đoạn 2015-2017 thì giảm. 
Điều này cũng đúng với ngành NLTS. Tuy nhiên, các ngành TMDV và GTVT thì ngược lại: Sự thay đổi tiêu thụ năng lượng 
có xu hướng giảm trong giai đoạn 2005-2010 và tăng lên từ 2015-2017.

Ba yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi tiêu thụ năng luợng của ngành TMDV có biên độ thay đổi lớn nhất. Ví dụ: 
Giai đoạn 2005-2010: Có 2 yếu tố đều tăng là sự thay đổi quy mô ngành và thay đổi cơ cấu ngành. Tuy nhiên sự thay 
đổi cường độ năng lượng giảm mạnh dẫn đến tiêu thụ năng lượng của ngành chỉ tăng nhẹ, ở mức 389 KTOE. Giai đoạn 
2010-2015: Do sự thay đổi cường độ năng lượng, cơ cấu ngành đều giảm (tương ứng 8.523 KTOE và 380 KTOE), trong 
khi thay đổi về quy mô ngành chỉ tăng ở mức 4.208 KTOE dẫn đến sự thay đổi tiêu thụ năng lượng của ngành giảm 
4.696 KTOE.

Kết quả phân tích định lượng để đánh giá tác động của các yếu tố về quy mô, cơ cấu và cường độ năng lượng của 
các phân ngành đến tiêu thụ năng lượng cho thấy: 

• Giai đoạn 2005-2010: Tiêu thụ năng lượng của bốn ngành công nghiệp, NLTS, TMDV, GTVT đều tăng, trong đó 
ngành công nghiệp tăng nhiều nhất do thay đổi về quy mô ngành, cường độ năng lượng của ngành. Tiếp đến là ngành 
GTVT, tiêu thụ năng lượng ngành GTVT tăng xuất phát từ nguyên nhân thay đổi quy mô ngành và cơ cấu ngành. 

• Giai đoạn 2010-2015: Giai đoạn này, vẫn là hai ngành công nghiệp và GTVT là hai ngành có tỷ trọng tiêu thụ năng 
lượng lớn trong tổng năng lượng tiêu thụ của cả nước đều có mức tăng tiêu thụ năng lượng cao, với công nghiệp là do 
tác động của ba nhân tố cùng chiều quy mô ngành, cơ cấu và cường độ năng lượng; GTVT cường độ năng lượng có xu 
hướng làm giảm nhưng không nhiều. Tiêu thụ năng lượng ngành TMDV có mức giảm mạnh do tác động tiêu cực của 
nhân tố cường độ năng lượng, cường độ năng lượng trong ngành TMDV giảm góp phần giảm tiêu thụ năng lượng của 
ngành TMDV trong giai đoạn này. 

Giai đoạn 2015-2017: Giai đoạn này về cơ bản có xu hướng giống với giai đoạn 2005-2010 trước, tuy nhiên trong 
giai đoạn này thay đổi cường độ ngành công nghiệp có tác động trái chiều, giúp tiêu thụ năng lượng ngành công 
nghiệp giảm, nhưng giảm vẫn nhỏ hơn so với mức tăng tiêu thụ năng lượng do thay đổi quy mô, cơ cấu của ngành; NLTS 
thì giảm chỉ do cơ cấu ngành chứ không bao gồm cả cường độ năng lượng như giai đoạn 2005-2010 trước đó.

4. KẾT LUẬN 

Những mối tương quan giữa kinh tế xã hội với tiêu thụ năng lượng là rất phức tạp và đa dạng. Có thể phân nhóm 
chúng thành 3 nhóm các mối quan hệ là kinh tế, xã hội và môi trường liên quan đến tiêu thụ năng lượng.

Giai đoạn 2005-2017, tiêu thụ năng lượng và các yếu tố kinh tế như tổng GDP, GDP các ngành kinh tế, giá NLNL, dân số, 
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I. GIỚI THIỆU

Trong những năm gần đây, các công nghệ băng rộng, đặc biệt là 
công nghệ mạng di động thế hệ thứ 5 (5G) đã có được sự phát triển 
nhanh chóng. Trong đó, các kỹ thuật xử lý tín hiệu đang đóng vai trò 
quan trọng nhất và thu hút sự quan tâm nghiên cứu sâu rộng của các 
nhà nghiên cứu hàng đầu trên toàn thế giới, đặc biệt là kỹ thuật điều 
chế tín hiệu. 

Đã có những cuộc thảo luận sôi nổi cả trong cộng đồng khoa học 
cũng như trong các nhóm tiêu chuẩn hóa quốc tế về định dạng điều 
chế nào sẽ được sử dụng cho thế hệ tiếp theo của hệ thống thông tin 
vô tuyến [1]-[3]. Mặc dù 3GPP cuối cùng đã quyết định tiếp tục sử dụng 
OFDM với một số sửa đổi nhỏ cho mạng vô tuyến 5G [4], [5] nhằm đảm 
bảo khả năng tương thích với các hệ thống vô tuyến 4G hiện tại. Tuy 
nhiên, lợi thế chính của OFDM trong 4G là độ phức tạp thấp và hiệu quả 
băng thông rất cao sẽ biến mất khi cố áp dụng nó trong các mạng phức 
tạp hơn như mạng đa người dùng, còn được gọi là đa truy cập phân 
chia theo tần số trực giao (OFDMA-Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing Access), do yêu cầu đồng bộ hóa tất cả các tín hiệu người 
dùng tại trạm gốc. Vì vậy, OFDM khó có thể đáp ứng các yêu cầu mới 
cho mạng 5G.

Yêu cầu đối với dạng tín hiệu cho mạng 5G có khả năng giúp tiếp 
tục tăng tốc độ dữ liệu đỉnh, tăng hiệu quả về công suất, hiệu quả phổ 
tần cũng như tính linh hoạt, khả năng tương thích, độ tin cậy và độ hội 
tụ. Các hệ thống 5G sẽ có thể xử lý các yêu cầu phát sinh từ các ứng dụng 
mới xuất hiện như dữ liệu lớn (Big Data), dịch vụ đám mây và giao tiếp 
giữa các máy bên cạnh các ứng dụng truyền thống. Một số dạng điều 
chế tín hiệu đã được đề xuất cho 5G sử dụng đa truy nhập trực giao, bao 

lao động, việc làm đều có mối tương quan 
đồng biến tuy có nhiều mức độ khác nhau 
phụ thuộc vào đặc điểm của mỗi thông số. 
Trong khi đó mối tương quan giữa tiêu thụ 
năng lượng và các chỉ tiêu cường độ năng 
lượng chung, cường độ năng lượng các 
ngành kinh tế, các thông số tiêu thụ năng 
lượng trên đơn vị dân số, lao động,… đều có 
xu hướng nghịch biến. Đây là dấu hiệu tốt 
cho phát triển kinh tế xã hội do đang có sự 
chuyển dịch kinh tế theo hướng hiện đại, có 
đa dạng sản phẩm, năng suất lao động ngày 
càng tăng, giá trị gia tăng lớn, công nghệ 
sản xuất và tiêu thụ năng lượng hiện đại, 
hiệu suất năng lượng ngày càng tăng cao, 
có sự thay thế hợp lý giữa các loại NLNL,…

Kết quả nghiên cứu bên cạnh việc cung 
cấp một bức tranh tổng thể về mối liên hệ 
giữa phát triển kinh tế với tiêu thụ năng 
lượng, nghiên cứu cũng có ý nghĩa với công 
tác dự báo và bảo tồn năng lượng:

• Cung cấp thông tin về các nhân tố 
tác động đến thay đổi tiêu thụ năng lượng, 
sẽ là cơ sở để phát triển nghiên cứu giảm 
cường độ năng lượng, định hướng chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế phù hợp để tiêu thụ 
năng lượng hiệu quả hơn.

• Sự khác biệt tương đối lớn về cường 
độ năng lượng của các phân ngành cho 
thấy cần xem xét đến định hướng phát triển 
của nền kinh tế trong dự báo nhu cầu năng 
lượng nói chung và điện năng nói riêng. 
Cùng một quy mô về GDP nhưng định 
hướng phát triển theo hướng công nghiệp 
nặng sẽ dẫn đến nhu cầu năng lượng cao 
hơn nhiều so với phương án phát triển 
công nghiệp nhẹ hoặc dịch vụ…
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MỘT SỐ DẠNG SÓNG 
CHO MẠNG THÔNG TIN 
DI ĐỘNG THẾ HỆ THỨ 5

Đặng Trung Hiếu

Các cuộc thảo luận gần đây về các công nghệ khả thi cho 
mạng di động thế hệ 5 (5G) nhấn mạnh vào sự cần thiết của 
các dạng sóng với khả năng hạn định phổ tốt hơn trên sóng 
mang con so với ghép kênh phân chia tần số trực giao nổi 
tiếng (OFDM- Orthogonal Frequency Division Multiplexing). 
Đã có nhiều dạng sóng tiềm năng được đề xuất cho mạng 
thông tin di động thế hệ thứ 5 (5G). Các dạng sóng này có gì 
khác biệt để các nhà nghiên cứu đề xuất lựa chọn thay thế 
cho OFDM để triển khai mạng di động 5G?
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gồm các kỹ thuật điều chế dựa trên việc tạo dạng xung 
như Đa sóng mang dải lọc (FBMC-Filter Bank Multicarrier), 
Ghép kênh theo tần số tổng quát (GFDM-Generalized 
Frequency Division Multiplexing); các kỹ thuật điều chế 
dựa trên lọc băng con như Đa sóng mang được lọc toàn 
bộ (UFMC - Universal Filtered Multicarrier) và OFDM được 
lọc (f-OFDM- filtered-OFDM). 

II. CÁC KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ MỚI CHO 5G

Phần này chúng ta sẽ thảo luận về ba nhóm kỹ thuật 
điều chế mới cho mạng 5G bao gồm: các kỹ thuật điều 
chế dựa trên việc tạo dạng xung; các kỹ thuật điều chế 
dựa trên lọc băng con và nhóm các kỹ thuật điều chế khác. 

A. Các kỹ thuật điều chế dựa trên việc tạo dạng xung

Các kỹ thuật điều chế dựa trên việc tạo dạng xung 
cũng có thể được coi như lọc dựa trên các sóng mang 
con, được biết đến là kỹ thuật có khả năng giảm bức xạ 
ngoài băng rất tốt. Tuy nhiên, do độ rộng thời gian và độ 
rộng phổ tần của xung không thể giảm cùng một lúc, cho 
nên các tín hiệu dạng sóng được tạo ra bằng kỹ thuật này 
thường không trực giao trong cả miền thời gian và miền 
tần số để duy trì hiệu quả phổ (SE) cao. Ngoài ra, so với hệ 
thống OFDM truyền thống, cấu trúc thu phát hỗ trợ điều 
chế dạng xung phức tạp hơn. Hai kỹ thuật điều chế điển 
hình cho nhóm này là FBMC [6],[7] và GFDM [8], [9].

1). FBMC: FBMC trở thành một lựa chọn khả thi cho 
các hệ thống di động trong tương lai vì hai lý do chính: 
Thứ nhất, FBMC có thể được thiết kế để có khả năng hạn 
định tốt cả về thời gian và tần số, cho phép phân bổ hiệu 
quả các nguồn tài nguyên tần số và thời gian có sẵn. Thứ 
hai, độ trễ thấp đảm bảo rằng các bộ cân bằng một chạm 
đơn giản có hiệu quả để đạt được hiệu suất tối ưu. Để có 
được điều này, FBMC sử dụng các bộ lọc tổng hợp và bộ 
lọc phân tích ở bên phía phát và phía thu tương ứng để 
thực hiện việc lọc các sóng mang con của tín hiệu đa sóng 
mang, do đó làm giảm các búp sóng phụ của tín hiệu 
FBMC trong miền tần số. Hai dạng xung cơ bản được sử 
dụng trong FBMC xung Hermite và xung PHYDYAS, trong 
đó độ dài các xung trong miền thời gian  được quyết định 
bởi hiệu suất được yêu cầu và thường bằng vài lần độ dài 
của chu kỳ ký hiệu [7]. Có nhiều dạng tín hiệu FBMC khác 
nhau như FBMC-QAM, FBMC-OQAM và FBMC-OQAM được 
lọc, tuy nhiên, để đạt hiệu suất phổ tốt nhất, FBMC-OQAM 
thường được sử dụng [6]. Sơ đồ khối của hệ thống FBMC 
như hình 1. Tín hiệu FBMC được xác định bởi:

Trong đó:  K, M lần lượt là số lượng sóng mang con và 
ký hiệu dữ liệu dk,m,  biểu thị ký hiệu thứ m truyền tại sóng 

mang con k, g(n)  là hệ số bộ lọc nguyên mẫu tại mẫu thời 

gian thứ n và .

2) GFDM: GFDM là một phương pháp điều chế đa 
sóng mang linh hoạt được đề xuất cho giao diện vô tuyến 
của mạng 5G [8]. Sơ đồ khối của hệ thống GFDM như 
trong hình 2. Tính linh hoạt của GFDM cho phép coi OFDM 
và ghép kênh chia tần số sóng mang đơn (SC-FDM - Single 
Carrier-Frequency Division Multiplexing) là hai trường hợp 
đặc biệt của nó [9]. Tín hiệu GFDM được biểu diễn bằng:

  
 (2)

trong đó ,  biểu thị ký hiệu thứ  truyền tại sóng mang 
con ,  là phiên bản dịch vòng tần số và thời gian của bộ lọc 
nguyên mẫu  và được xác định như sau:

 (3)

Như vậy, về mặt cấu trúc, sự khác biệt của GFDM so 
với FBMC là ở việc sử dụng bộ lọc dịch vòng thay vì bộ 
lọc tuyến tính. Điều này cho phép hệ thống GFDM có mức 
phát xạ ngoài băng thấp ngay cả khi tính trực giao không 
được duy trì do hoạt động của bộ lọc vòng được lựa chọn 
cẩn thận. Tuy việc GFDM không duy trì tính trực giao giữa 

Hình 1:   Hệ thống FBMC

Hình 2: Hệ thống GFDM
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các sóng mang con có thể dẫn đến nhiễu xuyên ký tự ISI và nhiễu liên kênh ICI, nhưng với việc sử dụng bộ lọc hiệu quả 
bên phía thu, chẳng hạn như bộ lọc phối hợp, thì các loại nhiễu này có thể được loại bỏ và hiệu suất  lỗi  ký hiệu vẫn 
đảm bảo như OFDM [9].

B. Các kỹ thuật điều chế dựa trên lọc băng con

Các kỹ thuật điều chế dựa trên lọc băng con cũng là kỹ thuật cho phép giảm bức xạ ngoài băng hiệu quả. Hai kỹ 
thuật điều chế chính được quan tâm nghiên cứu là UFDM [10], [11] và f-OFDM [12], [13].

1) UFDM: UFDM là phương pháp truyền đa sóng mang được đề xuất nhằm khắc phục nhiễu liên sóng mang (ICI) 
trong OFDM bằng việc lọc các nhóm sóng mang con liên tiếp để giảm mức búp phụ ngoài băng [19]. Đây được coi là 
một phương pháp cải tiến của CP-OFDM (Cyclic Prefix - OFDM), do đó OFDM được lọc toàn bộ (Universal Filtered-OFDM)  
được sử dụng đồng nghĩa với UFDM. Sơ đồ khối hệ thống UFDM như hình 3.

Hình 3: Hệ thống UFDM

Do băng thông bộ lọc trong UFMC rộng hơn so với 
điều chế dựa trên việc tạo dạng xung nên độ dài tín hiệu 
trong miền thời gian là ngắn hơn. Vì vậy, nhiễu gây ra bởi 
đuôi của bộ lọc có thể được hạn chế bằng việc sử dụng 
chuỗi “đệm 0” (zero padding-ZP) có độ dài thích hợp. Giả 
sử rằng có N sóng mang con được chia thành K dải băng 
tần con, mỗi dải có  sóng mang con liên tiếp. Tín hiệu 
truyền trong UFMC là:

        
(4)

trong đó   là hệ số bộ lọc của băng tần con thứ   và  
 là tín hiệu được điều chế OFDM trên dải băng tần 

con thứ .  được xác định bởi công thức: 

   

(5)

trong đó   là chiều dài chuỗi ZP, M là số khối ký hiệu 
và  là tín hiệu tại sóng mang thứ  và ký hiệu thứ 

.  được biểu diễn bằng:

     

(6)

trong đó  biểu thị ký hiệu truyền thứ  tại khối kỹ hiệu 
thứ .

Với một băng con đơn nhất, các đặc tính phổ của 
UFDM là giống với CP-OFDM được lọc [11]. Mặc dù bình 
thường UFDM không sử dụng tiền tố tuần hoàn CP, nhưng 
để loại bỏ nhiễu gây ra bởi các đuôi của bộ lọc, tiền tố 
chèn không (ZP - Zerro Padding) được sử dụng với độ dài 
phù hợp. UFDM đã được chứng minh có hiệu quả vượt 
trội so với CP-OFDM ngay cả khi có sự đồng hộ hóa hoàn 
hảo hay không hoàn hảo giữa các đầu cuối và các trạm 
gốc [10]. 

2) f-OFDM: Về cơ bản, f-OFDM có cấu trúc máy phát 
giống với UFDM. Điểm khác biệt chính giữa hai kỹ thuật 
này là f-OFDM có sử dụng tiền tố vòng CP và số lượng 
sóng mang con trên mỗi băng con lớn hơn nhiều so với 
UFDM. Điều này dẫn đến ISI trong f-OFDM. Để giải quyết 
vấn đề này, trong hệ thống f-OFDM, bộ lọc phối hợp được 
sử dụng tại máy thu. Bộ lọc được sử dụng rộng rãi nhất 
trong f-OFDM là bộ lọc sinc được xén mềm [12], có thể 
dễ dàng sử dụng trong các ứng dụng khác nhau với các 
tham số khác nhau. Do đó, f-OFDM rất khả thi trong việc 
ghép kênh tần số. Mặc dù f-OFDM có khả năng khắc phục 
được các nhược điểm của CP-OFDM, tuy nhiên, việc sử 
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dụng tiền tố vòng cũng ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất băng thông của 
hệ thống.

C. So sánh hiệu quả phổ giữa các kỹ thuật điều chế

Một trong những yêu cầu quan trọng của các tín hiệu dùng trong 5G là 
hiệu quả phổ tín hiệu. Đã có một số so sánh được thực hiện như trong [14], 
[7], [13]. Mật độ phổ của các tín hiệu như trong hình 4.

Hình 4:  PSD của OFDM, GFDM, UFMC, f-OFDM và FBMC [13]

Từ hình 4 trên ta thấy, các dạng sóng đề xuất cho 5G đều có đặc tính 
phổ tương đối tốt, trong đó tốt nhất là FBMC, tiếp đến là kỹ thuật điều chế 
f-OFDM, UFMC và cuối cùng là GFDM. Các tín hiệu này có mức phát xạ ngoài 
băng thấp hơn nhiều so với OFDM thông thường, đặc biệt là tín hiệu FBMC. 
Chính vì vậy, FBMC nổi lên như là một lựa chọn hàng đầu và thu hút được sự 
quan tâm rất lớn của các nhà nghiên cứu.

III. KẾT LUẬN

Bài báo đã khảo sát một số kỹ thuật điều chế mới cho mạng di động 5G.  
Đây đều là các kỹ thuật đầy hứa hẹn do mức độ bức xạ ngoài băng thấp hơn 
nhiều so với OFDM thông thường và hoàn toàn có thể đáp ứng các yêu cầu 
đa dạng của mạng 5G. Đây là tiền đề tốt để thế giới tiến tới xây dựng tiêu 
chuẩn thống nhất cho mạng 5G.
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Chiến dịch Giờ Trái đất năm 
2020 do Quỹ Quốc tế về Bảo 
vệ thiên nhiên (WWF) tại Việt 

Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ 
Công Thương và Bộ Tài nguyên và 
Môi trường.

Với chủ đề “Mất đa dạng sinh 
học”, Giờ Trái đất 2020 báo động 
về tình trạng suy kiệt các nguồn tài 
nguyên, thay đổi các môi trường 
sống trên trái đất đã gây ra sự mất 
đa dạng sinh học trên diện rộng, do 
sự tiêu dùng gia tăng chưa từng có, 
dẫn đến gia tăng đột biến nhu cầu sử 
dụng năng lượng, đất, nước...

Giờ Trái đất 2020 kêu gọi các tổ 
chức, cá nhân cùng  hành động để 
góp phần thúc đẩy những sáng kiến 
thay đổi hành vi tiêu dùng như tiết 
kiệm năng lượng, hạn chế sử dụng 
đồ nhựa, nói không với tiêu thụ động 
vật hoang dã,... chung tay cùng cộng 
đồng quốc tế thực hiện tốt hơn các 
mục tiêu ứng phó với biến đổi khí 
hậu, bảo vệ hành tinh xanh.

Diễn ra trong bối cảnh dịch 
bệnh COVID-19 đang có những diễn 
biến phức tạp trên thế giới cũng như 
tại Việt Nam, Giờ Trái đất 2020 được 
tổ chức trực tuyến thay vì các sự kiện 
hưởng ứng với nhiều người tham gia 
như những năm trước đây.

Thứ trưởng Bộ Công Thương 
Hoàng Quốc Vượng cho hay, việc 
thực thi tiết kiệm năng lượng ở Việt 
Nam đã được cụ thể hóa bằng Luật 
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả, Chiến lược phát triển năng 
lượng tái tạo và các chương trình 
mục tiêu quốc gia về thúc đẩy sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả. Tháng 2/2020, Bộ Chính trị cũng 
đã ban hành Nghị quyết số 55/NQ-
TW về định hướng chiến lược phát 
triển năng lượng quốc gia đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045, khẳng 
định chủ trương của Đảng, Nhà nước 
trong việc ưu tiên khai thác, phát 
triển các nguồn năng lượng tái tạo và 
thúc đẩy mạnh mẽ việc sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi 
trường Trần Hồng Hà cũng khẳng 
định, Việt Nam đã thể chế các mục 
tiêu, ý nghĩa, nhiệm vụ của sự kiện 
Giờ Trái đất vào các cơ chế, chính 

sách, chiến lược, quy hoạch về quản 
lý, sử dụng hiệu quả các nguồn năng 
lượng, bảo vệ và phát triển rừng như 
Luật Đa dạng sinh học, Luật Bảo 
vệ môi trường… Đây là những chủ 
trương chính sách sáng suốt, thể 
hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà 
nước, Chính phủ Việt Nam trong 
hành động ứng phó biến đổi khí hậu 
và thực hiện tiết kiệm năng lượng để 
bảo vệ hệ sinh thái, môi trường sống, 
sức khỏe con người và sự phát triển 
bền vững của quốc gia, dân tộc.

Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt 
Nam được tổ chức từ năm 2009, đã 
nhận được sự tham gia, hưởng ứng 

Thông điệp của Giờ Trái đất 2020

CẢ NƯỚC TIẾT KIỆM ĐƯỢC 436.000 KWH 

TRONG MỘT GIỜ TẮT ĐÈN
Do dịch bệnh COVID-19, không tổ chức các sự kiện hưởng ứng sôi nổi như những năm trước, nhưng 

chiến dịch Giờ Trái đất 2020 vẫn được đông đảo người dân, doanh nghiệp tham gia. Trong một giờ tắt đèn 
(từ 20h30 - 21h30 ngày 28/3), cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 436.000 kWh (tương đương số 
tiền khoảng 812,9 triệu đồng).
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của các tầng lớp nhân dân, góp phần tiết kiệm được 
nguồn năng lượng rất lớn, phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Từ năm 2009 đến nay, EVN là một trong những đơn 
vị điển hình luôn quan tâm và tích cực phối hợp để thực 
hiện tốt chương trình Giờ Trái đất. Riêng năm 2020, với 
mục tiêu đổi mới công tác tuyên truyền, vận động hưởng 
ứng chiến dịch theo hướng sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, 
EVN và các đơn vị thành viên đã thực hiện tuyên truyền về 
tiết kiệm điện và hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2020 
thông qua các thông tin, hình ảnh, video-clip,... trên các 
trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của các đơn vị.

Bên cạnh đó, các tổng công ty điện lực, công ty 
điện lực các tỉnh, thành phố còn thực hiện tuyên truyền 
các nội dung về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường tại 
các địa điểm giao dịch khách hàng, trụ sở của các đơn vị 
trong suốt tháng 3/2020; đồng thời vận động các tổ chức, 
cơ quan và khách hàng thực hiện tắt đèn và các thiết bị 
điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện Tắt đèn 
hưởng ứng Giờ Trái đất.

 Nguyễn Thủy

Với hành động đơn giản, để điều hòa nhiệt độ trên 26 
độ C, mỗi người đã chung tay cùng cộng đồng tiết kiệm 

năng lượng, bảo vệ môi trường

“The Blue Circle và đối tác 
AC Energy là một trong 
những công ty hàng đầu 

trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 
Chúng tôi rất vui mừng khi họ đã 
chọn tuabin thế hệ mới nhất Cypress 
của chúng tôi. Tuabin Cypress với 
công suất 5MW là sự lựa chọn phù 
hợp để tận dụng tối đa tiềm năng to 
lớn của năng lượng gió tại Việt Nam” 
- ông Deepak Maloo - Giám đốc kinh 
doanh mảng điện gió trên bờ của 
GE khu vực Đông Nam Á chia sẻ.

Trong thời gian qua, The Blue 
Circle đã tiến hành giải phóng mặt 

bằng và phương án kết nối lưới 
điện cho dự án nói trên trong bối 
cảnh khó khăn. Ông Olivier Duguet 
- Giám đốc điều hành của The Blue 
Circle cho biết đang mở rộng dự án 
Mũi Né với giai đoạn hai có công 
suất 40MW, dự kiến đi vào hoạt 
động trong năm 2021.

Theo đó, 8 chiếc tuabin Cypress 
(công suất 5MW/chiếc) với tổng 
công suất đạt 40MW sẽ được cung 
cấp cho một dự án điện gió tại Mũi 
Né. Đây cũng sẽ là dự án đầu tiên áp 
dụng công nghệ cánh 2 phân đoạn 
trong quá trình vận chuyển trước khi 
lắp ghép hoàn thiện tại công trình.

Được biết, địa bàn cho dự 
án điện gió Mũi Né có tiềm năng 
mở rộng tổng thể tới hơn 170MW 
nằm ở một trong những khu vực 

có nguồn năng lượng gió lớn nhất 
trên lãnh thổ Việt Nam. Chi phí cho 
dự án này dự kiến rơi vào khoảng 
80 triệu đô la Mỹ, được cấp vốn 
bằng các khoản vay ngân hàng và 
vốn góp của chủ đầu tư, và được 
lên kế hoạch để đạt chuẩn mức giá 
bán điện là 8,5 cent đô la Mỹ cho 
mỗi kWh điện.

AC Energy (thông qua công 
ty con là AC Energy Việt Nam 
Investments 2 Pte. Ltd. thuộc sở hữu 
toàn bộ của AC Energy) sẽ tham gia 
vào dự án này với 50% vốn có quyền 
biểu quyết. GE Việt Nam sẽ cung cấp 
hợp đồng dịch vụ toàn phần lên đến 
15 năm và The Blue Circle sẽ vận 
hành sản xuất theo hợp đồng cung 
cấp dịch vụ và quản lý tài sản.

Minh Long

TUABIN GIÓ LỚN NHẤT CHÂU Á 
SẼ ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

Công ty The Blue Circle và đối tác AC Energy (doanh nghiệp chuyên 
về mảng phát triển năng lượng của Tập Đoàn Ayala tại Philippines) mới 
đây đã ký thông báo trao thầu cho GE Renewable Energy về việc cung cấp 
tuabin gió Cypress mới với dự án điện gió tại Mũi Né, Việt Nam.
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Tổng công ty Điện lực TP Hà 
Nội (EVNHANOI) đã triển khai 
lắp đặt hệ thống điện mặt trời 

áp mái tại một số đơn vị có đủ tiêu 
chuẩn để lắp pin năng lượng mặt trời 
như trụ sở Tổng công ty, Trung tâm 
sửa chữa điện nóng (Hotline), Công 
ty Điện lực Nam Từ Liêm, các trạm 
biến áp 110 - 220 kV… Sau một thời 
gian triển khai, những hệ thống này 
đã mang lại nhiều kết quả khả quan. 
Lợi ích đầu tiên phải kể đến là giảm 
chi phí và lượng điện năng tiêu thụ 
tại trụ sở và các Trạm biến áp, góp 
phần giảm công suất nguồn cho lưới 
điện Hà Nội, đồng thời, khi lắp đặt hệ 
thống năng lượng mặt trời áp mái sẽ 
giảm sức nóng cho các tòa nhà, công 
sở và giảm công suất tiêu thụ điện 
của máy lạnh.

Bà Tô Lan Phương - Trưởng Ban 
kinh doanh EVNHANOI cho biết: “Lắp 
đặt hệ thống điện mặt trời trên mái 
nhà sẽ giảm sự lệ thuộc vào hệ thống 
năng lượng hiện phổ thông như lưới 
điện quốc gia đồng thời góp phần 
giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ gây 
sự cố gián đoạn cung cấp điện”

Năm 2020, khách hàng tại Hà Nội 
khi tham gia lắp đặt hệ thống Điện 
mặt trời áp mái sẽ được hỗ trợ tiền mặt 
2 triệu đồng cho hệ thống có công 
suất dưới 3kWp và 5 triệu đồng cho hệ 

thống có công suất từ 3kWp trở lên, 
thực hiện công việc thủ tục liên quan 
đến thay thế công tơ điện 2 chiều và 
cung cấp dịch vụ bảo trì miễn phí cho 
hệ thống trong 2 năm đầu.

Khác với những hệ thống pin 
năng lượng mặt trời trước đây phải lắp 
đặt cùng với hàng chục bộ ắc quy để 
lưu điện vừa tốn chi phí, vừa tốn diện 
tích lại phải thường xuyên bảo dưỡng, 
những dàn pin năng lượng mặt trời 
như của nhà bà Lê Thị Tuyết - Khu 
tập thể Kim Liên, quận Đống Đa - Hà 
Nội được đấu nối thẳng với hệ thống 
chuyển đổi gọn nhẹ, vừa biến năng 
lượng mặt trời thành năng lượng điện 

Thủ đô tiên phong sử dụng năng lượng sạch

Mùa hè sắp đến cũng là lúc nhu cầu sử dụng điện của 
người dân tăng cao, trong khi các hồ chứa thủy điện lại 
thường xuyên thiếu nước gây ảnh hưởng không nhỏ đến 
việc cung cấp điện. Ngành điện Thủ đô khuyến nghị khách 
hàng sử dụng các sản phẩm công nghệ xanh đặc biệt là 
hệ thống pin năng lượng mặt trời áp mái. Đây chính là 
nguồn năng lượng tái tạo được đánh giá là hiệu quả và 
thân thiện với môi trường và đang dần phổ biến trong vài 
năm trở lại đây.

 
Hệ thống điện mặt trời áp mái tại Công ty Điện lực Nam Từ Liêm
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sử dụng trong gia đình, lại vừa có thể đưa năng lượng dư thừa lên 
điện lưới quốc gia để bán lại cho ngành Điện.

Hệ thống pin năng lượng mặt trời mái nhà

Cũng như gia đình nhà bà Lê Thị Tuyết, Anh Trần Vỹ - phường 
Thanh Nhàn - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội chia sẻ: “Sử dụng pin 
năng lượng mặt trời giúp gia đình giảm đáng kể chi phí tiền điện 
sinh hoạt. Vào mùa đông, gia đình tiết kiệm được gần 1.000.000 
đồng/tháng, còn mùa hè có thể tiết kiệm được gần 2.000.000 
đồng/tháng tiền điện”

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại Hà Nội

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tiềm năng phát triển 
điện mặt trời với tổng số  giờ nắng trong năm là 1.400 - 3.000 giờ. 
Với giá thành hợp lý, đa dạng sản phẩm và tiện nghi về mẫu mã, hệ 
thống điện mặt trời áp mái đang ngày càng được nhiều hộ gia đình 
tại Thủ đô đưa vào sử dụng. Việc đầu tư vào hệ thống điện mặt trời 
áp mái không những mang lại hiệu quả về kinh tế cho người dân mà 
còn thể hiện sự chung tay vì một xã hội sử dụng năng lượng sạch, 
giảm bớt gánh nặng cho các nhà máy điện khi mà các nguồn tài 
nguyên như than đá, thủy điện đang dần cạn kiệt. 

Thu Phương

Đèn LED 
DIỆT KHUẨN

Công ty Bóng đèn Điện Quang vừa 
cho ra mắt dòng sản phẩm đèn LED tiết 
kiệm điện tích hợp ứng dụng tia cực tím 
xa (UV-C) có khả năng diệt khuẩn bảo vệ 
sức khoẻ người dùng.

Theo đại diện công ty, đèn LED ứng 
dụng tia UV-C có những tính năng nổi 
bật như: Tiết kiệm điện hơn 50% so 

với đèn huỳnh quang thông thường, độ bền 
cơ học cao; đặc biệt đèn có khả năng chiếu 
sáng định hướng giúp tia UV-C chỉ tập trung 
ở không gian cần sử dụng. 

Sản phẩm bóng đèn LED tube diệt khuẩn 
Điện Quang TU09BSC

Với bộ phận cảm biến tự động bật, tắt 
thông minh (hoạt động khi không có người 
và tắt khi có người), đèn giúp đảm bảo sức 
khoẻ cho người tiêu dùng do không phải 
tiếp xúc trực tiếp với tia UV-C  (tia UV-C khi 
tiếp xúc nhiều có thể gây tổn hại cho da).

Hiện loại đèn LED này có hai nhóm sản 
phẩm chính: Cho gia đình và các khu vực 
công cộng. Sản phẩm được bán tại các cửa 
hàng giới thiệu sản phẩm của Công ty bóng 
đèn Điện Quang.

Ngọc Tuấn
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Ngày 6/4/2020, Thủ tướng ban 
hành Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về 
cơ chế khuyến khích phát triển điện 
mặt trời tại Việt Nam (gọi tắt là Quyết 
định 13). Quyết định này thay thế 
Quyết định 11/2017/ QĐ-TTg hết hiệu 
lực từ ngày 30/6/2019.

Theo Quyết định 13, giá mua 
điện dự án điện mặt trời mặt 
đất là 7,09 Uscent/kWh (tương 

đương 1.644 đồng). Giá mua điện mặt 
trời nổi là 7,69 Uscent/kWh (tương 
đương 1.783 đồng), và điện mặt trời 
mái nhà là 8,38 Uscent/kWh (khoảng 
1.943 đồng).  Các mức giá này chưa 
gồm thuế VAT, được điều chỉnh theo 
biến động tỷ giá VND/USD và áp 
dụng trong 20 năm từ ngày dự án vận 
hành thương mại.

Điều kiện dự án điện mặt 
trời mặt đất được hưởng mức giá 

7,09 UScent/kWh  là có quyết định 
chủ trương đầu tư trước ngày 
23/11/2019, vận hành thương mại 

trước 31/12/2020. Các dự án  khác 
được xác định giá mua điện thông 
qua cơ chế đấu thầu cạnh tranh. 

Riêng các dự án tại tỉnh Ninh 
Thuận nằm trong quy hoạch, vận 
hành thương mại trước 1/1/2021 
được hưởng mức giá 9,35 Uscent/
kWh (2.086 đồng). Giá mua này cũng 
chưa gồm thuế VAT và kéo dài trong 
20 năm. 

Với các dự án điện mặt trời mái 
nhà, để được hưởng mức giá 8,38 
Uscent/ kWh, dự án phải vận hành 
phát điện, xác nhận chỉ số công tơ 
trong thời gian từ ngày  1/7/2019 - 
ngày 31/12/2020. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ 
Công Thương chủ trì, phối hợp với 
UBND tỉnh Ninh Thuận, EVN theo dõi 
các dự án điện mặt trời nối lưới có 
ngày vận hành thương mại đáp ứng 
yêu cầu được hưởng giá mua điện hỗ 

Hệ thống điện mặt trời áp mái ngày càng được người dân 
sử dụng nhiều hơn bởi tính hiệu quả

GIÁ ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI
SAU 30/6/2019 LÀ 1.943 ĐỒNG/KWH
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trợ quy định tại khoản 3, điều 
5, Quyết định này.  Tổ chức 
hướng dẫn và phối hợp với 
UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện Quyết 
định này. Ban hành hợp đồng 
mua bán điện mẫu áp dụng 
cho các dự án điện mặt trời 
nối lưới và hợp đồng mua bán 
điện mẫu áp dụng cho các hệ 
thống điện mặt trời mái nhà 
đối với trường hợp bên mua 
điện là EVN hoặc đơn vị thành 
viên được ủy quyền.

Bộ Công Thương ban 
hành quy định về đo đếm, ghi 
nhận sản lượng điện và thanh 
toán đối với các hệ thống điện 
mặt trời mái nhà có sự tham 
gia của đơn vị phân phối và 
bán lẻ điện không thuộc EVN; 
Phối hợp với các bộ ngành, 
địa phương huy động các 
nguồn lực để thúc đẩy phát 
triển chương trình điện mặt 
trời mái nhà; Nghiên cứu hoàn 
chỉnh cơ chế đấu thầu các dự 
án điện mặt trời, lộ trình thực 
hiện và báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt triển 
khai trên toàn quốc.

Quyết định của Thủ 
tướng cũng giao EVN có trách 
nhiệm hạch toán đầy đủ chi 
phí mua điện các dự án điện 
mặt trời ký hợp đồng mua 
bán điện với Tập đoàn hoặc 
đơn vị thành viên và đưa 
vào thông số  đầu vào trong 
phương án giá điện bán buôn, 
bán lẻ hàng năm của Tập 
đoàn; nghiên cứu đầu tư các 
giải pháp lưu trữ điện cho hệ 
thống, đảm bảo vận hành ổn 
định khi tích hợp các nguồn 
năng lượng tái tạo. EVN cũng 
cần rà soát tiến độ các dự án 
lưới điện đảm bảo giải toả 
công suất dự án điện mặt trời 
nối lưới và hệ thống điện mặt 
trời mái nhà, không gây quá 
tải với hệ thống điện quốc gia.

Hoàng Phương

LONGi Solar - nhà sản xuất hàng đầu 
các tấm pin năng lượng mặt trời 
đạt chuẩn Tier 1 và Hexagon Peak, 

đơn vị phát triển dự án của Hexagon 
Holdings Singapore, đã tiến hành ký kết 
một thỏa thuận cung cấp 200 MWp cho 
các sản phẩm mono PERC mới nhất của 
Hexagon, đạt 435 Wp công suất điện.

Hexagon Peak sẽ sử dụng các mô-
đun này cho hệ thống các dự án quy 
mô nhỏ của mình tại Việt Nam, phần 
lớn trong số đó sẽ được cấp phép vào 
quý I năm 2021. “Chúng tôi đặt rất nhiều 
kỳ vọng vào sự hợp tác với LONGi. Năng 
lượng mặt trời là ngành công nghiệp có 
tuổi đời trên dưới 20 năm, vì vậy, chúng 
tôi mới chỉ vừa vượt qua giai đoạn đầu 
phát triển trong khi các công ty tiên 
phong như LONGi đã đang dẫn đầu làn 
sóng các nhà sản xuất thiết bị và phát 
triển lớn mạnh. Độ tin cậy của các sản 
phẩm, tiềm lực tài chính và trên hết là 
đội ngũ lãnh đạo của LONGi chính là 3 
yếu tố quan trọng nhất để Hexagon lựa 
chọn làm đối tác sản xuất tại Việt Nam.” 
- Ông Milan Koev, Tổng giám đốc của 
Hexagon Peak cho biết.

Còn theo ông Dennis She, Phó 
chủ tịch cấp cao của LONGi Solar: 
Hexagon Peak là một công ty trẻ, năng 
động và đầy tham vọng. LONGi rất tự 

hào khi được hợp tác với họ trong dự 
án quan trọng này tại Việt Nam. Với tư 
cách là một đối tác, chúng tôi sẽ hỗ trợ 
Hexagon Peak với các sản phẩm, công 
nghệ và dịch vụ tốt nhất của mình. Sự 
hợp tác này sẽ tăng cường hơn nữa sự 
hiện diện của LONGI tại Việt Nam.

“Với cam kết chung của hai bên là 
đảm bảo độ tin cậy, chúng tôi chắc chắn 
rằng LONGi và Hexagon Peak sẽ mang 
đến cho Việt Nam những trạm quang 
điện chất lượng cao.” - Ông Dennis She 
nhấn mạnh.

Hexagon Peak hiện đang trong quá 
trình đấu thầu các dự án năng lượng 
mặt trời quy mô nhỏ, với tổng công suất 
hơn 200 MWp tại Việt Nam, với chủ đầu 
tư là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), 
và dự kiến triển khai vào quý I/2021.

Ông Đạt Lê, Giám đốc điều hành của 
Hexagon Peak Vietnam cho biết thêm: 
“Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ và phát 
triển quan hệ đối tác với nhiều đơn vị 
tổng thầu (EPC) và phát triển dự án tại Việt 
Nam. Trong một thời gian ngắn, Hexagon 
Peak đã có thể tiếp cận được với rất nhiều 
dự án sẵn sàng triển khai. Sự hợp tác này 
với LONGi sẽ tiếp tục thể hiện cam kết của 
chúng tôi tại thị trường Việt Nam”.

Hùng Anh

LONGI VÀ HEXAGON PEAK 
KÝ THỎA THUẬN CUNG CẤP PIN MẶT TRỜI

LONGi đã và đang dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất thiết bị năng lượng mặt trời 
và phát triển ngày càng lớn mạnh. Độ tin cậy của các sản phẩm, tiềm lực tài chính và 
trên hết là đội ngũ lãnh đạo của LONGi chính là 3 yếu tố quan trọng nhất để Hexagon 
lựa chọn làm đối tác sản xuất tại Việt Nam. Theo đó, Hexagon Peak lựa chọn LONGi 
Solar là  nhà sản xuất các tấm pin mặt trời cho dự án năng lượng tái tạo quy mô nhỏ, 
với công suất hơn 200 MWp tại Việt Nam.

 

LONGi Solar - nhà sản xuất hàng đầu các tấm pin năng lượng mặt trời
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Theo ông Nguyễn Đại Phúc - 
Phó Giám đốc PC Thừa Thiên 
Huế cho biết, hiện nay nhu 

cầu sử dụng điện hàng năm vẫn 
tăng trưởng ở mức cao, đặc biệt từ 
năm 2019 và những năm tới việc cấp 
điện sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là 
trong các tháng cao điểm mùa khô. 
Việc triển khai các hình thức tuyên 
truyền tiết kiệm điện đang là một 
trong nhiều việc làm hết sức thiết 
thực, thu hút đông đảo cộng đồng 
hưởng ứng tham gia. “Chiến dịch 
Giờ Trái đất, được tổ chức vào các 
ngày cao điểm trong tháng 3 hàng 
năm với lời kêu gọi hành động đơn 
giản “Hãy tắt các thiết bị điện không 
cần thiết trong vòng một giờ đồng 
hồ” là minh chứng rõ nét nhất cho 
hành động chung tay tiết kiệm điện, 
tiết kiệm năng lượng trên toàn cầu. 
Nhân sự kiện này, ngành điện Thừa 
Thiên Huế đã kêu gọi toàn thể người 
dân, khách hàng cùng tham gia 

hưởng ứng chiến dịch bằng cách 
cùng tuyên truyền rộng rãi ý nghĩa 
thông điệp: Tiết kiệm năng lượng, 
Bảo vệ Trái đất”.

Ông Nguyễn Đại Phúc cho biết 
thêm, đây là năm thứ 12 liên tiếp tỉnh 
Thừa Thiên - Huế tham gia hưởng 
ứng sự kiện Giờ Trái đất. Năm nay, 

PC THỪA THIÊN - HUẾ TẮT CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN KHÔNG CẦN THIẾT 
TRONG 5 NGÀY LIÊN TỤC NHẰM HƯỞNG ỨNG 
SỰ KIỆN GIỜ TRÁI ĐẤT 2020

Xuyên suốt trong tháng 3/2020, Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế (PC Thừa Thiên - Huế) đã và đang tổ 
chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia, nâng cao nhận thức cộng đồng 
về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh. Sự kiện Giờ Trái đất năm 2020 đã thu hút 
đông đảo lãnh đạo tỉnh, các ban ngành, thanh niên, sinh viên trên địa bàn cùng tham gia.

Sự kiện Giờ Trái đất đã thu hút người dân tại tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia bằng 
việc tắt các thiết bị điện không cần thiết trong gia đình và công sở nhiều ngày liền

Đại nội Huế và Cầu Trường Tiền tắt bớt các thiết bị chiếu sáng trong sự kiện Giờ Trái đất năm 2020
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Theo đó, EVNNPC thực hiện các hoạt động phổ biến, tuyên 
truyền các nội dung về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường, 
tuyên truyền trực tuyến trên website, fanpage, tuyên truyền 

thông qua các ấn phẩm tại các địa điểm giao dịch khách hàng, trụ 
sở của các đơn vị điện lực trong tháng 3 năm 2020. 100% các Công 
ty Điện lực thành viên EVNNPC đã vận động các tổ chức, cơ quan 
và khách hàng thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết 
vào thời gian diễn ra sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất từ 
20h30 đến 21h30 Thứ 7, ngày 28/3/2020. 

Tiết kiệm năng lượng - hành động nhỏ, hiệu quả lớn!

Đối với cá nhân và hộ gia đình, những thông điệp được về 
giảm thiểu tác động của bản thân lên gia đình đã được EVNNPC 
lan truyền đến các khách hàng như: Chung tay tiết kiệm năng 
lượng bằng việc lựa chọn máy điều hòa sử dụng công nghệ tiết 
kiệm điện năng (công nghệ Inverter, chế độ Econo….); để điều 
hòa ở mức 260C trong mùa hè; dùng quạt gió ở mức thấp để tiết 
kiệm điện. Trong mua sắm, trách nhiệm của mỗi cá nhân và hộ gia 
đình nên mua thực phẩm được sản xuất tại địa phương, sử dụng 
những sản phẩm được sản xuất bền vững và chỉ mua những gì 
cần thiết; tắt/rút phích cắm các thiết bị điện khi không sử dụng. 
Đối với doanh nghiệp, ngoài những giải pháp sử dụng điện tiết 
kiệm và hiệu quả trên các thiết bị điện, các đơn vị khuyến khích 
nhân viên giảm in ấn và photocopy, sử dụng văn phòng điện tử, 
rút phích cắm máy in, máy tính, lò vi sóng và máy pha cà phê 
vào cuối ngày hoặc khi không sử dụng trong một thời gian dài 
(việc này có thể tiết kiệm 5% hóa đơn điện do một số thiết bị 
điện vẫn tiêu hao lượng điện không hề nhỏ ngay cả khi đã tắt). 
Ngoài ra, ngành điện miền Bắc luôn khuyến khích, hỗ trợ doanh 
nghiệp, hộ gia đình đầu tư vào lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp 
mái. Những hành động sử dụng thiết bị điện, tiêu dùng thông 
minh dù rất nhỏ nhưng là những hành động thiết thực, ý nghĩa 
góp phần thực hiện chủ trương của Chính phủ trong sử dụng 
điện tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ tài nguyên năng lượng, phát 
triển bền vững. Các Công ty Điện lực thuộc EVNNPC đã gửi hơn 
2 triệu tin nhắn (zalo, SMS), tư vấn trực tiếp 8.568 lần đến các 
khách hàng tư vấn sử dụng điện và kêu gọi hưởng ứng chiến 
dịch Giờ Trái đất năm 2020

Giải pháp tốt, việc làm hay, chung tay tiết kiệm tại các địa 
phương

Tại Hà Tĩnh, Công đoàn, Đoàn Thanh niên phối hợp với Phòng 
Kinh doanh Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tổ chức phát động, tuyên 
truyền, vận động các tổ chức, cơ quan, cá nhân sử dụng điện trên 
địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất. Song 
song, PC Hà Tĩnh xác định đây cũng là dịp thuận lợi để các đơn vị 
cơ sở triển khai chương trình tiết kiệm năng lượng điện thông qua 
hình thức vận động CBCNV và khách hàng sử dụng điện hạn chế 
sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn vào giờ cao điểm, tư 
vấn khách hàng sử dụng các thiết bị, sản phẩm có dán nhãn năng 
lượng vừa tiết kiệm chi phí vừa chung tay tiết kiệm nguồn điện 
quốc gia. Tại Điện lực Hương Sơn - Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Công 
ty Điện lực Sơn La, Đoàn thanh niên đã tổ chức vẽ khẩu hiệu kêu 
gọi hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020, trang trí hoa văn, 
tranh màu tại chân các cột điện bê tông kèm những lời kêu gọi tiết 
kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. 

do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tỉnh 
Thừa Thiên - Huế sẽ không tổ chức ra quân 
hưởng ứng sự kiện như mọi năm để đảm bảo 
an toàn sức khỏe cộng đồng. Thay vào đó, các 
giải pháp truyền thông trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, mạng xã hội… sẽ được 
đẩy mạnh triển khai nhằm đưa thông tin đến 
với đông đảo người dân.

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam và Sở Công Thương tỉnh, PC Thừa 
Thiên - Huế đã xây dựng chương trình hưởng 
ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2020 với nhiều 
hành động thiết thực như: Phát động chiến 
dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
đăng tải nội dung tuyên truyền hưởng ứng 
Giờ trái đất 2020 trên website, fanpage, Zalo; 
phát video tuyên truyền tại phòng giao dịch 
khách hàng, văn phòng công ty; treo băng rôn, 
áp phích, phát tờ rơi đến các tổ chức, cá nhân 
tuyên truyền sự kiện “Tắt đèn hưởng ứng Giờ 
Trái đất” từ 20h30 - 21h30 thứ 7 (28/3/2020).

Hiện Tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành 
kế hoạch về thực hiện Chiến lược quốc gia về 
tăng trưởng xanh đến năm 2020 trên địa bàn 
tỉnh với mục tiêu Xây dựng Thừa Thiên Huế trở 
thành đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh 
quan và thân thiện môi trường” và kế hoạch 
“sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên 
địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 
2020”. Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 thể 
hiện sự quyết tâm của tỉnh Thừa Thiên Huế 
trong việc thực hiện các kế hoạch trên. Trong 
đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên đóng vai 
trò nòng cốt, bên cạnh hành động tiết kiệm 
điện thì tuổi trẻ còn là tuyên truyền viên tích 
cực cho hoạt động này. Hưởng ứng Giờ Trái 
đất không chỉ là tắt điện trong một giờ, mà cần 
nhiều hành động hơn nữa trong cả năm, vào 
bất kỳ thời gian nào mà chúng ta thấy cần phải 
hành động; cũng như tuyên truyền, vận động 
gia đình, người thân và mọi người xung quanh 
cùng chung tay tham gia tích cực.

Một trong những hành động cụ thể đó là, 
PC Thừa Thiên - Huế đã vận động các văn phòng 
công ty và các đơn vị điện lực trực thuộc tắt đèn 
chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết 
trong 5 ngày liên tục trước khi sự kiện diễn ra. 
Chính những hoạt động này đã tạo sự lan tỏa 
đến cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức 
xã hội về tiết kiệm năng lượng và mục đích, ý 
nghĩa tốt đẹp của sự kiện Giờ Trái đất, cũng như 
vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh 
hưởng ứng sự kiện ý nghĩa này.

Lê Quốc
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Với những khẩu hiệu ngắn gọn 
như: “Chung tay tiết kiệm điện” “ Hãy 
tắt khi không sử dụng” “ Hôm nay tôi 
sẽ sống Xanh hơn” hay “ Tiết kiệm 
Điện - Bảo vệ trái đất”… thông điệp 
đã thực sự lan tỏa tinh thần mạnh 
mẽ đến với khách hàng sử dụng 
điện trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn 
Nam - khách hàng sử dụng điện ở xã 
Thạch Vĩnh huyện Thạch Hà tỉnh Hà 
Tĩnh cho biết: “Qua những hoạt động 
tuyên truyền của Điện lực Thạch Hà 
như treo băng rôn, phát tờ rơi cũng 
như được các cán bộ Điện lực giải 
thích về tác dụng của việc tiết kiệm 
điện, chúng tôi đã hiểu rõ ý nghĩa 
của chiến dịch Giờ Trái đất. Gia đình 
ông nhận thấy việc tiết kiệm điện cần 
được duy trì thường xuyên, vừa tiết 
kiệm chi phí cho gia đình vừa giúp 
ích cho đất nước. Ông tự nguyện cam 
kết sẽ vận động gia đình, người thân, 
bạn bè, làng xóm cùng tham gia 
hưởng ứng Giờ Trái đất đồng thời kêu 
gọi mọi người thường xuyên sử dụng 
điện tiết kiệm, hiệu quả”.

Tại Công ty Điện lực Bắc Giang, 
chương trình tiết kiệm điện, điều 
chỉnh phụ tải cũng được thực hiện 
hiệu quả từ những ngày đầu tháng 
3/2020. Hiện nay, trên địa bàn toàn 
tỉnh Bắc Giang có 165/221 doanh 
nghiệp sử dụng điện có lượng điện 
tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên 
đã ký thỏa thuận với Công ty Điện 
lực Bắc Giang về thực hiện tiết kiệm 
điện, điều chỉnh phụ tải. Theo kế 
hoạch năm 2020, Công ty Điện lực 
Bắc Giang tiếp tục phối hợp với Sở 
Công Thương tuyên truyền vận động 
và làm việc với 56/221 Doanh nghiệp 
có lượng điện tiêu thụ từ 1 triệu kWh/

năm trở lên chưa ký thỏa thuận tham 
gia Chương trình tiết kiệm năng 
lượng, điều chỉnh phụ tải điện đồng 
ý tham gia chương trình để chia sẻ 
và chung tay cùng ngành Điện khi 
lưới điện có sự cố hoặc quá tải cục 
bộ buộc phải tiết giảm công suất sử 
dụng để đảm bảo an toàn cho hệ 
thống điện Quốc gia.

Đại diện Công ty Điện lực Bắc 
Giang cho biết: Công ty TNHH JA 
Solar Việt Nam là khách hàng doanh 
nghiệp lớn trên địa bàn của Công ty 
chuyên sản xuất pin năng lượng mặt 
trời trên dây chuyền hiện đại, 100% 
vốn đầu tư nước ngoài, bình quân 
mỗi tháng đơn vị sử dụng khoảng 
16 triệu kWh, tương đương 25 tỷ 
đồng. Doanh nghiệp là một trong 
165 doanh nghiệp đã ký thỏa thuận 

về điều chỉnh phụ tải năm 2019. Đại 
diện công ty, Ông Nguyễn Huy Dục, 
chủ quản bộ phận Động lực công 
trình cho biết: Thực hiện chỉ đạo của 
UBND tỉnh Bắc Giang, sau khi được 
ngành điện thông báo, Công ty đã 
thực hiện tiết giảm phụ tải điện một 
lần trong năm 2019. Chương trình 
tiết kiệm năng lượng, điều chỉnh phụ 
tải điện rất thiết thực đối với Công ty, 
việc tham gia điều chỉnh phụ tải đã 
giúp công ty kiểm soát được lượng 
điện năng, qua đó đề ra giải pháp 
tiết kiệm chi phí sản xuất, đồng thời 
thể hiện trách nhiệm, chung tay cùng 
ngành điện và cộng đồng xã hội, góp 
phần đảm bảo hệ thống điện quốc 
gia vận hành an toàn, ổn định.

Bà Nguyễn Thị Tha, Khu 4, thị 
trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

EVNNPC HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH
GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2020 VỚI NHIỀU HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), 27 Công 
ty Điện lực các tỉnh/thành phố miền Bắc đã thực hiện nhiều nhiều hoạt động tuyên truyền và vận 
động khách hàng, doanh nghiệp, người dân cùng chung tay tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng.
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Giang cũng cho biết: Sau khi được 
CBCNV Điện lực tư vấn các giải pháp sử 
dụng điện an toàn tiết kiệm, gia đình 
bà đã thống nhất một nguyên tắc sử 
dụng điện là “dùng thì mở, không 
dùng thì tắt”, đây là biện pháp sử dụng 
điện thông minh, góp phần tiết kiệm 
một phần lớn ngân sách của gia đình 
cho việc chi trả hóa đơn tiền điện.

Triển khai công tác tiết kiệm điện 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương, EVNNPC 
cũng nhận thấy rất nhiều tập đoàn, 
doanh nghiệp sản xuất lớn thực hiện 
triệt để các cách làm hay, các giải pháp 
hiệu quả để sử dụng điện hiệu quả. 
Đơn cử Tập đoàn Hòa Phát có 2 công 
ty con là Công ty CP Thép Hòa Phát Hải 
Dương và Công ty CP Năng lượng Hoà 
Phát trụ sở đặt tại phường Hiệp Sơn 
- thị xã Kinh Môn (Hải Dương): Công 
ty CP Năng lượng Hoà Phát chuyên 
luyện than cốc để cung cấp cho Công 
ty CP thép Hoà Phát Hải Dương. Trong 
quá trình luyện cốc phát sinh ra lượng 
nhiệt rất lớn. Do đó, ngay khi xây dựng 
nhà máy, Tập đoàn đã tính toán đến 
việc sử dụng nhiệt dư vào phát điện, 
phục vụ hoạt động của khu liên hợp, 
nhất là nhu cầu sử dụng điện rất lớn 
trong sản xuất thép. Nhiệt trong quá 
trình luyện cốc sẽ được thu gom đưa 
về nồi hơi, khi áp suất đạt đến giới hạn 
nhất định sẽ dẫn ra tuốc bin chạy máy 
phát điện. Việc tận dụng nguồn nhiệt 

dư được Tập đoàn thực hiện từ năm 
2009 với công suất điện sản xuất ra 
ban đầu đạt 15 MVA. Sau này, khi mở 
rộng sản xuất, Công ty tiếp tục đầu 
tư dây chuyền, máy móc để thu hết 
nguồn nhiệt dư này. Đến nay, công 
suất phát điện của Công ty CP Năng 
lượng Hòa Phát đạt 85 MVA, cung cấp 
khoảng 55% nhu cầu sử dụng điện 
cho cả khu liên hợp. 

Ông Đồng Xuân Văn, Trưởng 
Phòng Thiết bị điện (Công ty CP 
Thép Hoà Phát Hải Dương) cho biết: 
“Do trong cùng hệ thống nên chúng 
tôi mua điện của Công ty CP Năng 
lượng Hoà Phát với giá rẻ, giúp tiết 
kiệm tiền điện mỗi tháng hàng tỷ 
đồng. Tất cả nhiệt đều được thu gom 
hết, không phát tán ra bên ngoài nên 
còn có tác dụng bảo vệ môi trường”. 
Ngoài ra, Công ty Thép Hòa Phát cũng 
là một khách hàng tham gia tích cực 
chương trình điều chỉnh phụ tải DR 
của Công ty Điện lực Hải Dương, việc 
tận dụng nguồn nhiệt dư để phát 
điện không những đem lại hiệu quả 
kinh tế cho doanh nghiệp mà còn 
giúp doanh nghiệp chung tay với 
ngành Điện trong những thời điểm 
khó khăn của nguồn cấp.

Một doanh nghiệp khác là Công 
ty May Tinh Lợi có hai trụ sở đặt tại Khu 
Công nghiệp Nam Sách và Khu Công 
nghiệp Lai Vu - tỉnh Hải Dương là đơn 

vị sản xuất may mặc lớn nhất tỉnh. Với 
đặc thù của sản xuất hàng may mặc 
nên nguyên liệu thừa trong quá trình 
sản xuất như vải vụn, chỉ, mếc… thừa 
đã được Công ty tận dụng triệt để. 
Trong sản xuất công đoạn là (ủi) quần 
áo là công đoạn bắt buộc, Công ty Tinh 
Lợi đã sử dụng bàn là hơi thay bàn là 
điện, hơi nước được tạo ra từ việc đốt 
các nguyên liệu thừa trong sản xuất. 
Toàn bộ hệ thống các bàn là của Công 
ty đều được cấp nhiệt qua ống dẫn 
hơi nước với nhiệt độ hơi đạt đến hơn 
1000C. Với việc sử dụng bàn là hơi thay 
bàn là điện thì việc tiết kiệm điện năng 
thu được đáng kể bởi bàn là điện là 
một thiết bị tiêu thụ điện năng lớn.

Trong suốt những năm qua, công 
tác tiết kiệm điện luôn được 27 Công 
ty Điện lực thuộc Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc triển khai thường xuyên, 
liên tục. Ngoài việc nâng cao ý thức sử 
dụng điện tiết kiệm đến từng CBCNV, 
EVNNPC còn mở rộng tuyên truyền 
trên nhiều phương tiện thông tin 
truyền thông với đa dạng các kênh tới 
khách hàng sử dụng điện về các hình 
thức, phương pháp sử dụng điện tiết 
kiệm hiệu quả, bởi lẽ tiết kiệm điện 
là tiết kiệm túi tiền cho chính bạn, 
doanh nghiệp của bạn và cho một môi 
trường bền vững cho thế hệ con cháu 
của chính bạn./.

Mạnh Đức
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Nhiều người có thể thấy thiếu 
động lực và không thoải mái khi 
bước ra khỏi nhà trong thời điểm 
xảy ra một đại dịch như Covid -19. 
Theo đó thay vì đến văn phòng làm 
việc, nhiều doanh nghiệp tại Hà 
Nội đã cho nhân viên làm việc từ 
xa (telework) để phòng tránh dịch 
Covid-19.

Trước đây với những nhân viên 
của các công ty đa quốc gia 
hoặc tổ chức nước ngoài, làm 

việc từ xa không phải là mới, nhưng 
từ khi xảy ra dịch bệnh, mô hình này 
được áp dụng triệt để tại nhiều đơn vị 
doanh nghiệp.

Chị Nguyễn Bích Hiền, làm việc 
cho một tổ chức quốc tế tại Hà Nội, 
cho hay: “Cơ quan chúng tôi có hệ 
thống quản lý nhân viên toàn cầu, kết 
nối với máy chủ ở Thụy Sĩ, trước đây hệ 
thống đã cho phép nhân viên làm việc 
từ xa, có thể tại nhà, khi đi công tác 
hoặc cả khi đi du lịch. Khi xảy ra dịch 
bệnh, ngoài cho phép nhân viên tại 
các vùng dịch ở nhà làm việc, cơ quan 
còn khuyến cáo hạn chế đi lại, hạn chế 
sử dụng phương tiện công cộng…”.

Anh Nguyễn Hoàng Giang, 
Giám đốc Công ty CP Vườn Hoàn 
Thiện, chuyên thiết kế, trang trí 
văn phòng, có trụ sở tại Q.Cầu Giấy 
(Hà Nội), cho biết từ 16.3, các nhân 
viên khối văn phòng của công ty 
được làm việc tại nhà, chỉ có nhân 
viên trực tiếp sản xuất là đi làm 
luân phiên. “Tuần trước, tòa nhà của 
chúng tôi bị phong tỏa do có người 
trong diện F1 (tiếp xúc với người 
mắc Covid-19). Giờ chính quyền tiếp 
tục khuyến cáo người dân hạn chế ra 
đường nên chúng tôi cũng cho nhân 
viên làm việc từ xa. Dịch bệnh ảnh 

hưởng rất nhiều đến công việc kinh 
doanh, làm việc ở nhà cũng là cách 
giảm tối đa các chi phí xăng xe, thuê 
địa điểm…”, anh Giang nói.

Trong tình huống như vậy, làm 
việc tại nhà có thể là một lựa chọn 
khả thi và an toàn. Nhưng nếu bạn 
đang tự hỏi làm thế nào để làm việc 
hiệu quả khi không đến công sở, hãy 
tham khảo những lời khuyên sau đây:

1. Giữ điện thoại, laptop trong 
trạng thái được sạc

Trước tiên bạn cần đảm bảo rằng 
điện thoại và máy tính xách tay của 
bạn được sạc để công việc của bạn 
không bị ảnh hưởng do mất điện. 
Bạn không bao giờ biết khi nào có 
sự cố điện tại chỗ của bạn. Khi bạn ở 
công sở, rõ ràng có một hệ thống dự 
phòng tốt, và chỗ của bạn cũng phải 
giống như vậy. Vì thế luôn chuẩn bị 
sẵn sàng là điều nên làm.

2. Thiết lập không gian làm việc 
của bạn

Tất nhiên, khi bạn làm việc ở nhà, 
bạn vẫn có thể ở trên giường và bật 
máy tính xách tay để bắt đầu công 

việc. Nhưng làm thế nào về việc thiết 
lập một không gian làm việc? Khi nói 
điều này, không có nghĩa là bạn cần 
có một cabin riêng và bàn làm việc.

Bạn có thể tạo không gian làm 
việc ở một góc phòng khách hoặc 
phòng ngủ. Hoặc bạn có thể sắp xếp 
một cái bàn và một chiếc ghế nơi bạn 
có thể ngồi làm việc một cách yên 
bình. Ý định đằng sau việc thiết lập 
một không gian làm việc giúp bạn 
chuẩn bị tinh thần để làm việc hiệu 
quả nhất có thể, theo Bold Sky.

3. Làm cho tâm trí bạn làm việc 
như thể đang ở văn phòng

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể 
làm việc tốt trong khi bạn đang ngáp 
và vẫn đang mặc quần áo ngủ, thì 
bạn có thể đã sai. Bạn có thể không 
tập trung vào công việc và sẽ dễ 
chán. Tắm, mặc quần áo sạch và ăn 
sáng theo cách tương tự như trước 
khi đi đến công sở. Sau đó, ngồi vào 
không gian làm việc của bạn và bắt 
đầu hoạt động như bạn vẫn thường 
làm tại công sở vào những ngày 
bình thường.

LÀM SAO ĐỂ LÀM VIỆC TẠI NHÀ HIỆU QUẢ
TRƯỚC SỰ LÂY LAN CỦA DỊCH COVID - 19?

Làm việc từ xa là mô hình được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để phòng tránh 
dịch Covid-19(Ảnh nguồn internet)
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Trong thời gian vừa qua, các Chuyên gia kỹ thuật đã nhiều 
lần cảnh báo về những loại “thiết bị siêu tiết kiệm điện” 
được quảng cáo trên mạng có khả năng giảm từ 30-40% 

lượng điện tiêu thụ và gần đây lại xuất hiện thêm quảng cáo 
trên mạng xã hội về cái gọi là “Thẻ tiết kiệm điện thông minh”,…

Theo kiểm chứng thực tế cho thấy những thiết bị trên hoàn 
toàn không thể giảm điện năng tiêu thụ ở mức lớn như vậy. Các 
thiết bị đó hoàn toàn không được Bộ Khoa học & Công nghệ, 
Bộ Công Thương hoặc đơn vị chuyên ngành về tiết kiệm năng 
lượng có uy tín trên thị trường chứng nhận về hiệu quả tiết kiệm 
điện như quảng cáo. 

Một số trang mạng, Fanpage trên Facebook đăng bài về các thiết 
bị tiết kiệm điện sai sự thật

Về mặt kỹ thuật, tất cả các thiết bị điện khi cắm vào nguồn 
điện và hoạt động đều tiêu thụ một lượng điện năng nhất định. 
Các thiết bị đấu vào mạch điện phía sau công tơ chỉ có thể cải 
thiện một phần hệ số công suất (Cos φ) của thiết bị điện, làm 
giảm tổn thất điện năng của dây dẫn và giảm một phần hao phí. 
Tuy nhiên, không thể có thiết bị nào đấu nối sau công tơ làm 
giảm tới 30-40% lượng điện năng tiêu thụ như quảng cáo.

4. Không khuyến khích xâm nhập riêng tư

Nếu làm việc ở công sở, bạn bè thường không 
nên tạt qua văn phòng để “tám”, đi chơi hoặc làm 
gián đoạn công việc của bạn. Nhưng đôi khi bạn 
bè, thành viên gia đình và hàng xóm có ý định tốt 
nghĩ rằng làm việc tại nhà là khác. Những gián 
đoạn và các cuộc thăm viếng có thể khiến bạn mất 
tập trung hoặc trễ nải công việc.

Điều quan trọng là ngăn chặn mọi sự xâm 
nhập vào không gian làm việc của bạn bằng cách 
thông báo cho người khác rằng dù nơi làm việc 
của bạn đã thay đổi, nó vẫn cần sự riêng tư và tập 
trung. Hãy thông báo cho những người khác rằng 
trong giờ làm việc tại nhà, bạn không sẵn sàng 
tiếp khách và không muốn gián đoạn công việc. 
Mọi kết nối, nếu có, chỉ diễn ra sau giờ làm việc, 
theo tạp chí Forbes.

Tận dụng thông tin liên lạc video nhiều hơn 
bình thường, do bạn đã bị cô lập nhiều hơn. Hãy 
chắc chắn rằng bạn có các phương tiện kỹ thuật 
để kết nối với các thành viên trong nhóm làm việc 
hoặc bạn văn phòng, và bạn có thể gọi điện video 
và hội nghị từ xa.

Theo PGS-TS Lê Thị Lan Hương, nguyên Viện 
trưởng Viện Khoa học - Lao động (Bộ LĐ-TB-XH), 
xu hướng làm việc từ xa được nhiều quốc gia 
trên thế giới áp dụng trong thời đại công nghệ 
4.0. Khi dịch bệnh hoành hành, giải pháp này còn 
giúp giảm khí thải gây ô nhiễm môi trường, tiết 
kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Bà Hương phân 
tích: “Ưu điểm của cách thức làm việc này là mang 
lại cho nhân viên sự thoải mái và tự do sáng tạo, 
tránh được những áp lực tại cơ quan. Tuy nhiên, 
giải pháp này chỉ phù hợp với các công ty lớn, 
công ty đa quốc gia và một số ngành nghề, bởi 
nhiều doanh nghiệp tại VN chưa chuẩn bị cho hệ 
thống làm việc từ xa. Việc thiếu sự giám sát có thể 
dẫn đến nhân viên làm việc tại nhà không tự giác, 
thiếu tập trung trong công việc”.

Theo bà Hương, hiện tại đây là giải pháp tạm 
thời được các doanh nghiệp, đơn vị áp dụng trong 
mùa dịch, nhưng sẽ là xu thế làm việc mới trong 
thời gian tới tại VN. “Trong cái rủi có cái may”, các 
doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin vào đời sống tạo ra những yếu tố mới, 
không chỉ là có thể làm việc ở nhà kết nối toàn 
cầu. Bên cạnh đó, cách làm việc này cũng tạo ra sự 
phân công lao động mới thay cho mô hình truyền 
thống làm việc tại văn phòng. Quan trọng nhất là 
không gian làm việc mới, không gian tương tác 
trên mạng giúp rút ngắn các công đoạn trong quá 
trình làm việc, trao đổi thông tin, tạo điều kiện 
phát triển kinh tế - xã hội sau dịch bệnh”.

Nhật Anh
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Có thể nói đây chỉ là chiêu trò lừa đảo khách hàng, “lợi 
dụng” tâm lý muốn tiết kiệm chi tiêu của người tiêu dùng. 
Nếu có loại thiết bị có tác dụng can thiệp trực tiếp vào 
hoạt động công tơ điện làm cho công tơ điện chạy chậm 
lại, thì cũng có nghĩa là người sử dụng thiết bị này đang 
thực hiện hành vi ăn cắp điện, như vậy đã vi phạm quy 
định sử dụng điện và sẽ bị truy thu tiền điện, thậm chí có 
thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Những thiết bị siêu tiết kiệm điện được các trang web phù 
phép để đánh lừa người tiêu dùng

Để lấy được lòng tin của khách hàng các trang web, 
Fanpage trên Facebook còn lấy hình ảnh của công nhân 
ngành Điện đang làm việc với khách hàng để minh họa 
cho bài viết không đúng sự thật về thiết bị tiết kiệm điện.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin tiếp tục khuyến cáo 
quý khách hàng sử dụng điện không mua và không sử 
dụng các thiết bị trên do các thiết bị này không được các 
cơ quan quản lý nhà nước hoặc của đơn vị chuyên ngành 
về tiết kiệm năng lượng có uy tín chứng nhận. Muốn tiết 
kiệm điện, quý khách hàng cần luôn nâng cao ý thức sử 
dụng điện tiết kiệm bằng các giải pháp mà các cơ quan 
quản lý Nhà nước và ngành Điện đã khuyến cáo như: Tắt 
các thiết bị điện khi không sử dụng, dùng các thiết bị tiêu 

thụ ít điện năng được gắn nhãn tiết kiệm năng lượng do 
Bộ Công Thương kiểm định, không nên sử dụng đồng thời 
các thiết bị điện có công suất lớn (như điều hòa, bếp đun 
điện, bình đun nước nóng…), khi bật điều hoà làm mát chỉ 
đặt ở mức 26-270C trở lên và sử dụng quạt kết hợp. 

Ảnh minh họa

Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi dịch bệnh 
COVID-19 đang có xu hướng diễn biến phức tạp, theo 
khuyến cáo từ Bộ Y tế thì việc sử dụng điều hòa cũng nên 
hạn chế, thay vào đó cần mở các cửa cho thông thoáng, 
điều này vừa có tác dụng giảm nguy cơ lây nhiễm virus, 
vừa tiết kiệm được điện năng sử dụng. 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin trân trọng cảm ơn và 
tri ân tất cả các khách hàng sử dụng điện, các cơ quan, tổ 
chức xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí đã đồng hành 
cùng Tập đoàn trong suốt thời gian qua. Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và ý kiến 
góp ý của khách hàng sử dụng điện, các cơ quan tổ chức 
xã hội, các cơ quan truyền thông về mọi hoạt động sản 
xuất kinh doanh để Tập đoàn tiếp tục hoàn thiện hơn nữa, 
đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội./.

Hoàng Phượng 

CẢNH BÁO QUẢNG CÁO KHÔNG ĐÚNG SỰ THẬT VỀ 

“THIẾT BỊ TIẾT KIỆM ĐIỆN”, “THẺ TIẾT KIỆM ĐIỆN THÔNG MINH”…
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Máy điều hòa là một trong 
những thiết bị cần được lưu 
ý trong quá trình vệ sinh nơi 

ở. Theo các chuyên gia điện máy, máy 
điều hòa sau một thời gian sử dụng sẽ 
có hiện tượng bị bám bụi ở dàn nóng 
và dàn lạnh khiến khả năng làm lạnh 
sẽ ngày càng suy giảm hơn khi bụi bẩn 
bám nhiều hơn. Hậu quả, máy điều hòa 
không thể đáp ứng được nhu cầu làm 
lạnh cho căn phòng ngay cả khi tiêu 
tốn nhiều điện năng để làm lạnh hết 
công suất. Ngoài ra, việc phải liên tục 
làm việc hết công suất như vậy trong 
một thời gian dài, không chỉ máy lạnh 
mà bất kỳ thiết bị nào dù đắt tiền hay 
tốt đến mấy cũng nhanh chóng giảm 
tuổi thọ và hư hỏng.

Đặc biệt, đối với dàn nóng là bộ 
phận tản nhiệt cho máy lạnh, nếu bị 
nhiều bụi bám vào, dàn nóng không 
thể tản nhiệt tốt và quá tải, khiến máy 
lạnh tự động bị ngắt điện. Nếu tình 
trạng này kéo dài sẽ làm hỏng điều 
hòa, buộc người dùng phải tốn rất 
nhiều chi phí để sửa chữa.Tuy nhiên 
giữa tình hình dịch bệnh phức tạp, 
việc gọi nhân viên đến bảo trì, làm 
sạch máy điều hoà sẽ khó khăn vì mọi 
người được khuyến cáo hạn chế ra 
ngoài, tránh tiếp xúc với người lạ...

Hiểu rõ những vấn đề mà gia đình 
Việt đang gặp phải, Tạp chí Điện và Đời 
sống xin được giới thiệu tới quý vị độc 
giả một vài biện pháp vệ sinh máy lạnh 
tại nhà giúp người dùng dễ dàng vệ 
sinh nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả cho 
máy lạnh của mỗi gia đình.

Ngắt nguồn điện và kiểm tra 
chung

Trước khi tiến hành vệ sinh điều 
hòa, trước hết phải tắt hết nguồn điện 
cung cấp cho điều hòa để đảm bảo an 
toàn trong quá trình vệ sinh, tránh sự 
cố chập điện, hở điện,...

Sau đó tiến hành kiểm tra tình 
trạng bên ngoài của máy điều hòa, 
kiểm tra cẩn thận khu vực dàn nóng và 
dàn lạnh xem chúng có gì bất thường 
hay không. Ngoài ra, cần kiểm tra kỹ 
các điểm nối điện xem chúng có đạt 
yêu cầu và độ an toàn, nếu cảm thấy 
không an toàn thì hãy siết chặt lại ngay 
sau khi kiểm tra xong hết các bộ phận 
khác.

Vệ sinh dàn lạnh

Vệ sinh dàn lạnh cũng để làm 
sạch bụi bẩn và vì dàn lạnh nằm trong 

phòng nên nếu để mất vệ sinh nó sẽ 
thổi ra không khí có mùi hôi khó chịu, 
ảnh hưởng tới sức khỏe và sinh hoạt 
của gia đình bạn.

Vệ sinh dàn lạnh bằng cách dùng 
bơm áp lực phun nước trực tiếp vào 
dàn lạnh, phun từ từ lên dàn và quạt 
dàn lạnh đến khi thấy hết bẩn. Bạn 
có thể dùng các chất tẩy rửa chuyên 
dụng để làm sạch bụi bẩn và khử mùi 
hôi. Sau đó, bạn làm khô dàn lạnh rồi 
lắp đúng vị trí.

Rửa sạch lưới lọc không khí

Lưới lọc không khí là một bộ phận 
bên trong dàn lạnh, chúng thường 
xuyên bị bám bụi nhiều nhất và ảnh 
hưởng trực tiếp tới khả năng làm lạnh.

Để vệ sinh được lưới lọc không 
khí, trước hết cần tháo rời lưới lọc ra 
khỏi dàn lạnh rồi phun nước rửa sạch. 
Sau đó, làm khô lưới lọc trước khi lắp 

lại vào dàn lạnh điều hòa. Cũng cần 
lưu ý, lưới lọc dễ bám bụi nên khó thể 
vệ sinh lưới lọc bằng cách rửa sạch 
theo định kỳ 15 ngày/lần.

Vệ sinh dàn nóng

Tương tự, với dàn nóng, bạn cũng 
dùng vòi bơm tăng áp xịt nước để làm 
sạch. Song, trước khi xịt nước có thể 
dùng một chiếc tuốc-nơ-vít dài để cố 
định cánh quạt dàn nóng để xịt rửa dễ 
dàng hơn. Ngoài ra, có thể xịt nước vào 
mặt trước dàn nóng nhưng không xịt 
nước vào phần mô tơ quạt cục nóng.

Chạy thử máy điều hòa

Vệ sinh xong, cần chạy thử điều 
hòa rồi quan sát xem máy có tiếng kêu 
của động cơ, tiếng va đập, có mùi hôi 
hay không,... Nếu máy chạy êm, làm 
mát nhanh, và không có dấu hiệu bị 
chảy nước là bạn vệ sinh thành công 
cho chiếc máy điều hòa của gia đình 
mà không phải tốn tiền gọi thợ; đồng 
thời, giúp điều hòa hoạt động ổn định, 
tiết kiệm tiền điện hơn.

Thế nhưng, khi vệ sinh máy điều 
hòa tại nhà cần lưu ý: Tránh sử dụng 
lực phun nước mạnh ở gần vị trí có 
bảng mạch (vị trí của nó nằm ở phía 
trên máy nén) vì có thể ảnh hưởng 
đến bo mạch; tuyệt đối không được để 
phần Outdoor tiếp xúc quá nhiều với 
ánh nắng mặt trời hay dầm mưa, để 
không làm hư bo mạch. Đối với máy 
xài van, không thể kín tuyệt đối nên 
cho phép xì ở mức giới hạn và khi kiểm 
tra cần chú ý tình trạng đường ống và 
van có bị rò rỉ không để hạn chế tình 
trạng quá nhiệt, gây hỏng mát dây.

Nhật Anh

VỆ SINH MÁY ĐIỀU HÒA 
ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH TRƯỚC DỊCH COVID-19

Dịch viêm phổi cấp do virus 
corona bùng phát và diễn biến ngày 
càng phức tạp, do đó các gia đình Việt 
hiện nay quan tâm đến biện pháp vệ 
sinh, khử trùng tại nhà hơn nhằm 
phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm bệnh. 
Bên cạnh đó, các chuyên gia khuyến 
cáo, ngoài việc làm sạch không gian, 
người dân cần chú ý làm sạch đồ 
dùng, thiết bị trong nhà đặc biệt là 
các thiết bị liên quan đến hệ hô hấp 
của con người.

Tự vệ sinh điều hòa tại nhà sẽ giúp máy chạy ổn định, tiết kiệm được điện năng và 
đặc biệt không phải tốn tiền gọi thợ điều hòa
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Học Bác từ những điều bình 
dị, nhiều đảng viên là cán bộ, 
công nhân tại Công ty Dịch 

vụ kỹ thuật Truyền tải điện gắn việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh với 
việc vận dụng kiến thức vào thực 
tiễn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao, trở thành những cá nhân 
gương mẫu trong sản xuất kinh 
doanh của Công ty.

Mang trên mình trách nghiệm 
của một người Đảng viên, đồng chí 
Nguyễn Quốc Anh là đảng viên của 
Đảng bộ bộ phận Trung tâm Dịch vụ 
kỹ thuật 1 không chỉ gương mẫu thực 
hiện mọi chính sách, pháp luật của 
nhà nước mà còn là một tấm gương 
tiêu biểu trong việc sống, học tập và 
làm theo gương Bác

Sinh năm 1962, được kết nạp 
vào Đảng ngày 31/12/1983 khi đang 
phục vụ trong quân ngũ, đến nay 
đồng chí Quốc Anh đã có 37 năm tuổi 
Đảng và 33 năm tuổi nghề. Dù thực 
hiện bất cứ nhiệm vụ nào, đồng chí 

cũng luôn tận tâm và có trách nhiệm. 
Đồng chí luôn nhận thức rõ việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh luôn gắn 
với thực tiễn qua những việc làm 
cụ thể. Trong công việc, với vai trò 
đảng viên, đồng chí Quốc Anh luôn 
nỗ lực cùng anh em công nhân hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao. Là 
công nhân kỹ thuật có tay nghề cao 
với kinh nghiệm 10 năm công tác tại 
Nhà máy Chế tạo Thiết bị điện Đông 
Anh, đồng chí luôn tận tâm giúp đỡ 
và động viên anh em công nhân, 
hướng dẫn tận tình từ các công việc 
đơn giản đến phức tạp trong công 
tác sửa chữa và lắp đặt máy biến áp. 
Với tinh thần gương mẫu trong công 
việc, đồng chí cũng luôn động viên 
anh em công nhân trong đơn vị học 
tập, nâng cao trình độ chuyên môn 
để phù hợp với thời kỳ hội nhập. 

Đồng chí Nguyễn Quốc Anh 
còn có nhiều sáng kiến cải tiến trong 
công việc, góp phần cùng anh em 
hoàn thành tốt mọi công việc, đảm 
bảo chất lượng cũng như tiến độ. 

Theo đồng chí Quốc Anh, học Bác 
từ những điều bình dị hằng ngày 
trong thực tiễn công việc, dù rằng 
mỗi người mỗi việc nhưng có ý thức 
và nêu cao tinh thần trách nhiệm với 
công việc thì sẽ cho hiệu quả tốt nhất. 
Đồng chí cho rằng, muốn có việc làm 
đúng, hành động đúng thì trước hết 
phải có nhận thức đúng. Từ đó đồng 
chí vận dụng sáng tạo, linh hoạt với 
nhiều cách làm hay, hiệu quả và trách 
nhiệm của người đảng viên, giúp 
hoàn thành công việc một cách cách 
khoa học. Đồng chí Quốc Anh luôn 
sống hòa đồng bình dị, tận tâm chỉ 
bảo, tâm sự cùng anh em công nhân 
để họ thấy được trách nhiệm và thêm 
yêu nghề, yêu ngành, từ đó phát huy 
sức mạnh tập thể, hoàn thành tốt 
mọi nhiệm vụ được giao.

Theo chia sẻ của đồng chí Đỗ 
Hùng Tiến, Bí thư Đảng bộ bộ phận 
Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 1, là đơn 
vị hoạt động trong lĩnh vực sửa chữa, 
lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh với 
hơn 400 CBCNV, Đảng bộ hiện có 
66 đảng viên, hầu hết là những cá 
nhân ưu tú, là cán bộ có trình độ và 
công nhân có tay nghề cao. Đồng chí 
Nguyễn Quốc Anh là một đảng viên 
gương mẫu, có trách nhiệm, luôn 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao, là tấm gương về việc sống, học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Đỗ Hùng Tiến cũng 
cho biết trong thời gian qua, Đảng 
bộ bộ phận phát huy tốt vai trò hạt 
nhân đã lãnh đạo tổ chức chính trị, 
đoàn thể chăm lo tốt đời sống vật 
chất, tinh thần, đảm bảo lợi ích cho 
người lao động. Hai năm gần đây, với 
việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
đội ngũ đảng viên xứng đáng là lực 
lượng xung kích, đi đầu trong các 
phong trào góp phần giúp Trung tâm 
luôn hoàn thành kế hoạch sản xuất 
kinh doanh.

Nguyên Mạnh

NGƯỜI ĐẢNG VIÊN GƯƠNG MẪU, 

HẾT LÒNG VỚI CÔNG VIỆC
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Theo đó, CNVC-LĐ  đóng góp 
ủng hộ ít nhất một ngày lương 
tính trên mức lương cơ sở của 

Tập đoàn với tổng hệ số mức lương 
của từng người (bao gồm hệ số cấp 
bậc + phụ cấp chức vụ nếu có). Số 
tiền thu được của mỗi đơn vị sẽ được 
trích 40% đóng góp về Quỹ tương trợ 
xã hội của Tập đoàn do Công đoàn 
Điện lực Việt Nam quản lý sử dụng 
chung; 60% bổ sung vào Quỹ xã hội 
của Tổng công ty và đơn vị trực thuộc 
Tập đoàn. 

Nguồn quỹ này  nhằm  kịp thời 
hỗ trợ những người lao động gặp 
hoàn cảnh khó khăn và thực hiện 
các hoạt động từ thiện xã hội,  nhất 
là trong thời kỳ dịch COVID-19 đang 
gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh và đời sống 
nhân dân.

Ngoài ra, thực hiện lời kêu gọi 
của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam, ngày 27/3/2020, 
Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt 
Nam thay mặt Ban Thường vụ đã ký 
văn bản số 161/CĐĐVN-CSPL kêu 
gọi người lao động trong Tập đoàn 
nêu cao tinh thần đoàn kết, tương 
thân tương ái, thực hiện việc nhắn tin 
hưởng ứng phát động “Toàn dân ủng 
hộ phòng, chống dịch COVID-19” do 
Bộ Thông tin và Truyền thông phối 
hợp với các bộ, ngành phát động qua 
tổng đài 1407. 

Toàn bộ số tiền thu được nhằm 
hỗ trợ trang thiết bị y tế, nhu yếu 
phẩm cần thiết để bảo vệ thầy 
thuốc và các chiến sĩ quân đội, công 
an trực tiếp tiếp xúc với người mắc 
bệnh; hỗ trợ người bệnh nhiễm và 
nghi nhiễm phải  cách ly  tập trung, 
cách ly tại nhà hoặc tại nơi đang 
được khoanh vùng dịch,...

Công đoàn Điện lực Việt Nam 
cũng đề nghị Công đoàn các đơn vị 
trực thuộc phối hợp tốt với chuyên 
môn  ủng hộ, hỗ trợ phòng, chống 
dịch COVID-19 bằng  sức người, 
vật chất và tinh thần,… tại các địa 
phương, cơ sở của đơn vị. Tổ chức 
thăm hỏi, động viên, tặng quà đội 
ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, 
chiến sĩ  quân đội, công an và các 
ngành chức năng đang trực tiếp 
làm nhiệm vụ phòng, chống dịch 
bệnh tại tuyến đầu; quan tâm thăm 

hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với 
người thân và gia đình họ để họ yên 
tâm công tác.

Các đơn vị chủ động thăm hỏi, 
động viên đối với các y bác sỹ, người 
lao động trực tiếp thực hiện và tham 
gia phòng, chống dịch bệnh tại đơn 
vị mình. Quan tâm, chăm lo, động 
viên, hỗ trợ, đảm bảo chế độ chính 
sách cho người lao động bị cách ly 
trên tinh thần đoàn kết, không ai bị 
bỏ rơi trong cuộc chiến chống dịch.

Kim Oanh

Thực hiện lời kêu gọi của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, EVN và các đơn vị 
đã ủng hộ 3 tỷ đồng để phòng, chống dịch COVID-19

CNVC-LĐ TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
CHUNG TAY QUYÊN GÓP ỦNG HỘ 
PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Cuối tháng 3 vừa qua, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt 
Nam đã ký Chỉ thị liên tịch số 158/CTLT-EVN-CĐĐVN để 
vận động công nhân viên chức, lao động (CNVC-LĐ) 
trong Tập đoàn đóng góp ít nhất 1 ngày lương ủng hộ 
Quỹ tương trợ xã hội năm 2020.
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Công trình Trạm 220kV Ninh 
Phước và đấu nối là công trình 
trọng điểm với mục tiêu giảm 

tổn thất công suất cực đại lưới điện 
khu vực; nâng cao, cải thiện điện áp 
lưới điện 110kV khu vực; thu gom 
nguồn năng lượng tái tạo trong khu 
vực để truyền tải công suất lên lưới 
điện Quốc gia, góp phần quan trọng 
trong việc đảm bảo cung ứng điện cho 
miền Nam trong giai đoạn tới cũng 
như có ý nghĩa quan trọng trong việc 
vận hành kinh tế hệ thống điện Quốc 
gia. Dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, 
Ban QLDA các công trình điện miền 
Trung (CPMB) quản lý điều hành dự 
án. Dự án được khởi công 27/12/2019, 
có công suất (2x250MVA), với tổng 
mức đầu tư 352,987 tỷ đồng được xây 

dựng tại xã Phước Hữu, huyện Ninh 
Phước, tỉnh Ninh Thuận. 

Hiện tại, CPMB tập trung mọi 
nguồn lực để đôn đốc các đơn vị 
gấp rút triển khai để dự án đảm bảo 
đúng tiến độ. Để tạo khí thế thi đua 
sôi nổi cho các đơn vị tham gia thi 
công, đoàn kết, phối hợp cùng nhau 
nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ đồng thời khơi dậy ý thức 
trách nhiệm, ý chí vượt qua khó khăn 
và tinh thần lao động sáng tạo quyết 
tâm đóng điện công trình theo đúng 
tiến độ, lập thành tích Chào mừng 
Đại Hội toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng, Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia phát động phong trào thi 
đua liên kết xây dựng công trình 

Trạm 220kV Ninh Phước và đấu nối, 
thời gian phát động thi đua, Từ ngày 
24 tháng 3 năm 2020 đến ngày 31 
tháng 12 năm 2020.

Do đó, để đảm bảo tiến độ dự án 
đã đặt ra, EVNNPT phát động phong 
trào thi đua liên kết xây dựng công 
trình Trạm 220kV Ninh Phước và đấu 
nối; thành lập Ban Tổ chức phong 
trào thi đua liên kết và phân công các 
thành viên theo dõi sát các mục tiêu 
tiến độ các hạng mục đã đề ra; Qua 
đó, kêu gọi tất cả các đơn vị tham gia 
xây dựng dự án cùng ký cam kết thi 
đua với mục tiêu  phấn đấu  thi công 
các dự án công trình Trạm 220kV Ninh 
Phước và đấu nối đảm bảo tiến độ, 
chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, 
đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; 
không để xảy ra tai nạn lao động; dự 
kiến sẽ tổ chức Lễ tổng kết phong trào 
thi đua vào tháng 12 năm 2020 và giao 
nhiệm vụ cho Giám đốc và Công đoàn 
Ban Quản lý Dự án các công trình điện 
miền Trung làm Thường trực thi đua, 
lập tiến độ theo dõi chi tiết công việc, 
bám sát nội dung thi đua, đôn đốc, 
giám sát, giải quyết kịp thời các mục 
tiêu đề ra trong tuần, tháng, quý đảm 
bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn lao 
động; báo cáo kết quả thi đua và tổng 
hợp đề xuất khen thưởng cho các tập 
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong quá trình tham gia xây dựng 
công trình.

Việc đưa công trình xây dựng 
Trạm 220kV Ninh Phước và đấu nối 
về đích sớm nhất, góp phần thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản 
xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 
5 năm giai đoạn 2016 - 2020./.

Bình Nguyên

Theo CPMB, với tiến độ như hiện nay, dự án đảm bảo kế hoạch đóng điện tháng 
6/2020 theo yêu cầu của Đảng ủy EVN nhằm gắn biển chào mừng Đại hội toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng.

ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TBA 220KV NINH PHƯỚC VÀ ĐẤU NỐI:  

THI ĐUA CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC 

LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
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EVNHANOI HỢP LỰC ĐẨY LÙI BỆNH 
VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP (COVID-19)

Nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn chủ tịch Ủy ban 
Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc “Toàn dân tham 
gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19”. Vừa qua, Tổng công ty 
Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã tổ chức “Lễ phát động ủng hộ 
phòng, chống dịch Covid-19” trong toàn Tổng công ty.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 
gây tác động lớn đến đời sống nhân dân đặc biệt 
là kinh tế, xã hội của đất nước, với tinh thần “Hợp 

lực đẩy lùi Covid-19” EVNHANOI đã phát động ủng hộ 
qua hội nghị truyền hình với 39 điểm cầu, nhằm thể hiện 
sự đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước có thêm nguồn lực 
để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, đảm 
bảo an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của 
nhân dân.

Phát động tại buổi lễ, Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ 
tịch Hội đồng thành viên EVNHANOI phát biểu “Với trách 
nhiệm của một công dân của Thành phố Hà Nội, công 
dân nước Việt Nam, mỗi CBCNV của EVNHANOI hãy tham 
gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 theo lời kêu gọi 

của Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam để 
góp phần bảo vệ sức khỏe của cộng đồng và sức khỏe 
của chính chúng ta”.

Kết thúc buổi lễ, EVNHANOI đã quyên góp được 
tổng số tiền 1 tỷ đồng. Hành động kịp thời của EVNHANOI 
không những thể hiện truyền thống đoàn kết, tương 
thân, tương ái của dân tộc mà còn thể hiện trách nhiệm 
xã hội của EVNHANOI trong việc giữ gìn sự an toàn của 
cộng đồng, trật tự xã hội trước đại dịch góp phần xây 
dựng hình ảnh một nước Việt Nam đoàn kết, an toàn và 
nhân ái.

Minh Thu

Tổng giám đốc EVNCPC trao số tiền 50 triệu đồng cho 
Văn phòng đại diện báo Thanh Niên tại miền Trung

Đây là nguồn kinh phí đóng góp mới nhất của 
EVNCPC để phòng chống dịch Covid-19, hưởng 
ứng lời kêu gọi của các cấp, các ngành trên cả nước.

Thời gian qua, mặc dù dịch Covid-19 hoành hành, 
diễn biến ngày càng phức tạp, nhưng EVNCPC nói riêng 
và Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung vẫn luôn nỗ lực 
phấn đấu, đảm bảo cung ứng đầy đủ nguồn điện cho sản 
xuất và sinh hoạt; đặc biệt là việc nhanh chóng cung cấp 
điện phục vụ phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, EVNCPC luôn tiên phong thực hiện 
trách nhiệm với cộng đồng xã hội bằng các việc làm thiết 

thực, cụ thể trong khoảng thời gian này là liên tục đóng 
góp, ủng hộ để phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, kể từ khi dịch bệnh bùng phát, EVNCPC đã 
tuyệt đối tuân thủ các quy định và hướng dẫn về phòng 
chống dịch bệnh của các cấp, các ngành; đồng thời, chủ 
động áp dụng nhiều phương pháp phòng ngừa dịch bệnh 
cho CBCNV như thường xuyên cập nhật thông tin về dịch 
bệnh, phát khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn miễn phí; 
xây dựng các quy định nhằm hạn chế tối đa khả năng lây 
nhiễm; tăng cường kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt tại trụ 
sở làm việc, thực hiện phương án luân phiên làm việc từ xa…

Lê Hải

EVNCPC TIẾP TỤC ỦNG HỘ
 50 TRIỆU ĐỒNG PHÒNG CHỐNG 
DỊCH COVID-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của báo Thanh Niên, sáng 
ngày 31/3/2020, Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư đã 
đại diện Tổng công ty trao số tiền 50 triệu đồng cho Văn 
phòng đại diện báo Thanh Niên tại miền Trung (đóng tại 
TP Đà Nẵng) để tiếp tục ủng hộ cùng chung tay phòng 
chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên 
EVNHANOI phát động tại buổi lễ
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Đó là chỉ đạo của Ông 
Nguyễn Danh Duyên - Tổng Giám 
đốc EVNHANOI trong cuộc họp 
ban chỉ đạo phòng, chống dịch 
bệnh viêm đường hô hấp cấp 
(Covid-19).

EVNHANOI đã xây dựng bản 
kế hoạch hỗ trợ chéo giữa các Đội 
quản lý vận hành hoặc từ đơn vị hỗ 
trợ bên ngoài như: Thành lập từ một 
đến hai Đội công tác đặc biệt trực xử 
lý sự cố qua điện thoại 24/24 tại trụ 
sở công ty, nhân lực có thể huy động 
từ các CBCNV khối gián tiếp đã kinh 
qua công tác vận hành. Ngoài ra, 
EVNHANOI còn xây dựng các phương 
án làm việc xoay vòng từ xa cho khối 
gián tiếp, đảm bảo hiệu quả công việc 
cũng như phòng ngừa dịch bệnh.

Tính đến thời điểm hiện nay, 
EVNHANOI đã thực hiện rất tốt công 
tác đảm bảo điện, phòng chống dịch 
tại các Bệnh viện dã chiến, cơ sở 
cách ly, các Công ty Điện lực đều có 
phương án đảm bảo điện cho 98 Bệnh 
viện và 404 cơ sở y tế trên địa bàn Thủ 

đô. Đối với Bệnh viện Bạch Mai sau 
khi bị cách ly, EVNHANOI xác định ưu 
tiên đảm bảo điện đặc biệt bởi đây là 
bệnh viện tuyến đầu và cũng là điểm 

có nhiều bệnh nhân dương tính nhất 
tại Hà Nội thời điểm hiện tại.

Để bảo đảm an toàn, nhất là 
thời điểm hiện nay và thời gian tới, 
EVNHANOI sẽ tăng cường tuyên 
truyền, khuyến khích khách hàng sử 
dụng các dịch vụ điện trực tuyến mà 
EVNHANOI cung cấp để hạn chế tập 
trung đông người tránh lây nhiễm 
chéo.

Kết luận tại cuộc họp, Ông 
Nguyễn Danh Duyên - Tổng Giám đốc 
nhấn mạnh “Yêu cầu Các Công ty Điện 
lực tập trung mọi nguồn lực phòng, 
chống dịch COVID-19, xây dựng kịch 
bản tổng thể và có chương trình hành 
động để ứng phó với những tình 
huống xấu nhất có thể xảy ra. Cho 
dù dịch bệnh diễn biến phức tạp đến 
đâu, EVNHANOI vẫn đảm bảo duy trì 
cung cấp điện liên tục, an toàn và ổn 
định cho địa bàn Thủ đô”./.

Minh Thu

EVNHANOI QUYẾT TÂM GIỮ VỮNG DÒNG ĐIỆN 
KỂ CẢ KHI DỊCH COVID-19 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP NHẤT

Ông Nguyễn Danh Duyên - Tổng Giám đốc điều hành cuộc họp

CBCNV EVNHANOI quyết tâm giữ vững dòng điện

Ñieän & Ñôøi soáng     43

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏC î



Thực hiện các chỉ đạo phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

(EVN) và đặc biệt văn bản số 1972/
EVN-TC&NS ngày 31/3/2020 của EVN 
về việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg 
ngày 31/3/2020 của Thủ Tướng Chính 
phủ, Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia (EVNNPT) đã có văn bản số 
1128/EVNNPT-TCNS+KT+AT+QLXD 
ngày 01/4/2020 chỉ đạo các đơn vị 
trực thuộc triển khai thực hiện các 
biện pháp phòng tránh dịch bệnh 
COVID- 19 để đảm bảo vận hành an 
toàn trên toàn hệ thống.

Theo đó, để ngăn chặn các 
nguy cơ lây nhiễm các đơn vị đã 
triển khai thực hiện ngay việc cô lập 
lực lượng vận hành các trạm biến 
áp (TBA), các tổ thao tác lưu động 
(TTLĐ), các đội truyền tải điện, trực 
điều độ hệ thống điện (Box). Các 

đơn vị bố trí đảm bảo đủ lực lượng 
vận hành, xử lý sự cố và sẵn sàng 
lực lượng dự phòng thay thế khi cần 
thiết. Trong thời gian cô lập, các đơn 
vị đã tổ chức, bố trí nơi ăn, nghỉ, sinh 
hoạt tại các nhà nghỉ ca (hoặc nhà 
nghỉ ca tạm thời được bố trí gần khu 
vực điều hành đối với nơi không có 
nhà nghỉ ca). Lực lượng vận hành 
trực ca tại phòng điều khiển theo 
lịch, không ra ngoài trong thời gian 
cô lập, khi cần tiếp xúc với các nhóm 
công tác khác thì phải có biện pháp 
phòng ngừa nhằm ngăn chặn sự lây 
lan, kể cả với lực lượng bảo vệ trạm.

EVNNPT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 16-CT/TTG
 VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Hiện nay dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát trên phạm vi toàn cầu, lan rộng tới trên 200 quốc gia, 
vùng lãnh thổ và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ở Việt Nam, số ca mắc đang tăng từng ngày, tính đến ngày 
01/4/2020 đã có 222 ca bệnh dương tính với vi rút Covid-19. Trong thời qua các cơ quan có thẩm quyền dự 
báo, dịch bệnh có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe 
con người và kinh tế - xã hội của đất nước trong đó có lực lượng quản lý vận hành, xây dựng hệ thống 
truyền tải điện.

TBA 500kV Nhà Bè họp phổ biến chỉ đạo về việc tập trung lực lượng vận hành 
trạm biến áp tại chỗ đảm bảo vận hành an toàn hệ thống TTĐ

Ca trực vận hành tại TBA 220kV Ngũ Hành Sơn (PTC2)
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Đối với các dự án đầu tư xây 
dựng các Ban Quản lý dự án cần có 
biện pháp ngăn ngừa nguy cơ lây 
nhiễm; hạn chế, kiểm soát chặt chẽ 
việc tiếp xúc với bên ngoài; bố trí nơi 
ăn nghỉ hợp lý, kiểm soát các nguồn 
cung cấp lương thực thực phẩm, vật 
tư, thiết bị để ngăn chặn sự lây nhiễm 
từ bên ngoài vào khu vực thi công và 
ngược lại.

Đối với lực lượng lao động gián 
tiếp các đơn vị đã thực hiện tối đa 
công việc từ xa qua việc sử dụng các 
phần mềm công nghệ như xử lý văn 
bản, lập duyệt phương án đến các 
cuộc họp khi cần thiết.

Chiều ngày 01/4/2020, EVNNPT 
đã tổ chức cuộc họp về nội dung triển 
khai Chỉ thị 16/CT-TTg qua phần mềm 
Zoom Cloud Meeting dưới sự chủ 
trì của ông Nguyễn Tuấn Tùng, Tổng 
giám đốc EVNNPT. Tại cuộc họp các 
đơn vị đã báo cáo Tổng giám đốc kết 
quả thực hiện nội dung Chỉ thị trên. 

Theo báo cáo của các đơn vị, 

đến chiều ngày 01/4/2020, các đơn 
vị đã tuân thủ tuyệt đối các chỉ đạo 
của EVN và EVNNPT về việc thực hiện 
Chỉ thị 16-CT/TTg. Các đơn vị cũng đã 
trang bị thêm cho lực lượng vận hành 
những đồ dùng thiết yếu để đảm bảo 
sinh hoạt và đặc biệt là những trang 
phục bảo hộ phòng tránh dịch bệnh.

Tại cuộc họp, ông Trịnh Tuấn 
Sơn, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT đã 
có những phát biểu chia sẻ những 
khó khăn, những thách thức, những 
nỗ lực mà người lao động trong toàn 
Tổng công ty đang trải qua. Để động 
viên người lao động, nhất là lượng 
lượng lao động trực tiếp tại các đơn 
vị, Công đoàn EVNNPT đã chi quỹ 
động viên, thăm hỏi người lao động 
với số tiền hơn 600 triệu đồng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng 
giám đốc Nguyễn Tuấn Tùng đánh giá 
cao sự chuẩn bị của các đơn vị và đặc 
biệt là tinh thần của cán bộ, công nhân 
viên trong toàn Tổng công ty. Tổng 
giám đốc yêu cầu các đơn vị tiếp tục 

chỉ đạo và thực hiện đúng Chỉ thị 16-
CT/TTg của Thủ Tướng Chính phủ, mục 
tiêu đề ra là không để xảy ra trường 
hợp lây nhiễm nào trong toàn Tổng 
công ty; hệ thống truyền tải điện phải 
được đảm bảo vận hành tuyệt đối an 
toàn nhất là đối với những khu vực cấp 
điện cho các bệnh viện, các trung tâm 
kiểm soát dịch bệnh; các dự án đầu 
tư trọng điểm cần được tiếp tục hoàn 
thành đúng tiến độ để nâng cao độ an 
toàn cho toàn hệ thống.

Để chia sẻ với những khó khăn 
mà người lao động đang gặp phải do 
dịch bệnh, Tổng giám đốc Nguyễn 
Tuấn Tùng quyết định tạm thời hỗ 
trợ kinh phí cho lược lượng lao động 
đang thực hiện việc cô lập với mức 
100 nghìn đồng/người/ngày. Đồng 
thời Tổng công ty cũng sẽ điều chỉnh 
kế hoạch, tiến độ khối lượng công 
việc phù hợp cho các đơn vị tùy theo 
tình hình và diễn biến của dịch bệnh 
để đảm bảo sản xuất.

Nguyên Mạnh

EVNNPT và các đơn vị ứng dụng phần mềm Zoom Cloud Meeting để điều hành hoạt động sản xuất
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Từ ngày 17/2/2020 đến ngày 
21/2/2020, toàn bộ 10 Chi bộ 
trực thuộc đã hoàn tất việc 

tổ chức Đại hội Chi bộ. Để đạt được 
những kết quả quan trọng nêu trên, 
ngay từ ban đầu, công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo đại hội của cấp ủy Công ty 
được tiến hành nghiêm túc, sâu sát. 
Đại hội các Chi bộ đã tập trung đánh 
giá những kết quả trong nhiệm kỳ 
qua, đề ra các chỉ tiêu nhiệm vụ cho 
nhiệm kỳ 2020-2022; bầu Ban chấp 
hành (BCH) mới và bầu đại biểu tham 
dự Đại hội Đảng bộ PTC4 lần thứ lần 
thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Theo đó, các Chi bộ đã nghiêm 
túc chuẩn bị chu đáo các nội dung 
công tác xây dựng dự thảo văn kiện 
Đại hội, công tác nhân sự cấp ủy, tổ 
chức đại hội thực hiện đúng, đủ 4 nội 

dung theo yêu cầu đề ra. Đại hội Các 
Chi bộ được theo đúng Điều lệ Đảng, 
nghiêm túc, tập trung dân chủ. 

Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2017-
2020, 100% các Chi bộ đạt mức hoàn 
thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 03 
Chi bộ được đánh giá hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ và được Đảng ủy 
cấp trên khen thưởng. Nổi bật trong 
nhiệm kỳ này là việc thực hiện Chỉ thị 
05-CT/CTW về việc đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. Các Chi bộ đã tổ 
chức triển khai và định kỳ sơ, tổng 
kết để đề xuất khen thưởng nhiều tập 
thể, cá nhân tiêu biểu ở cấp Đảng ủy 
Công ty, Đảng ủy EVNNPT và Đảng ủy 
EVN. Trong giai đoạn 2017-2020, các 
Chi bộ cũng chú trọng công tác phát 
triển đảng viên, nhiều Chi bộ vượt kế 
hoạch 100% về chỉ tiêu này. Việc triển 

ĐẢNG BỘ PTC4 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 

ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC
Thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Đảng bộ Công 

ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã xây dựng Kế hoạch số 44-KH/ĐU ngày 20/11/2019 của Đảng ủy PTC4 về 
việc tổ chức đại hội các Chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XII, nhiệm 
kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Hóa - UVBTV Đảng bộ PTC4, Phó Bí thư Đảng ủy
Phó Giám đốc PTC4 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đồng chí Võ Đình Thủy - UVBTV Đảng ủy EVNNPT, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc 
PTC4 chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Chi bộ Truyền tải điện Miền Đông 2 nhiệm kỳ 

2020-2022
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khai văn hóa EVNNPT cũng được các 
Chi bộ chỉ đạo thực hiện thường xuyên, 
liên tục tới toàn thể cán bộ, đảng viên, 
người lao động tạo nhiều chuyển biến 
tích cực về nhận thức và hành động. 
Bên cạnh đó, các Chi bộ cũng nghiêm 
túc chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế 
trong nhiệm kỳ để đề ra những giải 
pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Hiện nay, dịch bệnh viêm đường 
hô cấp cấp do virus chủng mới corona 
(Covid-19) đang diễn biến hết sức phức 
tạp đã gây ra những ảnh hưởng không 
nhỏ đến nhiều hoạt động của các tổ 
chức, doanh nghiệp trong nước và trên 
thế giới. Theo đó, thực hiện Chỉ thị 16/
CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ và chỉ đạo của EVNNPT về 
việc thực hiện giãn cách xã hội, kế 
hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ PTC4 
lần thứ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025 
đã được lùi đến thời điểm thích hợp.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho 
Đại hội Đảng bộ PTC4 đã được hoàn tất 
theo kế hoạch đề ra. Các dự thảo văn 
kiện trình Đại hội đã được lấy ý kiến 
rộng rãi tại các Chi bộ, các tổ chức đoàn 
thể, CBCNV và nguyên lãnh đạo Công 
ty, Tiểu ban văn kiện cũng đã tiếp thu, 
chỉnh sửa. Đề án nhân sự khóa XII, đề 
án nhân sự Đoàn đại biều dự Đại hội 
Đảng bộ Tổng công ty cũng đã được 
hoàn thiện các bước theo quy trình để 
trình Đảng ủy Tổng công ty xem xét, 
phê duyệt.

Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 
XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 sắp đến có ý 
nghĩa rất quan trọng, tổng kết, đánh 
giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2015 - 
2020 và định hướng cho toàn Đảng bộ 
PTC4 trong 5 năm tới với chủ đề: “Phát 
huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; 
xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch, 
vững mạnh, toàn diện; huy động hiệu 
quả mọi nguồn lực, góp phần phát triển 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 
trở thành một trong các tổ chức truyền 
tải điện thuộc 10 nước hàng đầu châu Á”, 
trong đó có sự đóng góp rất lớn của đại 
hội các Chi bộ. Đây cũng là những định 
hướng cho giai đoạn tiếp theo để tập 
thể CBCNV trong Công ty tiếp tục phát 
huy truyền thống hoàn thành thắng lợi 
các mục tiêu, nhiệm vụ được giao./.

 Hải Yến 

Việc sử dụng thiết bị bay phun 
thuốc khử khuẩn phòng 
chống dịch COVID-19 được 

PTC2 chế tạo gọi là Rồng lửa 2, 
phiên bản Rồng y tế. Đây là một 
trong những biện pháp mà PTC2 
tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều 
chương trình, phương án và các 
biện pháp ứng phó nhằm ngăn 
ngừa sự lây lan của dịch bệnh.

Thực hiện chỉ đạo của EVN, 
EVNNPT về việc bố trí phương án 
làm việc đảm bảo an toàn trong 
thời điểm dịch bệnh COVID-19 
đang có những diễn biến hết sức 
phức tạp, PTC2 đã tổ chức thực 
hiện các phương án làm việc phù 
hợp, trong đó lực lượng gián tiếp 
cơ bản làm việc từ xa qua các phần 
mềm kết nối, đối với lực lượng 
trực tiếp, PTC2 đã  chuẩn bị nhân 
sự dự phòng, bố trí các khu làm 
việc cách ly an toàn, trang bị các 
phương tiện bảo hộ cho người lao 
động,  máy đo thân nhiệt, dung 
dịch sát khuẩn, đến việc thường 
xuyên thực hiện khử trùng tất cả 
các trụ sở, đội đường dây, trạm 
biến áp đúng theo tinh thần chỉ 
đạo của Tổng công ty Truyền tải 
điện Quốc gia.

Các kỹ sư của PTC2 đã chế 
tạo, cải tiến một số công năng 
của Rồng lửa 1 (phun xăng) thành 
Rồng lửa 2 (phun thuốc), phiên 
bản Rồng y tế để triển khai nhanh 

chóng và hiệu quả các phương án 
phòng dịch.

PTC2 sử dụng Rồng lửa 2, phiên 
bản Rồng y tế để triển khai phun 

thuốc khử khuẩn tại Trạm biến áp 
500kV Đà Nẵng

Việc sử dụng Rồng lửa 2, 
phiên bản Rồng y tế của PTC2 đưa 
vào ứng dụng đã hỗ trợ rất hiệu 
quả trong việc phun sát khuẩn các 
vị trí công tác, trụ sở làm việc mà 
các phương tiện thủ công không 
thể tiếp cận, góp phần xử lý triệt 
để và nhanh chóng các vị trí có 
nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh.

Đây có thể nói là một điểm 
nhấn trong lao động sáng tạo, 
ứng dụng khoa học công nghệ 
hiệu quả trong sản xuất và đặc 
biệt trong điều kiện công tác quản 
lý vận hành hệ thống truyền tải 
điện đang đối mặt với đại dịch 
COVID-19.

Nguyên Mạnh

SỬ DỤNG THIẾT BỊ BAY PHUN THUỐC 
KHỬ KHUẨN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

PTC2: 
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Dự án “Hoàn thiện hệ thống 
phân phối ngoài trời TBA 
220kV Đồng Hới” được PTC2 

chọn làm  công trình gắn biển chào 
mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ PTC2 
lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến 
tới Đại hội Đại biểu  Đảng bộ Tổng 
công ty Truyền tải điện Quốc gia lần 
thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự án được thi công trong thời 
gian 120 ngày, phải nói rằng đây là 

một dự án gặp không ít những khó 
khăn, tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, mất 
an toàn vì vừa vận hành vừa thi công. 
Công trình được thực hiện trong điều 
kiện cắt điện luân phiên từng ngăn lộ, 
cô lập từng thanh cái để đảm bảo vận 
hành cho các xuất tuyến khác nên đòi 
hỏi tuyệt đối về công tác an toàn cho 
người và thiết bị.

Trong quá trình thực hiện dự 
án, Đảng ủy PTC2 cùng ban lãnh đạo 

công ty thường xuyên có mặt tại hiện 
trường thăm hỏi động viên các đơn vị 
tham gia dự án. Sau khi hoàn thành 
dự án sẽ đảm bảo vận hành an toàn, 
nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, ổn 
định lâu dài, đáp ứng các yêu cầu kỹ 
thuật và tiêu chí theo quy định của 
EVN, EVNNPT  và các quy định, tiêu 
chuẩn hiện hành. Đóng điện dự án 
còn góp phần đảm bảo vận hành an 
toàn trong các mùa mưa bão;  đồng 
bộ và phù hợp với Quy hoạch phát 
triển điện lực tỉnh Quảng Bình đã 
được Bộ Công Thương phê duyệt; 
giảm tổn thất điện năng trên lưới; 
nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế 
xã hội và an ninh quốc phòng cho địa 
phương và khu vực.

 Mặc dù thi công trong điều kiện 
khó khăn và đặc biệt là trong thời 
điểm dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng 
đến nhiều lĩnh vực của đời sống, xã 
hội nhưng bằng sự quyết tâm, chuẩn 
bị kỹ lưỡng, sự chỉ đạo sát sao của 
các cấp ủy đảng, Dự án đã được PTC2 
thực hiện  đảm bảo an toàn, chất 
lượng và  hoàn thành vượt mức tiến 
độ, đóng điện vận hành sớm trước 02 
ngày so với kế hoạch đề ra.

Công trình ghi nhận sự trưởng 
thành vượt bậc của đội ngũ  cán bộ, 
đảng viên, công nhân của PTC2, góp 
phần thiết thực lập thành tích chào 
mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ PTC2 
nhiệm kỳ 2020-2025  và hướng đến 
Đại hội Đại biểu Đảng bộ EVNNPT lần 
thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Như Quảng 

Dự án “Hoàn thiện hệ thống phân phối ngoài trời TBA 220kV Đồng Hới” , công 
trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ PTC2 nhiệm kỳ 2020 - 2025

PTC2: ĐÓNG ĐIỆN VẬN HÀNH DỰ ÁN
 “Hoàn thiện hệ thống phân phối ngoài trời TBA 220kV Đồng Hới”, 

công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ PTC2 lần thứ X

Sau một thời gian khẩn trương thi công, ngày 28/3/2020, tại Trạm biến áp (TBA) 220kV Đồng Hới (Quảng Bình), 
Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã tổ chức đóng điện vận hành Dự án “Hoàn thiện hệ thống phân phối ngoài trời TBA 
220kV Đồng Hới”. Dự án này được EVNNPT đầu tư và giao PTC2 thay mặt quản lý điều hành dự án; Công ty Xây lắp điện 1 
thi công; Công ty EVN Quốc tế thực hiện tư vấn giám sát và Truyền tải điện (TTĐ) Quảng Bình tham gia phối hợp giám sát 
thi công, tiếp nhận vận hành.
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Thực hiện chỉ đạo của Tổng 
công ty Truyền tải điện Quốc 
gia (EVNNPT) về việc lắp đặt, 

đóng điện vận hành tạm máy biến 
áp (MBA) 500 kV - 600 MVA tại Trạm 
biến áp (TBA) 500 kV Nho Quan và 
điều động MBA 500 kV - 600 MVA dự 
phòng sử dụng cho giai đoạn 1 dự 
án “Nâng công suất trạm biến áp 500 
kV Nho Quan” đồng thời để đảm bảo 
tiến độ dự án, Công ty Truyền tải điện 
1 (PTC1) đã khẩn trương tiến hành tổ 
chức họp với Ban Quản lý dự án các 
công trình điện miền Bắc (NPMB), 
Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải 
điện (NPTS) và đơn vị tư vấn để xác 
định phạm vi công việc và tiến độ lắp 
đặt vận hành MBA 500 kV - 600 MVA 
tại TBA 500 kV Nho Quan, đồng thời 
lập ngay phương án “Vận chuyển 03 
pha của MBA 500 kV - 600 MVA dự 
phòng từ TBA 500 kV Phố Nối đến 
TBA 500 kV Nho Quan” và tổ chức lựa 
chọn nhà thầu kịp thời.

Theo đó, PTC1 đã chủ động tiến 
hành mua dầu bổ sung vào MBA, 
điều động vật tư thiết bị từ kho về 

TBA 500 kV Nho Quan để lắp đặt. 
Ngoài ra, PTC1 cũng phối hợp chặt 
chẽ, đôn đốc các đơn vị liên quan để 
tiến hành thiết kế lắp đặt, thí nghiệm, 
rút dầu, tháo dỡ MBA, xây lắp và lắp 
đặt vật tư thiết bị…

Mặc dù đại dịch COVID-19 đang 
diễn biến rất phức tạp, nhưng để 
đảm bảo vận hành an toàn, thông 
suốt cho hệ thống điện quốc gia, 
PTC1 đã huy động mọi nguồn lực để 
tập trung cao độ hoàn thành trong 
thời gian ngắn nhất có thể.

Để động viên kịp thời CBCNV 
đang làm việc trên công trường, ngày 
25/3/2020 vừa qua, Giám đốc PTC1 
Nguyễn Phúc An đã đến thăm, chỉ 
đạo trực tiếp tại công trình và trao, 
tặng quà khích lệ tinh thần làm việc 
của CBCNV. Tại công trường, Giám đốc 
PTC1 Nguyễn Phúc An đã nhấn mạnh 
việc tiến độ thi công công trình phải đi 
đôi với công tác an toàn.

Trước đó ngày 10/3/2020, Đoàn 
công tác của EVNNPT do Phó Tổng 
Giám đốc Phạm Lê Phú dẫn đầu 

đã đến thăm, kiểm tra công trình 
“Lắp đặt, đóng điện vận hành tạm 
MBA 500 kV - 600 MVA tại TBA 500 
kV Nho Quan”. Tại đây, ông Phạm 
Lê Phú đã ghi nhận và biểu dương 
tinh thần triển khai thực hiện dự án 
của PTC1 và các đơn vị tham gia tại 
công trường. Trước tình hình thực tế 
trên công trường, Phó Tổng Giám đốc 
Phạm Lê Phú tin tưởng công trình sẽ 
về đích sớm so với kế hoạch.

Công trình nâng công suất “Lắp 
đặt, đóng điện vận hành tạm MBA 
500 kV - 600 MVA tại TBA 500 kV Nho 
Quan” có ý nghĩa rất quan trọng trong 
việc chống quá tải cho các MBA 500 kV 
- 450 MVA đang vận hành tại TBA 500 
kV Nho Quan trong thời gian cao điểm 
mùa hè 2020 khi MBA 500 kV - 900 
MVA thuộc dự án “Nâng công suất TBA 
500 kV Nho Quan” chưa thể lắp đặt do 
ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đến 
nay PTC1 đang khẩn trương phối hợp 
chặt chẽ với NPTS, NPMB và đơn vị tư 
vấn để triển khai công việc, đảm bảo 
tiến độ EVNNPT yêu cầu.

Mạnh Hùng

Vị trí lắp đặt tạm MBA 500 kV - 600 MVA 
tại TBA 500 kV Nho Quan

KHẨN TRƯƠNG HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH 
“LẮP ĐẶT, ĐÓNG ĐIỆN VẬN HÀNH TẠM MBA 
500 KV - 600 MVA TẠI TBA 500 KV NHO QUAN”

Công trình nâng công 
suất “Lắp đặt, đóng điện 
vận hành tạm MBA 500 
kV - 600 MVA tại TBA 500 
kV Nho Quan” có ý nghĩa 
rất quan trọng trong việc 
chống quá tải cho các MBA 
500 kV - 450 MVA đang vận 
hành trong thời gian cao 
điểm mùa hè 2020 khi MBA 
500 kV - 900 MVA thuộc dự 
án “Nâng công suất TBA 
500 kV Nho Quan” chưa 
thể lắp đặt do ảnh hưởng 
của đại dịch COVID-19.
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Để đáp ứng yêu cầu cung cấp 
điện cho phát triển kinh tế 
xã hội và đời sống của nhân 

dân trong mùa hè năm 2020, từ ngày 
06/4/2020 đến ngày 12/4/2020, Công 
ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã đóng 
điện đưa vào vận hành các công trình: 
Nâng công suất Trạm biến áp 500 kV 
Nho Quan; lắp đặt giàn tụ bù ngang 
110 kV tại các Trạm biến áp 220 kV 
Vĩnh Yên, Yên Bái, Lưu Xá… vượt trước 
tiến độ được giao.

Công trình “Nâng công suất TBA 
500 kV Nho Quan” được Ban Quản lý 
dự án các công trình điện miền Bắc 
(NPMB) khởi công ngày 31/12/2019 
nhằm chống quá tải cho máy biến áp 
(MBA) hiện hữu tại Trạm. Tuy nhiên do 
ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 
nên nhà sản xuất MBA không thể 
sang Việt Nam để hướng dẫn, giám 
sát lắp đặt MBA.

Trước yêu cầu cấp bách của việc 
nâng công suất TBA 500 kV Nho Quan 
góp phần đảm bảo cung cấp điện cho 
Thủ đô Hà Nội và các vùng phụ cận, 
mặt khác TBA 500 kV Nho Quan còn 
là điểm nút quan trọng giải tỏa công 
suất các Nhà máy nhiệt điện Nghi 
Sơn, Vũng Áng,… góp phần liên kết, 
truyền tải điện cho 3 miền Bắc - Trung 
-  Nam, ngày 10/3/2020, Tổng công 
ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) 
đã giao PTC1 chủ trì, phối hợp với 
Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải 
điện (NPTS) tiến hành thí nghiệm, 
vận chuyển MBA 500 kV - 600 MVA 
dự phòng tại TBA 500 kV Phố Nối đến 
lắp đặt đưa vào vận hành tạm tại TBA 
500 kV Nho Quan cho đến khi đủ điều 
kiện lắp đặt MBA 500 kV - 900 MVA 
thuộc dự án nâng công suất TBA 500 
kV Nho Quan.

Bên cạnh đó, để đảm bảo chất 
lượng điện năng khu vực mua điện 
Trung Quốc, ngày 11/3/2020, EVNNPT 

đã giao PTC1 thực hiện di chuyển 02 
giàn tụ bù ngang 110 kV - 25 MVAr từ 
TBA 220 kV Vĩnh Yên lắp đặt vận hành 
tại các TBA 220 kV Yên Bái, Lưu Xá và 
di chuyển 01 giàn tụ bù ngang 110 kV 
- 50 MVAr từ TBA 500 kV Thường Tín 
để lắp đặt vận hành tại TBA 220 kV 
Vĩnh Yên.

Với tiến độ được giao phải hoàn 
thành các công trình trước ngày 
15/4/2020 thực sự là thách thức với 
PTC1 và các đơn vị thi công khi mà 
Công ty đang thực hiện phương án 
cô lập lực lượng vận hành tại các 
TBA để phòng, chống dịch bệnh. Để 
đảm bảo an toàn và phòng chống 
dịch bệnh, PTC1 và các đơn vị đã 
tuân thủ những quy định kiểm soát 
chặt chẽ tránh nguy cơ lây nhiễm 
dịch bệnh trên công trường; lực 
lượng giám sát, thi công cũng phải 
cách ly, hạn chế tiếp xúc với bên 
ngoài, nếu cần tiếp xúc thì phải hạn 
chế số lượng và bố trí khu vực riêng 
cho việc tiếp xúc, trao đổi công việc; 
tuân thủ tuyệt đối việc giám sát thi 

công để đảm bảo chất lượng công 
trình, an toàn trong thi công.

Không chỉ khó khăn trên công 
trường, việc di chuyển máy biến áp, 
các bộ giàn tụ và cung cấp vật tư thiết 
bị cũng gặp không ít khó khăn. Công 
ty đã phối hợp chặt chẽ với các nhà 
thầu cung cấp đúng hạn, hạn chế các 
rủi ro xảy ra. Theo chỉ đạo của EVNNPT 
về việc xin cấp phép vận chuyển máy 
móc thiết bị liên tỉnh, thành phố để 
phục vụ sản xuất, Công ty đã chủ 
động làm việc với các sở, ban, ngành 
địa phương để việc vận chuyển vật tư, 
thiết bị được an toàn và thuận lợi.

Ngoài ra, các công trình phải 
được thực hiện trong thời gian ngắn 
với khối lượng công việc lớn, thời tiết 
lại đang trong giai đoạn chuyển mùa 
nên thường xuyên có mưa giông và 
sét, có công trình phải làm việc vào 
ban đêm trong mưa rét nhưng tập 
thể CBCNV PTC1 đều quyết tâm đảm 
bảo an toàn, đảm bảo chất lượng 
công trình để đóng điện sớm và đúng 
kế hoạch.

Công trình thi công lắp đặt giàn tụ bù ngang TBN 101-25MVA tại TBA 220kV Yên 
Bái đã hoàn thành đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ

ĐÓNG ĐIỆN ĐƯA VÀO VẬN HÀNH 
VẬN HÀNH CÁC CÔNG TRÌNH TRUYỀN TẢI ĐIỆN, 
ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN MÙA HÈ NĂM 2020 
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Mặc dù gặp khó khăn thách thức 
từ lúc triển khai và trong suốt quá 
trình thi công, nhưng với sự chỉ đạo 
quyết liệt, động viên kịp thời của ban 
lãnh đạo PTC1 nói chung và của ban 

lãnh đạo các đơn vị nói riêng, cùng với 
đó là quyết tâm của CBCNV tham gia 
thi công công trình, kết quả sau một 
tháng gấp rút thi công, các công trình 
đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra.

Theo đó, ngày 6/4/2020 tại TBA 
220 kV Vĩnh Yên đã đóng điện đưa 
vào vận hành giàn tụ bù ngang TBN 
102 - 50 MVAr; ngày 10/4/2020, tại 
TBA 220 kV Yên Bái đã đóng điện đưa 
vào vận hành giàn tụ TBN 101 - 25 
MVAr; ngày 12/4/2020 tại TBA 220 
kV Lưu Xá đã đóng điện đưa vào vận 
hành giàn tụ bù ngang TBN 101 - 25 
MVAr và ngày 12/4/2020 tại TBA 500 
kV Nho Quan đã đóng điện đưa vào 
vận hành tạm MBA 500 kV - 600 MVA. 

Việc đóng điện thành công các 
công trình sớm hơn so với kế hoạch 
sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu tăng 
trưởng phụ tải, nâng cao độ ổn định 
và tin cậy trong việc đảm bảo cung 
cấp điện mùa hè năm 2020; thúc 
đẩy phát triển kinh tế, nâng cao 
đời sống an sinh xã hội địa phương 
cũng như giữ vững sự ổn định, an 
toàn, liên tục của Hệ thống truyền 
tải điện quốc gia./.

 Thanh Hoa

MBA 500kV – 600MVA đóng điện thành công tại TBA 500kV Nho Quan

EVN đề xuất hỗ trợ 100% tiền điện đối với các 
cơ sở khám chữa và khu cách ly tập trung 

phòng chống dịch COVID-19

Đây là một trong những nội dung vừa được EVN 
đề xuất với Chính phủ nhằm chung tay hỗ trợ 
các bệnh viện điều trị, cơ sở khám chữa và khu 

cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19.

EVN cũng đề xuất hỗ trợ 50% tiền điện đối với một số 
cơ sở khám chữa bệnh khác mà trong đó chức năng khám, 
xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm hoặc nhiễm 
COVID-19 chỉ là một trong nhiều nhiệm vụ của cơ sở.

Về thời hạn áp dụng chính sách hỗ trợ tiền điện đối 
với các đối tượng khách hàng như trên, EVN đề xuất thời 
hạn áp dụng là các kỳ hóa đơn tiền điện của các tháng 
4, 5, 6 năm 2020.

Theo thống kê sơ bộ, ngoài các bệnh viện, cơ sở y 
tế điều trị người nhiễm COVID-19 thì trên cả nước còn 
có hàng nghìn cơ sở cách ly tập trung người nghi nhiễm. 

Thời gian qua, EVN đã tập trung thực hiện tốt 
nhiệm vụ đảm bảo điện cho các bệnh viện, cơ sở y tế, 
khu cách ly có điều trị, theo dõi người nhiễm và nghi 
nhiễm COVID-19. Các cơ sở này đều được các đơn vị điện 
lực cấp điện an toàn, ổn định, liên tục; hầu hết được ưu 
tiên bố trí cấp điện từ ít nhất 2 nguồn điện, có dự phòng 
trong các tình huống phát sinh.

Điện lực đảm bảo điện cho khu cách ly người nghi nhiễm 
COVID-19. Nguồn ảnh: PC Bình Định

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, theo 
chỉ đạo của Thủ tướng, EVN cũng đã triển khai tốt các dịch 
vụ điện trực tuyến và thanh toán tiền điện không dùng 
tiền mặt qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, các website 
và app chăm sóc khách hàng ngành Điện… Qua đó, thiết 
thực giúp giảm nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19; thiết 
thực chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh. 

Việt Dũng
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