
Năm 2019 có nhiều dấu ấn, 
nhiều đổi mới trên các  lĩnh 
vực hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Tổng công ty và cũng là 
năm đánh dấu của ngành điện miền 
Bắc khi có nữ Tổng giám đốc đầu tiên 
trong lịch sử.

Sự chỉ đạo quyết liệt của cô đã 
góp phần quan trọng trong những 
thành tích mà EVNNPC đã đạt được 
trong năm qua: Đó là Tổng công ty 
đã đảm bảo cung ứng điện, đáp ứng 
nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, an 
ninh quốc phòng và nhu cầu điện 

sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 
27 tỉnh miền Bắc. Sản lượng điện 
thương phẩm đạt 70,033 tỷ kWh, 
tăng 8,96% so với cùng kỳ năm 2018; 
điểm hài lòng của khách hàng đạt 
8,08 điểm, tăng 0,06 điểm so với năm 
2018; 14 chỉ tiêu về dịch vụ khách 
hàng đều đạt so với quy định… Tổng 
công ty cũng đã vận động được 2,1 
triệu khách hàng đăng ký nhận tin 
nhắn Zalo thay cho tin nhắn SMS, tiết 
kiệm được 6,37 tỷ đồng; Vận động 
được 2.817 khách hàng tham gia 
chương trình điều chỉnh phụ tải điện 

(DR), với tổng khả năng điều chỉnh 
1.052,31MW, chiếm 85,45% số khách 
hàng lớn của EVNNPC. Việc chỉ đạo và 
tổ chức thực hiện Chương trình quản 
lý nhu cầu điện của Thủ tướng Chính 
phủ và Chương trình điều chỉnh phụ 
tải của Bộ Công Thương tại Tổng công 
ty được Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
đánh giá cao trong việc triển khai các 
chương trình, lộ trình quốc gia về DR, 
DSM và sử dụng năng lượng tiết kiệm 
hiệu quả... 

 Muốn thành công hãy bắt đầu 
từ những việc nhỏ nhất

Thời bác Đỗ Văn Lộc làm Giám 
đốc Công ty Điện lực 1 (năm 1998), 
trong một lần chúng tôi đến chơi 
thăm nhà Bác ở số nhà 24 phố Đội 
Cấn (Ba Đình, Hà Nội), tôi đã bắt gặp 
một hình ảnh khó phai. Ấy là khi 
đang loay hoay tìm số nhà thì chúng 
tôi bắt gặp một “siêu thị mini” với đầy 
đủ các loại mặt hàng nhu yếu phẩm, 
thực phẩm. Lúc đó trong cửa hàng 
có rất đông khách, tôi đứng quan 
sát thấy một cô gái xinh xắn với hai 
cái tóc đuôi sam tết dài, đang khệ nệ 
bê thùng hàng đem ra xe để chằng 
buộc cho khách. Có lẽ vì đang say 
sưa bán hàng nên cô cũng không để 
ý đến chúng tôi đang đi vào nhà, tôi 
hỏi: “Cô ơi đây có phải nhà bác Lộc 
không”, cô trả lời ngay “Đúng rồi chị 
ạ, mời chị và mọi người vào nhà chơi”. 
Sau khi nói chuyện với bác Lộc thì tôi 

Chuyện bây giờ mới kể: 

ẤN TƯỢNG VỀ “NỮ TƯỚNG”
CỦA EVNNPC

Như thường lệ, ngày mùng 8/3 là ngày mọi người tôn vinh nét đẹp của phụ nữ chúng tôi… những ký 
ức đẹp từ xa xưa về một “nữ Tướng” trong ngành điện ở đâu đó lại ùa về những cảm xúc yêu quý, trân trọng, 
ngưỡng mộ. Thật khó tả dù thời gian đã trôi qua nhưng trong tôi vẫn luôn vẹn nguyên những cảm xúc, từ lâu 
lắm rồi như một câu chuyện giữa đời thường, về một bông hoa đẹp nhất trong rừng hoa của phụ nữ EVN, phụ nữ 
Việt Nam nói chung và về phụ nữ của EVNNPC nói riêng mà trong đó bông hoa nổi bật nhất chính là “nữ Tướng” 
Đỗ Nguyệt Ánh của chúng tôi!

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc
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cũng mới biết cô gái bán hàng xinh 
xắn đó chính là cô Đỗ Nguyệt Ánh, 
con gái thứ hai của bác và cô cũng 
chính là Tổng Giám đốc Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc của chúng tôi bây 
giờ. Nữ CEO duy nhất của ngành điện 
Việt Nam.

“Nữ Tướng” của chúng tôi là như 
thế đấy, đảm đang, tháo vát, không 
nề hà bất cứ việc gì. Siêu thị mini đó 
ngoài tạo ra những giá trị thặng dư 
cho bản thân và gia đình mà nó còn 
có ý nghĩa đẹp đẽ trong xã hội vì lúc 
bấy giờ chưa ai nghĩ ra cái “siêu thị 
mini” để phục vụ người dân mua sắm 
tiện lợi giống như bây giờ, thế mà cô 
đã đi trước mọi người cả một chặng 
đường...

Kể cả sau này khi nhận công tác 
ở Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, 
ngoài giờ công tác ở cơ quan thì cô 
vẫn tiếp tục duy trì “siêu thị mini của 
mình”. Sau mỗi giờ tan làm cô lại đi lấy 
hàng, lai thồ bằng cái xe máy cũ kỹ về 
bầy bán ở cửa hàng. Phẩm chất yêu 
lao động, thông minh, nhiệt huyết, 
hăng say làm việc không bỗng dưng 
có được mà nó phải bắt nguồn từ khi 
còn nhỏ, trong một gia đình rất nề 
nếp và được cha mẹ chỉ bảo từ những 
việc nhỏ nhất. 

Với phẩm chất hăng say, yêu lao 
động, thích cống hiến được hun đúc, 
tích lũy từ những việc nhỏ nhất, lại 
sống trong gia đình có truyền thống 
gắn bó với ngành điện, khi về công tác 
tại Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, 
cho dù ở cương vị nào từ Chuyên viên 
cho đến Phó phòng, Trưởng phòng, 
rồi Phó Tổng Giám đốc cho đến hiện 
tại là Tổng Giám đốc thì phẩm chất 
thông minh, năng động sáng tạo đầy 
nhiệt huyết trong con người cô ngày 
một dày thêm. 

Còn nhớ,  thời gian “nữ Tướng”   
Đỗ Nguyệt Ánh được bổ nhiệm với 
vị trí là Phó trưởng phòng Kinh tế 
đối ngoại, Trưởng Phòng Kinh tế đối 
ngoại, (9/1998-10/2006), Chi ủy viên 
chi bộ phòng, Bí thư Đoàn Thanh niên 
Cơ quan, Ủy viên thường vụ Đảng 
ủy cơ quan Công ty,  Uỷ viên thường 
vụ Công đoàn Cơ quan, Bí thư chi bộ 
Kinh tế đối ngoại; Công tác Quan hệ 
quốc tế của Công ty Điện lực 1 lúc bấy 

giờ tưng bừng nở hoa kết trái… Trong 
quan hệ hợp tác với các tổ chức cho 
vay vốn nước ngoài như Ngân hàng 
thế giới (WB), Ngân hàng phát triển 
châu Á (ADB), Ngân hàng tái thiết Đức 
(kfW), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật 
Bản (JICA), các Công ty, đối tác nước 
ngoài đến làm việc và tìm hiểu cơ hội 
hợp tác với Tổng Công ty, EVNNPC đã 
chủ động tìm kiếm các nguồn vốn vay 
ODA ưu đãi cũng như tích cực đưa ra 
những sáng kiến, những đề xuất, giải 
pháp kịp thời để công việc đạt hiệu 
quả tốt hơn.

Không bao giờ tự hài lòng với 
chính mình…

Xác định gắn bó lâu dài với 
ngành điện ngay từ khi mới đi làm, cô 
Đỗ Nguyệt Ánh chọn con đường học 
hỏi liên tục, qua các chương trình đào 
tạo chính thức, qua công việc, qua 
kinh nghiệm của các bậc tiền bối, với 
thái độ khiêm tốn, cầu thị và không 
ngừng học hỏi ….nên  dù ở lĩnh vực 
nào cô cũng tỏa sáng tròn trịa và 
đẹp đẽ như ánh trăng rằm, đẹp như 
chính cái tên của cha mẹ đã đặt cho 
cô “Nguyệt Ánh”. 

Được sinh ra trong một gia đình 
có truyền thống trong ngành điện, 
mặc dù đã tốt nghiệp Đại học ở nước 
ngoài nhưng khi về nước cô Ánh vẫn 
tiếp tục học văn bằng 2 tại khoa (bộ 
môn) Hệ thống điện tại Trường Đại 
học Bách khoa Hà Nội. Trong quá trình 
học tập tại đây, cô luôn đạt thành tích 
tốt và là tấm gương sáng lan tỏa trong 

khoa Hệ thống điện cũng như Trường 
Đại học Bách khoa Hà Nội. 

Tôi vào học Bách khoa sau cô nên 
dư âm về những thành tích mà cô đạt 
được trong học tập đã được lưu giữ 
và lan tỏa khắp trong khoa Hệ thống 
điện cũng như trong Trường Đại học 
Bách khoa Hà Nội lúc bấy giờ thật 
đáng kính nể, với kết quả xuất sắc tất 
cả các môn học ở Trường Đại học Bách 
khoa Hà Nội là cả một kỳ tích đối với 
ai đã từng học ở đó, chính vì thế tên 
cô luôn được các thầy cô giáo khoa 
Hệ thống điện nhắc đến, ca ngợi, nêu 
gương cho chúng tôi học tập. 

Hồi đó tôi nhớ cứ hết giờ làm 
việc ở cơ quan cô lại rong ruổi trên 
chiếc xe máy cũ với búi tóc gọn gàng 
sau gáy, nhìn cô năng động và hăng 
hái mà các học viên chúng tôi vẫn 
thường trầm trồ ngưỡng mộ nhìn 
theo cô đi từ bãi gửi xe cho tới khi cô 
bước vào lớp học…

Có lẽ từ sự thông minh bẩm 
sinh và ý chí vươn lên học hỏi không 
ngừng nghỉ và nhất là thú vui ham 
đọc sách của cô, có lần cô nói “em đọc 
bất kỳ sách gì mà em thích, sách kỹ 
thuật, quản lý kinh tế, sách văn học…
”cho nên lượng kiến thức cô thu nạp 
được nó cũng rất toàn diện…

Người ta nói “có thực mới vực 
được đạo”… với lượng kiến thức sâu 
rộng từ sách vở, từ nhà trường, từ 
thực tế mà cô không ngừng tự bồi 
dưỡng đó cho nên dù ở cương vị nào, 

Bà Đỗ Nguyệt Ánh phát biểu tại Lễ phát động diễn tập 
Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
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ở lĩnh vực nào khi được tổ chức phân 
công từ vị trí Phó Phòng cho đến 
Phó Tổng Giám đốc phụ trách trực 
tiếp và phụ trách nhiều hoạt động 
của doanh nghiệp, từ công tác Đối 
ngoại, Vật tư, Kinh doanh, Tài chính, 
Công nghệ thông tin cho đến công 
tác Quản lý đầu tư hay Kỹ thuật, An 
toàn…cô cũng đạt được những kết 
quả xuất sắc nhất, đem lại nhiều lợi 
ích to lớn cho Tổng Công ty Điện lực 
miền Bắc.

Luồng gió mới 

Tháng 7 năm 2019 cô vinh dự 
được EVN trao quyết định nhận 
nhiệm vụ mới là Thành viên Hội đồng 
thành viên, Tổng Giám đốc Tổng 
Công ty Điện lực miền Bắc. Với phẩm 
chất, năng lực, bề dày kinh nghiệm, 
trải qua hầu hết các vị trí lãnh đạo 
công tác chuyên môn từ nhiều năm 
trong ngành điện, lúc này đây cô lại 
càng hăng say hơn, tích cực hơn, tự 
tin hơn khi bước vào vai trò mới là 
người đứng đầu đội ngũ, lãnh đạo 
Tổng Công ty phát triển ngày càng 
vững mạnh hơn…

Luồng gió mới thực sự đã thổi 
hồn đến tất cả 27.000 CBCNV của 
Tổng công ty. Các chương trình hành 
động cũng được Tổng Giám đốc vạch 
ra từ công tác nhân sự, cho đến cách 
quản trị doanh nghiệp, các quy định, 
quy trình áp dụng khoa học CNTT, 4.0 
trong điều hành sản xuất, tác nghiệp 
từ Tổng công ty cho đến các đơn vị 
được thay đổi căn chỉnh cho phù hợp. 

Sự thay đổi thấy rõ nét nhất từ 
các Phòng Ban trên Tổng Công ty, 
CBCNV cơ quan Tổng công ty làm 
việc hăng say giải quyết công việc 
nhanh gọn, công việc giải quyết 
không quá 5 ngày so với trước kia là 
20 ngày, công việc trôi chảy, các Ban 
được khen thưởng động viên kịp 
thời nên anh chị em không quản giờ 
giấc ngày đêm, khi nào hoàn thành 
công việc mới nghỉ. Chính sự lan tỏa 
từ các Phòng Ban trên Tổng Công ty 
đã truyền cho các đơn vị thành viên 
cũng với cách làm mới đó, kết quả là 
được khách hàng, nhân dân ủng hộ 
tuyệt đối, các chỉ tiêu SXKD tốt lên 
rõ rệt. Bảng chấm điểm hàng tuần, 
hàng tháng, hàng quý, rồi KPI, 4.0… 

đã được đưa vào trong công tác quản 
trị doanh nghiệp, tất cả vào guồng 
máy và chạy băng băng …

Trong công tác điều hành sản 
xuất và trong các cuộc hội nghị lớn 
của Tổng Công ty, với phong cách 
chững chạc, mạnh mẽ, quyết liệt 
nhưng không kém phần duyên dáng, 
giọng nói dõng dạc cùng với lối dùng 
từ ngắn gọn, súc tích, cô luôn đưa 
ra những chỉ đạo, giải pháp sát thực 
tế, khắc phục những tồn tại và phát 
huy những mặt tích cực của các đơn 
vị trong Tổng Công ty, khen chê kịp 
thời. Từ đó tạo sự lan tỏa tinh thần 
làm việc đến CBCNV NPC. Chính vì lẽ 
đó mà cán bộ công nhân viên ở các 
đơn vị nói riêng và Tổng công ty nói 
chung rất trân trọng, ngưỡng mộ và 
kính phục cô. 

Có lần giữa giờ giải lao cuộc họp 
tôi mạo muội hỏi cô: “Với khối lượng 
công việc khổng lồ như thế, đến sức 
khỏe như nam giới có khi còn oải mà 
sao tôi thấy cô cứ phăng phăng, hừng 
hực khí thế như tuổi 17 bẻ gẫy sừng 
trâu vậy”?

Cô mỉm cười và nói: “Chị không 
thấy Phụ nữ Việt Nam ta từ xa xưa 
đã có Trưng Trắc, Trưng Nhị cũng 
cưỡi voi, cầm kiếm đánh giặc à, 
còn sau này là bà Bình, bà Định … 
Phụ nữ Việt Nam ta giỏi lắm mà chị 
“Anh hùng, bất khuất, trung hậu, 

đảm đang”… còn trên thế giới thì có 
nhiều người nổi tiếng lắm như bà 
Margaret Thatcher Thủ Tướng Anh, 
Bà Ngô Nghi Phó Thủ Tướng Trung 
Quốc này, Bà Hillary Clinton, và Bà 
Thủ Tướng Đức Angela Merkel nữa 
này… cô liệt kê ra một loạt các nữ 
tướng mà cô biết, với giọng nhỏ nhẹ 
cô nói: Em cũng chỉ là đóng góp một 
chút ít sức lực nhỏ thôi, sự thành 
công của Tổng Công ty mình là nhờ 
vào chính lực lượng lao động 27.000 
CBCNV của Tổng Công ty đấy… ’’

Cô nở nụ cười tươi khi thấy tôi cứ 
như đang ngơ ngác lạc vào một rừng 
các “nữ Tướng” mà cô vừa liệt kê …tôi 
nhớ mãi câu nói sâu sắc của cô:

 “Cuộc sống, công việc đôi khi là 
sự đam mê được cống hiến cho tập 
thể và cho xã hội mà chị”.

Đấy “nữ Tướng” của chúng tôi 
lúc nào cũng khiêm tốn, luôn nhận 
mình chỉ là người đóng góp một 
chút ít sức lực nhỏ cho sự nghiệp 
của ngành điện miền Bắc nói riêng 
và ngành điện Việt Nam nói chung. 
Bởi với Tống Giám đốc Đỗ Nguyệt 
Ánh, sự thành công của Tổng Công 
ty chính là nhờ vào sự đoàn kết của 
Ban lãnh đạo và nhờ vào chính lực 
lượng lao động 27.000 CBCNV của 
Tổng công ty…

Xuân Hương

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng 
và Tổng giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh trồng cây lưu niệm tại UBND xã Vĩnh Lạc
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TẾT THIẾU NỮ

Tết thiếu nữ ở Nhật Bản còn gọi 
là Tết Con gái. Cứ đầu tháng Ba hàng 
năm, khi hoa anh đào nở rộ cùng 
mùa xuân ngập tràn xứ sở, các cô gái 
trẻ trang điểm thật đẹp và đón mừng 
ngày tết vui của riêng họ.

TẾT PHỤ NỮ

Tết Phụ nữ của Nepal vào tháng 
Tư hàng năm, kéo dài liên tục 3 
ngày liền. Những ngày đó, Thủ đô 
Kathmandu rợp trời khăn áo phụ nữ 
đi trẩy hội. Sau khi ăn bữa cơm thịnh 
soạn của gia đình do người chồng tự 
mua sắm và nấu nướng, mọi người 
đều hát vang bài ca ngợi thần thánh. 
Một số phụ nữ ngày thường hay bị 
chồng đánh mắng thì tới các đền 
miếu “tuyệt thực” cho mãi đến lúc 
người chồng tới thề trước thần linh 
là sẽ chẳng bao giờ còn dám hành 
động như thế nữa, mới chịu thôi 
“tuyệt thực” để trở về nhà.

TẾT MẪU THÂN

Chủ nhật tuần thứ hai của tháng 
Năm hàng năm là ngày Tết Mẫu thân 
ở Mỹ và Canada. Vào ngày đó, mọi 
người trong nhà đều phải làm những 
việc để cho các bà mẹ được vui lòng 
nhất, đồng thời có quà quý mang 
đến chúc mừng để biểu thị lòng biết 
ơn và kính trọng mẹ của mình.

Ngày 12 tháng Tám hàng năm là 
ngày Tết Mẫu thân của Thái Lan. Hai 
tháng trước đó, Ủy ban Tuyển chọn 
các bà mẹ ưu tú đã bắt đầu công việc 
của mình. Tất cả các bà mẹ có đạo 
đức tốt, có cách dạy con ngoan, có 
nghề nghiệp chính đáng, có cơ thể 
khỏe mạnh và có nhiều cống hiến 
cho xã hội thì đều có thể đăng ký dự 
thi. Vào tháng tết này, mọi cơ quan, 
trường học đều tổ chức những hoạt 
động sôi nổi để chúc mừng các bà 
mẹ và cũng để nhắc nhở mọi người 

không được quên công lao nuôi dạy 
của các bà mẹ. Thời điểm này cũng 
là mùa nở rộ hoa nhài ở Thái Lan - nó 
cũng được coi là mùa của “hoa mẫu 
thân”, mùa hoa tết của Tết Mẫu thân.

Còn tại Nhật Bản, Tết Mẫu thân 
vào Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 
Mười hàng năm. Những người mẹ 
đang còn khỏe mạnh thì chọn hoa 
hồng để biếu, tặng mẹ. Những người 
có mẹ đã mất thì chọn hoa trắng để 
tưởng nhớ mẹ mình.

TẾT MẸ

Ngày 29 tháng Năm hàng năm 
là ngày Tết Mẹ ở Cộng hoà Trung Phi. 
Trong ngày đó, các bà mẹ đều ăn 
mặc sang trọng, tay bế hoặc dắt con. 
Tại Thủ đô Bangui, tổ chức cuộc mít 
tinh trọng thể. Nguyên thủ quốc gia 
và mọi quan chức chính quyền đều 
tham gia những cuộc tuần hành, hội 
họp của các bà mẹ để chúc mừng.

TẾT BÀ MẸ

Từ ngày 23 tháng Tám đến ngày 
13 tháng Chín hàng năm là Tết Bà mẹ 
của thành phố Hamburg ở Đức. Vào 
những ngày này, nhiều đoàn nghệ 
thuật của tổ chức phụ nữ lần lượt 
biểu diễn tại các nhà hát trong toàn 
thành phố những tiết mục phản ánh 
sự bình đẳng nam nữ.

TẾT CHÀO ĐÓN ÁNH SÁNG

Ngày 13 tháng Mười Hai hàng 
năm là Tết Chào đón ánh sáng của 
Thụy Điển, còn gọi là Ngày Lucia. 
Tương truyền, Lucia vốn là phu nhân 
của một vị quan thời Đế quốc La Mã, 
sống vào khoảng thế kỷ II sau Công 
nguyên. Bà là tín đồ đạo Cơ đốc, 
nhưng lại bị nhà cầm quyền La Mã 
coi là kẻ thù của đạo này, nên bị chọc 
thủng đôi mắt. Trong mù lòa tăm tối, 
bà vẫn cố công theo đuổi tìm lại bằng 
được ánh sáng, chứ không chịu khuất 
phục. Cuối cùng, đến một ngày, bà 

cũng đã thấy lại được ánh sáng. Từ đó 
về sau, cứ tới ngày ấy là các bà chủ gia 
đình ở Thụy Điển đều muốn thắp nến 
lên, dọn cơm cho cả nhà ăn vào lúc 
trời còn tờ mờ sáng.

Vào ngày 13 tháng Mười Hai, Thủ 
đô Stockholm còn tổ chức thi chọn 
“Tiểu thư Lucia”. Khi lễ hội tuyển chọn 
kết thúc, cả nước đều ngưng việc để 
chúc mừng. Tiểu thư Lucia thì ăn mặc 
chỉnh tề, trên mũ có thắp nến, cưỡi 
ngựa, đi vây quanh là đội danh dự 
nữ nhi đồng quần áo toàn màu trắng 
toát, rầm rộ và trang trọng diễu hành 
qua các đường phố.

TẾT NỮ HOÀNG BỔ CỦI

Tết Nữ hoàng bổ củi có ở Pháp. 
Vào ngày tết này, trên các quảng 
trường chất đầy những khúc gỗ to 
nhỏ, dài ngắn khác nhau, phụ nữ nào 
tham gia cuộc vui thì cầm lấy một cái 
búa dẹt để bổ củi. Các chàng trai bên 
cạnh tới vây quanh cô gái mà mình ưa 
thích, đưa củi giúp cô bổ được nhanh 
hơn, nhiều hơn. Qua nhiều vòng thi 
đấu, tuyển lựa, người giành thắng lợi 
cuối cùng được chọn làm “Nữ hoàng 
bổ củi”.

TẾT PHỤ NỮ VUI HẾT MÌNH

Tại vùng Laizig ở Đức có Tết 
Phụ nữ vui hết mình. Vào ngày đó, 
người phụ nữ được có quyền cao 
nhất, được tổ chức và tham gia tất 
cả cuộc vui, mọi nam nhi phải tỏ ra 
cực kỳ kính trọng phụ nữ. Phụ nữ 
của Thành phố Poink còn có nghi 
thức đặc biệt là những cô thợ giặt 
quần áo mặc áo choàng chững chạc, 
tự tin đi đòi “sở hữu”, “chiếm lĩnh” tòa 
nhà của chính quyền thành phố. Thị 
trưởng thành phố hôm đó đích thân 
trịnh trọng đem tặng họ chiếc chìa 
khóa tượng trưng cho quyền lực của 
thành phố này.

Kỳ Hoa

CÁC LỄ TẾT ĐẶC BIỆT 
CỦA PHỤ NỮ
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Sương Nguyệt Anh tên thật là Nguyễn Ngọc Khuê 
(có nơi ghi là Nguyễn Xuân Khuê hay Nguyễn Xuân 
Hạnh), sinh ngày 1/2/1864 tại Ba Tri (Bến Tre). Bà là 

con gái thứ tư của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu và được 
sinh ra vào thời kỳ nhà thơ về Bến Tre nương mình “cho 
tròn phận tóc da” trong những ngày chạy giặc. Lớn lên 
giữa cảnh đất nước đang rên xiết dưới gót quân thù; bên 
người cha - nhà thơ, chí sĩ tài năng, giàu khí tiết, suốt đời 
cùng ngọn bút không mệt mỏi đấu tranh vì nhân đạo, vì 
tự do và người mẹ hiền thục, tảo tần, bà sớm thừa hưởng 
được chí cha, đức mẹ, có bản lĩnh hơn người và luôn nuôi 
ước vọng tạo nên “một sự nghiệp”. Từ nhỏ đã nổi danh 
tài sắc nhưng bước vào đời, bà không gặp may mắn. Lấy 
chồng năm 24 tuổi, được mấy năm thì chồng chết, bà ở 
vậy nuôi con gái. Lúc này cha mẹ đều đã qua đời, cảnh 
ngộ cô đơn lại càng thêm neo đơn, người góa phụ Ngọc 
Khuê điểm thêm một chữ “Sương” trước tên hiệu “Nguyệt 
Anh” là vì thế!...

Sương Nguyệt Anh đã toan an bài với số phận, 
không màng tới thế sự, nhưng tài năng, nhiệt huyết của 
bản thân cùng cảnh đời đau thương mà sôi động lại 
chẳng thể làm bà dửng dưng. Những năm đầu thế kỷ XX, 
khi Phan Bội Châu phát động phong trào “Đông du” bà 
nhiệt tình hưởng ứng, bán cả đất vườn lấy tiền gửi giúp 
du học sinh. Phong trào bị đàn áp rồi thất bại, bà vẫn 
không nản lòng, tiếp tục tìm mọi cách góp sức mình vào 
công cuộc cứu nước...

Năm 1917, được một nhóm chí sĩ ái quốc mời ra làm 
chủ bút tờ báo Nữ giới chung (Tiếng chuông của nữ giới) 
- tờ báo đầu tiên của phụ nữ Việt Nam, bà vui vẻ nhận 
lời ngay. Tòa soạn báo đặt tại số nhà 15 đường Taberd, 
Sài Gòn (nay là đường Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh). Ngày 1/2/1918, tờ báo ra số đầu tiên và bà 
chính thức trở thành nữ chủ bút đầu tiên trong lịch sử Việt 
Nam. Báo phát hành định kỳ vào ngày thứ Sáu hàng tuần, 
in typô, khuôn khổ 41 x 29 cm, với 18 trang nội dung và 
8 trang quảng cáo, giá bán mỗi số là 40 xu. Báo có các 
chuyên mục là phần xã thuyết, phần văn nghệ, phần dạy 
gia chánh, phần học nghề, cùng các trang cách ngôn, lời 
hay ý đẹp và mẹ con nói chuyện. Có thể nói, Nữ giới chung 
là tờ báo đầu tiên ở nước ta chú trọng đến việc dạy nữ 
công, đức hạnh phụ nữ và phê phán luật lệ khắt khe đối 
với nữ giới thời đó, đồng thời chủ trương đấu tranh mạnh 

mẽ cho vấn đề bình đẳng nam - nữ (thể hiện ngay từ các 
câu thơ khẳng định tôn chỉ của tờ báo: Vang lừng nữ giới 
những hồi chuông/ Thúc bạn quần thoa thoát cửa buồng…). 
Suốt hơn hai chục số báo, bà dành trọn cả tâm huyết và tài 
năng của mình để góp phần chấn hưng tinh thần nữ giới 
nước nhà. Bà chẳng những có vai trò rất lớn trong việc làm 
thức tỉnh và cổ vũ các độc giả nữ trước thời thế mới, mà 
còn làm đa dạng, phong phú, hoàn thiện thêm nền báo 
chí non trẻ của Việt Nam khi đó, đồng thời tạo tiền đề tốt 
cho hàng loạt báo chí về phụ nữ sau này xuất hiện như 
Phụ nữ tân văn, Phụ nữ thời đàm… Đến tháng 7/1918, tờ 
Nữ giới chung phải đình bản, bà lại về Ba Tri, theo gương 
cha ngày trước - dạy học, bốc thuốc và sáng tác thơ văn 
cho tới ngày tạ thế.

Bằng tất cả tài năng, tâm huyết, suốt đời phấn đấu vì 
sự nghiệp chung, Sương Nguyệt Anh đã để lại trong tâm 
trí người Việt Nam hình ảnh đẹp về một nữ chủ bút đầu 
tiên, một nhà báo, nhà thơ đa tài và một người tiên phong 
trong công cuộc đấu tranh vì quyền lợi, địa vị của phụ nữ 
nước ta. Ngày nay, tên bà được đặt cho nhiều đường phố, 
trường học, hội bút, câu lạc bộ... với niềm trân trọng và tự 
hào sâu xa.

SƯƠNG NGUYỆT ANH 
 NỮ TỔNG BIÊN TẬP VIỆT NAM ĐẦU TIÊN

      Nhân Hoài
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Tình hình cung ứng điện từ 
tháng 3 - 6/2020 sẽ gặp rất 
nhiều khó khăn, lượng nước về 

các hồ thủy điện tiếp tục kém, trong 
khi đó nắng nóng khả năng sẽ xuất 
hiện sớm. Vì vậy, Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam phải huy động cao nguồn 
nhiệt điện, bao gồm nhiệt điện dầu 
giá cao, để cung ứng điện cho cả 
nước trong mùa khô này.

Lường trước những khó khăn 
này, Trung tâm Điều độ Hệ thống 
điện Quốc gia (A0) đã xây dựng hai 
phương án cung cấp điện với mức 
tăng trưởng phụ tải 5,75% và 6,6 % 
so với cùng kỳ năm 2019.

Đáng nói, do nước về các hồ 
thủy điện kém, nên dù phương án 
tăng trưởng phụ tải cao hay thấp, 
sản lượng thủy điện huy động được 
trong mùa khô dự kiến vẫn thấp hơn 
khoảng 5,3 tỷ kWh so với kế hoạch. 
Chính vì vậy, để đảm bảo cung cấp 
điện, EVN sẽ khai thác cao nhiệt điện 
than, với sản lượng dự kiến khoảng 
71,6 tỷ kWh, cao hơn 2,4 tỷ kWh so 

với kế hoạch. Ngoài ra, EVN cũng huy 
động cao nguồn nhiệt điện khí, năng 
lượng tái tạo, nguồn điện nhập khẩu 
và phải huy động nguồn điện chạy 
dầu đắt tiền FO và DO.

Chỉ đạo tại cuộc họp về giải đáp 
đảm bảo điện cho mùa khô 2020 
của Tập đoàn, ngày 3/3, ông Dương 
Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN 
yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành 
cấp điện trong mùa khô phải được 
thực hiện hàng ngày, hàng tuần. 
Trong các tháng cao điểm mùa khô, 
lãnh đạo các đơn vị không đi công 
tác nước ngoài để ưu tiên tập trung 
điều hành việc cung cấp điện.

Các tổng công ty/công ty phát 
điện, nhà máy điện phải đảm bảo độ 
khả dụng của các tổ máy, có thể phát 
tối đa công suất thiết kế; đảm bảo đủ 
nhiên liệu cho sản xuất điện.

Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia và các Tổng công ty Điện 
lực đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu 
tư xây dựng, đặc biệt là các dự án giải 

tỏa công suất nguồn năng lượng tái 
tạo và thủy điện nhỏ.

Cùng với đó, các Tổng công ty 
Điện lực tích cực triển khai công tác 
tuyên truyền tiết kiệm điện, vận động 
khách hàng tiếp tục lắp đặt điện mặt 
trời áp mái; phối hợp với các địa 
phương, khách hàng thực hiện hiệu 
quả chương trình điều chỉnh phụ tải 
(DR)…

Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu các 
ban, đơn vị của Tập đoàn phối hợp 
chặt chẽ với các chủ đầu tư nguồn 
điện ngoài EVN để đôn đốc, theo dõi 
thường xuyên để đảm bảo các tổ máy 
này có thể phát huy khả năng phát 
điện tối đa.

Tại cuộc họp, lãnh đạo EVN cũng 
cho biết, Tập đoàn sẽ thành lập Ban 
Chỉ đạo cấp điện năm 2020 để triển 
khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, 
với tinh thần quyết tâm cao nhất cho 
mục tiêu đảm bảo điện trong mùa 
khô 2020 cũng như cả năm 2020.

Hùng Anh

EVN tổ chức cuộc họp bàn giải pháp đảm bảo điện cho mùa khô 2020

EVN YÊU CẦU CÁC TỔ MÁY NHIỆT ĐIỆN 

ĐẢM BẢO ĐỘ KHẢ DỤNG TỐI ĐA TRONG MÙA KHÔ 2020

Ñieän & Ñôøi soáng     6

SAÛN XUAÁT - KINH DOANHî



Những con số biết nói

Thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XII và Kế 
hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 
2016 - 2020 của đất nước. Kinh tế - 
xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến 
tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực 
với tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP 
trên 7%. Trong thời gian qua Đảng ủy 
Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) luôn 
được Đảng ủy Tổng công ty Truyền 
tải điện Quốc gia (EVNNPT) quan tâm 
chỉ đạo, điều hành giúp cho PTC4 
quyết tâm vượt mọi khó khăn để 
hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ 
kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, trong 
nhiệm kỳ 2015 - 2020, thực hiện 
Chiến lược phát triển EVNNPT đến 
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040. 
Trên cơ sở đề án “Nâng cao hiệu quả 
sản xuất kinh doanh và năng suất lao 
động giai đoạn 2016  -  2020” và chủ 
đề hành động hàng năm của Đảng 
ủy EVNNPT đã đề ra như: Năm 2015 
là “Năng suất - Hiệu quả”; năm 2016 
“Nâng cao năng lực quản trị và nâng 
cao chất lượng”; năm 2017 “Đẩy mạnh 
khoa học công nghệ”; năm 2018 
“Nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực” và năm 2019 là “Nâng cao hiệu 
quả vận hành Hệ thống truyền tải 
điện quốc gia”; năm 2020 “Tập trung 
hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 
năm 2016 - 2020” cùng với nhiệm vụ 
trọng tâm: Đảm bảo truyền tải điện 
an toàn, liên tục, ổn định cho phát 
triển kinh tế xã hội của đất nước và 
đời sống nhân dân. Đây chính là mục 
tiêu để Đảng ủy PTC4 tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo toàn diện công tác quản 
lý vận hành an toàn Hệ thống truyền 
tải điện quốc gia, đảm bảo cung cấp 
điện cho các phụ tải, từng bước nâng 

cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và 
tăng năng suất lao động.

Tính đến thời điểm 31/12/2019, 
PTC4 được giao nhiệm vụ quản lý vận 
hành 7.356,26 km đường dây (ĐD) 
220 - 500kV (trong đó 2.072,77 km ĐD 
500kV, 5.283,5 km ĐD 220kV). 53 trạm 
biến áp (TBA) 220 - 500kV với 143 máy 
biến áp (MBA) có tổng dung lượng 
36.468 MVA (trong đó 10 TBA 500kV 
có 17 MBA dung lượng 12,450  MVA; 
43 TBA 220kV có 97 MBA 220kV dung 
lượng 22.125 MVA và 29 MBA 110kV 
dung lượng 1.643 MVA). Lưới truyền 
tải điện 220kV - 500kV trải rộng trên 
phạm vi 19 tỉnh thành phía Nam từ 
Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng 
Tàu đến Cà Mau.

Với mục tiêu phấn đấu đảm bảo 
cung cấp điện an toàn, liên tục cho 
các tỉnh, thành miền Nam và truyền 
tải điện cho cả hệ thống gắn với tối 
ưu hóa chi phí, giảm tổn thất điện 
năng, nâng cao năng suất lao động 
thông qua quản lý, vận hành hệ thống 
truyền tải điện 220-500kV. Đảng ủy 

Công ty PTC4 luôn bám sát thực tiễn 
hoạt động của đơn vị để lãnh đạo, 
chỉ đạo đơn vị và các tổ chức đoàn 
thể đúng với mọi chủ trương, chính 
sách của Đảng, Nhà nước và cấp trên. 
Từ năm 2015 đến năm 2020, PTC4 
đã cung cấp điện an toàn liên tục 
cho các tỉnh, thành. Tổng sản lượng 
điện đạt 524,374 triệu kWh (trong 
đó năm 2015 đạt 69,945 triệu kWh, 
tổn thất điện năng 1,30%; năm 2016 
đạt 77,115 triệu kWh, tổn thất điện 
năng 1,13%; năm 2017 đạt 82,273 
triệu kWh, tổn thất điện năng 1,16%; 
năm 2018 đạt 90,133 triệu kWh, tổn 
thất điện năng 1,12%; năm 2019 đạt 
96,842 triệu kWh, tổn thất điện năng 
1,10% . Về công tác sửa chữa lớn (SCL) 
trong 5 năm qua PTC4 đã hoàn thành 
968 công trình với tổng giá trị 1.279,5 
triệu đồng (trong đó năm 2015 có 
144 công trình có giá trị 163,16 triệu 
đồng; năm 2016 có 175 công trình có 
giá trị 175,277 triệu đồng; năm 2017 
có 204 công trình có giá trị 259,144 
triệu đồng; năm 2018 có 219 công 
trình có giá trị 337,42 triệu đồng; năm 

Ông Võ Đình Thủy - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 phát biểu tại Hội nghị tổng 
kết và triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2020

ĐẢNG BỘ CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4
NÂNG CAO VAI TRÒ LÃNH ĐẠO

 CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Võ Đình Thủy
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2019 có 226 công trình có giá trị 344,5 
triệu đồng). Về giá trị đầu tư xây dựng 
thuần giai đoạn 2015 - 2020, PTC4 đã 
thực hiện tổng giá trị 2.966,5 tỷ đồng 
(trong đó năm 2015 đạt 376,24 tỷ 
đồng; năm 2016 đạt 712,675 tỷ đồng; 
năm 2017 đạt 1.015,57 tỷ đồng; năm 
2018 đạt 350,987 tỷ đồng; năm 2019 
đạt 511,045 tỷ đồng). Trong 5 năm 
qua PTC4 đã khởi công 26 công trình 
ĐTXD, đóng điện 22 công trình.

Về công tác kỹ thuật an toàn, 
bảo hộ lao động, phòng chống lụt 
bão, phòng chống cháy nổ đã được 
Đảng ủy PTC4 chỉ đạo các đơn vị trực 
thuộc thực hiện nghiêm túc theo chỉ 
đạo của Tổng công ty. Thực hiện tốt 
công tác an toàn vệ sinh lao động, 
trong 9 năm liền không để xảy ra 
tai nạn lao động. Công tác phòng 
cháy chữa cháy đã đi vào nền nếp, 
tuân thủ các quy định của pháp luật 
phòng cháy chữa cháy, trong năm 
không để xảy ra sự cố cháy nổ đối với 
thiết bị và sự cố do cháy trong hành 
lang lưới điện. Công ty và các đơn vị 
đã hết sức nỗ lực và chủ động trong 
công tác phòng chống và ứng phó, 
khắc phục hậu quả thiệt hại của thiên 
tai, tình trạng ngập úng tại các trạm 
biến áp khu vực thành phố Hồ Chí 
Minh, góp phần ngăn ngừa, hạn chế 
tác động, thiệt hại đối với lưới điện, 
qua đó đảm bảo cung cấp điện an 
toàn, liên tục, ổn định. 

Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, tổ chức thực hiện tốt công 
tác bảo vệ hành lang lưới điện cao 
áp, đối với các đường dây mới đóng 
điện đã thực hiện tuyên truyền, vận 
động 100% các hộ dân dọc hành 
lang về các quy định bảo vệ hành 
lang lưới điện cao áp, theo đó đã vận 
động 1.239 hộ dân cam kết không 
vi phạm hành lang lưới điện, hỗ trợ 
449 hộ dân chằng néo mái tôn mùa 
mưa bão để ngăn ngừa sự cố. Đối 
với 21 trường hợp nhà, công trình 
vi phạm hành lang tồn tại kéo dài, 
khó xử lý trong năm 2019 Công ty đã 
nỗ lực phối hợp với chính quyền địa 
phương vận động và xử lý giảm được 
08 trường hợp, tỷ lệ giảm là 38%/ chỉ 
tiêu 30% cả năm 2019. Tích cực hỗ trợ 
các Ban Quản lý dự án các công trình 
điện miền Nam, miền Trung trong 
công tác tư vấn giám sát, nghiệm thu 
vận hành...

Bám sát thực hiện các Nghị 
quyết

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy 
EVNNPT, Đảng ủy PTC4 đã tập trung 
làm tốt công tác giáo dục chính trị 
tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, 
công nhân viên. Trong nhiệm kỳ qua, 
Đảng ủy Công ty đã phổ biến, quán 
triệt đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, 
Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Trung 
ương và Đảng ủy các cấp trên. Triển 

khai hướng dẫn về công tác tuyên 
truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và 
các sự kiện lịch sử của đất nước, của 
ngành Điện. Triển khai đến chi bộ, 
đảng viên, đoàn thể Hướng dẫn của 
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh 
nghiệp Trung ương về công tác 
thông tin, tuyên truyền biển, đảo và 
biên giới trên đất liền; tuyên truyền 
về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong 
tình hình mới. Ban hành Kế hoạch 
thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW 
của Bộ Chính trị khóa XII về tăng 
cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng, đấu tranh phản bác các quan 
điểm sai trái, thù địch trong tình hình 
mới. Ban hành Kế hoạch bồi dưỡng 
các chuyên đề theo các Hướng dẫn 
số 40 đến số 45-HD/BTGTW của Ban 
Tuyên giáo Trung ương. Quán triệt 
Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị 
về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng.

Tích cực tham gia Hội nghị 
nghiên cứu, học tập và triển khai 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 
15/5/2016 của Bộ Chính trị, chuyên 
đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn 
trọng nhân dân, phát huy dân chủ, 
chăm lo đời sống Nhân dân theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh”, chuyên đề “Tư tưởng Hồ 
Chí Minh”, chuyên đề “Giáo dục đạo 
đức cách mạng trong thời kỳ mới” 
và chuyên đề "50 năm thực hiện Di 
chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" trong 
toàn Đảng bộ. Qua công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng, công tác kiểm tra, 
giám sát, toàn thể cán bộ, đảng viên 
trong Đảng bộ không có những biểu 
hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 
về đạo đức, lối sống, hay những biểu 
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Lãnh đạo đoàn thể

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy 
PTC4 trong nhiệm kỳ qua Công đoàn 
và Đoàn thanh niên Công ty đã từng 
bước trưởng thành trong mọi hoạt 
động phong trào, tạo đà cho CBCNV 
thi đua cùng với chuyên môn phấn 
đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn 
PTC4 đã phát động các phong trào 
thi đua trong lao động sản xuất, thực 

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy EVN tặng bằng khen cho Đảng bộ PTC4 
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hành tiết kiệm, tối ưu hóa chi phí, 
AT-VSLĐ… Đẩy mạnh, nâng cao chất 
lượng phong trào xây dựng Đường 
dây và Trạm biến áp tiêu biểu, phong 
trào Xanh - Sạch - Đẹp. Qua các phong 
trào thi đua trong lao động sản xuất. 
Trong nhiệm kỳ qua có 05 cá nhân 
được Giải thưởng Tôn Đức Thắng của 
Liên đoàn Lao động thành phố Hồ 
Chí Minh. Tặng Bằng Lao động sáng 
tạo cho 18 CBCNV; Năm 2015 - 2019 
được Công đoàn Điện lực Việt Nam 
tôn vinh 12 Công nhân lao động giỏi 
tiêu biểu và Tổng công ty Truyền tải 
điện Quốc gia tôn vinh 06 cán bộ an 
toàn, ATVSV giỏi tiêu biểu và 33 công 
nhân lao động giỏi tiêu biểu. Thực 
hiện tốt công tác thăm hỏi, tặng quà 
các đội, trạm ở xa. Triển khai thực 
hiện Chương trình nhà “Mái ấm công 
đoàn” cho 04 trường hợp CNVCLĐ có 
hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đoàn Thanh niên đã tổ chức các 
phong trào xung kích của đoàn viên 
thanh niên, phát huy sức trẻ trong 
thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong 
trào “Sáng tạo trẻ”, phong trào phát 
huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý 
hoá sản xuất. Đoàn Thanh niên Công 
ty đã đóng góp 319 sáng kiến trình 
Tổng công ty xem xét, công nhận. 
Riêng trong năm 2019, Đoàn Thanh 
niên Công ty vinh dự có 03 ý tưởng 
đoạt giải Cuộc thi ý tưởng sáng tạo của 
Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương 
và 3 ý tưởng đoạt giải Cuộc thi ý tưởng 
sáng tạo của Đoàn Thanh niên EVN. 

Thực hiện 03 công trình thanh niên 
cấp Khối, 05 công trình thanh niên 
cấp huyện, 64 công trình thanh niên 
cấp cơ sở và 13 phần việc thanh niên. 
Bên cạnh đó Đoàn Thanh niên tích 
cực thực hiện công tác tuyên truyền 
bảo vệ hành lang an toàn lưới điện 
cao áp với nhiều hình thức trực quan, 
sinh động, kết hợp các hoạt động an 
sinh xã hội trên địa bàn lưới điện Công 
ty quản lý, được chính quyền, đoàn 
thể và nhân dân các địa phương ủng 
hộ và có những hỗ trợ tích cực trong 
công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao 
áp và công tác bồi thường giải phóng 
mặt bằng các dự án. Đoàn Thanh niên 
Công ty tham gia các hoạt động tình 
nguyện vì cuộc sống cộng đồng, như 
“Thắp sáng đường quê”, “Chung tay 
xây dựng nông thôn mới”, “Đền ơn 
đáp nghĩa”, hoạt động hiến máu tình 
nguyện và chăm sóc sức khoẻ cộng 
đồng: Hưởng ứng chương trình Tuần 
lễ hồng EVN hàng năm.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, 
vững mạnh 

Hiện nay, Đảng bộ PTC4 hiện có 
10 chi bộ trực thuộc, gồm 06 chi bộ 
Truyền tải điện và 04 chi bộ khối cơ 
quan Công ty, với tổng số 269 đảng 
viên/1445 CBCNV, chiếm tỷ lệ 18,61 % 
(trong đó có 18 đảng viên nữ). Công 
tác nhân sự cấp ủy các cấp luôn được 
kiện toàn, thực hiện quy trình bổ sung 
các đồng chí lãnh đạo, quản lý chủ 
chốt của Công ty và các đơn vị đảm 
bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu về 

công tác cán bộ. Trong nhiệm kỳ qua, 
Đảng bộ PTC4 đã kết nạp được 138 
đảng viên; công nhận 81 đảng viên 
chính thức, cử 272 quần chúng ưu tú 
tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về 
Đảng, cử 104 đảng viên mới kết nạp 
tham dự lớp Đảng viên mới - Sơ cấp 
lý luận chính trị. Đội ngũ đảng viên là 
những người có trình độ và luôn có 
trách nhiệm trong công việc, nên việc 
thực hiện nhiệm vụ của Đảng, chuyên 
môn và các hoạt động khác trong 
Công ty có nhiều thuận lợi.

Qua kết quả đánh giá chất 
lượng xếp loại hàng năm luôn đạt 
tiêu chuẩn HTTNV trở lên, trong đó 
liên tục 03 năm 2016, 2017, 2018 
được cấp trên công nhận hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ ( trong sạch, vững 
mạnh, tiêu biểu ). Tất cả các cán bộ 
trực thuộc đều HTTNV không có cán 
bộ bị yếu kém. Hàng năm số đảng 
viên HTTNV đều đạt trên 96%. Trong 
nhiệm kỳ Đảng bộ PTC4 có 17 lượt 
đảng viên tiêu biểu xuất sắc được cấp 
trên tặng Bằng khen, Giấy khen ( từ 03 
năm - 05 năm liền ) và đã tổ chức Lễ 
trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 
cho 09 đảng viên. 

Năm 2020, năm cuối cùng của 
kế hoạch 05 năm 2016-2020, để hoàn 
thành tốt chủ đề năm là “Tập trung 
hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 
năm 2016 - 2020”, các chỉ tiêu, nhiệm 
vụ kế hoạch của Công ty tiếp tục sẽ 
rất nặng nề và chắc chắn phải đối 
mặt với nhiều khó khăn trong quá 
trình thực hiện. Năm 2020 cũng là 
năm ghi dấu 44 năm xây dựng và 
trưởng thành, Đảng bộ PTC4 đã có 
những bước trưởng thành vượt bậc, 
phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn 
diện trong việc thực hiện nhiệm vụ 
chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, 
đảng viên, người lao động có trình độ 
chuyên môn cao, có bản lĩnh chính trị 
vững vàng, đủ sức đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tất 
cả các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 
2020, lập thành tích chào mừng Đại 
hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 
60 năm ngày truyền thống ngành 
Điện lực Việt Nam và các ngày lễ lớn, 
các sự kiện trọng đại của đất nước 
trong năm 2020./. 

Ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng Giám đốc EVN tặng cờ cho PTC4 nhân kỷ niệm 40 
năm ngày thành lập
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Mới đây, EVNHANOI thực hiện 
đấu nối hòa lưới TBA Minh 
Tâm. Tuy nhiên, cách thức 

thực hiện lại không phải phương 
pháp thông thường mà Tổng công 
ty đang áp dụng phương pháp sửa 
chữa trên đường dây đang mang 
điện (Hotline). Trước kia, nếu thực 
hiện thi công đấu nối theo cách 
truyền thống, khu vực cần sửa chữa 
điện tại Xã Đồng Trúc - Huyện Thạch 
Thất sẽ mất điện gây ảnh hưởng tới 
sinh hoạt và sản xuất.

Nhờ có công nghệ sửa chữa điện 
hotline mà 1.005 hộ dân thuộc các 
xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất đã 
không bị mất điện trong khoảng 6 
tiếng đồng hồ. Hệ thống điện tại khu 
vực này sẽ được bổ sung nguồn, đáp 
ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, 
đặc biệt là các nhà máy lớn sử dụng 
nhiều máy móc như dây chuyền cắt xẻ, 
tiện, đục máy…. Do đó, việc sửa chữa 
tại trạm biến áp không mất điện, mọi 
hoạt động sản xuất, sinh hoạt được 
diễn ra như bình thường đem lại lợi ích 
không nhỏ cho khách hàng khi không 

phải dừng dây chuyền sản xuất.

Với yêu cầu nghiêm ngặt khi làm 
việc trên đường dây đang mang điện, 
hay còn gọi là “điện sống” là chỉ được 
phép tiến hành khi có đủ ánh sáng, 
không được thực hiện vào ban đêm, 
hoặc lúc trời mưa gió. Đội Hotline 
được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, 
nhập khẩu từ Mỹ, Nhật Bản… trong 
đó có một xe gầu chuyên dụng cách 
điện lên đến 100kV. 

Năm 2019 đội Hotline đã thực 
hiện tổng số 356 công trình. Dự kiến 
trong thời gian tới, mỗi ngày đội phải 
thực hiện từ 1 đến 2 công trình đấu 

mới đường dây cao áp để chống quá 
tải mùa hè cũng như các công trình 
đầu tư xây dựng mới.

Trong những năm gần đây, các 
công nghệ như sửa chữa điện nóng 
hotline, vệ sinh cách điện hotline 
được EVNHANOI áp dụng rộng rãi 
và hiệu quả. Việc áp dụng các công 
nghệ hiện đại sẽ góp phần nâng cao 
chất lượng cung cấp điện, không gây 
gián đoạn trong quá trình sản xuất, 
sinh hoạt, phục vụ khách hàng ngày 
càng tốt hơn.

Minh Thu

EVNHANOI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA ĐIỆN NÓNG HOTLINE 
VỚI MỤC TIÊU PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG TỐT HƠN

Đấu nối, sửa chữa, vệ sinh 
trên đường dây đang mang 
điện, không cắt điện đồng 
nghĩa với việc không gây 
gián đoạn quá trình sản xuất, 
sinh hoạt của người dân. Đây 
không chỉ là bước chuyển 
trong việc áp dụng công nghệ 
hiện đại bảo đảm cấp điện 
mà còn thể hiện rõ cam kết 
liên tục nâng cao chất lượng 
phục vụ khách hàng mà Tổng 
Công ty Điện lực TP. Hà Nội 
(EVNHANOI) đã và đang 
triển khai.

Các thành viên đội hotline thao tác kĩ thuật trên lưới điện
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Trong số các phương án cải 
tiến đó, Bộ kiến nghị lựa chọn 
phương án biểu giá điện 5 bậc: 

Bậc 1 (cho 0 - 100 kWh) giữ như mức 
giá bậc 1 theo biểu giá hiện hành; bậc 
2 mới, từ 101 - 200 kWh; bậc 3 mới từ 
201 - 400 kWh; bậc 4 mới từ 401 - 700 
kWh; bậc 5 từ 701 kWh trở lên.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, 
Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực 
(Bộ Công Thương) với mỗi phương 
án đưa ra, Bộ Công Thương đều có 
tính toán, so sánh về số tiền khách 
hàng ở mỗi bậc thang phải chi trả 
so với phương án 6 bậc đang được 
áp dụng. Tất cả các phương án được 
đưa ra đều có ưu điểm là giảm số bậc 
thang so với quy định hiện hành. Tuy 
nhiên, các phương án 1 bậc, 3 bậc và 
4 bậc đều có nhược điểm chung là 
các khách hàng sử dụng điện ở mức 
thấp đều phải trả nhiều tiền hơn, còn 
khách hàng sử dụng nhiều điện lại 
phải trả tiền ít đi.

Cụ thể, với phương án 1 bậc, 2 
bậc và 3 bậc thang, các khách hàng 

sử dụng điện dưới 300 kWh/tháng 
(chiếm tỷ lệ 87%) bị thiệt và không 
thực hiện mục tiêu khuyến khích 
người dân sử dụng điện tiết kiệm 
hiệu quả; đồng thời ngân sách nhà 
nước hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ 
chính sách bị tăng lên. 

Đối với phương án được Bộ 
Công Thương đề xuất lựa chọn gồm 
5 bậc sẽ khắc phục được các nhược 
điểm nêu trên, khi hàng chục triệu 
khách hàng sử dụng dưới 250 kWh/
tháng được hưởng lợi và trả tiền 
điện thấp hơn. Đặc biệt, khoảng 1,8 
triệu hộ nghèo, hộ chính sách tiếp 
tục được Nhà nước hỗ trợ với tổng 
số tiền khoảng trên 1.000 tỷ đồng/
năm. Các hộ có mức sử dụng điện 
thấp dưới 700 kWh sẽ có tiền điện 
phải trả giảm, các hộ có mức sử dụng 
điện cao trên 700 kWh/tháng phải trả 
tăng tiền điện để bù cho mức giảm 
của các hộ có mức sử dụng điện dưới 
700 kWh.

Giá điện sinh hoạt 5 bậc trong 
đó giá điện bậc 1 (cho 0 - 100 kWh) 

BỘ CÔNG THƯƠNG LẤY Ý KIẾN 
VỀ BIỂU GIÁ ĐIỆN MỚI

Với mục tiêu hướng đến việc đảm bảo giá điện được tính toán công bằng, chính xác phù 
hợp với nhu cầu cơ bản, thiết yếu của người dân, doanh nghiệp. Theo đó, Bộ Công Thương 
thực hiện lấy ý kiến các Bộ, ngành, tổ chức và địa phương về 5 phương án cải tiến Biểu giá bán 
lẻ điện sinh hoạt.

Biểu giá điện 5 bậc theo kịch bản 1

Bộ Công Thương đánh giá phương án giá điện 5 bậc ở kịch bản 1 có mức tăng 
giá điện giữa các bậc ở mức hợp lý
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Cụ thể, ở miền Bắc, hầu hết các hồ 
có nước về thấp hơn giá trị trung 
bình nhiều năm (TBNN), tần 

suất trên 68%. Chỉ có hồ Thác Bà, Tuyên 
Quang nước về khá, với tần suất 7-23%.

Tương tự, tại  miền Trung, tần 
suất nước về các hồ trên 80%. Trong 
đó, các hồ Bình Điền, A Vương, Sông 
Bung 2, Sông Bung 4, Pleikrông, 
Krông Hnăng, Buôn Kuốp, Srê Pok 3 
đặc biệt thấp với tần suất 100%. Các 
hồ ở miền Nam có tần suất trên 72%. 
Trong đó, các hồ ĐăkTih, Đại Ninh, 
Đồng Nai 3, Trị An tần suất trên 93%. 

Trong hai tuần đầu tháng 3/2020, 
dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, 
phụ tải hệ thống điện toàn quốc vẫn 
tăng trưởng cao hơn phương thức dự 
kiến. Trung tâm Điều độ Hệ thống điện 
Quốc gia (A0) đã huy động cao nguồn 
nhiệt điện, kể cả nhiệt điện chạy dầu. 
Cùng với đó, A0 cũng huy động tối đa 
có thể các nguồn năng lượng tái tạo, 
với tổng sản lượng 321 triệu kWh.

Trong hai  tuần cuối tháng, EVN 
tiếp tục huy động tối đa nguồn nhiệt 
điện than và khí; tiết kiệm nguồn 
thủy điện, đặc biệt là các hồ quan 
trọng, nhằm giữ nước cho cao điểm 
nắng nóng, đồng thời đảm bảo  cấp 

nước cho hạ du phục vụ sản xuất, 
sinh hoạt, tưới tiêu, đẩy mặn. 

Tại phiên họp ngày 17/3 của Ban 
Chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện năm 
2020 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 
ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc 
EVN yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy 
nhanh các dự án đầu tư xây dựng, 
đặc biệt là các dự án giải tỏa công 
suất nguồn năng lượng tái tạo; chú 
trọng công tác đảm bảo nhiên liệu 
(than, khí) cho sản xuất điện. Các nhà 
máy nhiệt điện cần tiếp tục giảm suất 
sự cố, nâng cao độ khả dụng.

Cũng tại phiên họp, Ông Ngô 
Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN đã 
chỉ đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống 
điện Quốc gia tiếp tục kiểm soát chặt 
chẽ sản lượng thủy điện trong các 
hồ, với mục tiêu giữ nước cao nhất; 
đặc biệt là các hồ Hòa Bình, Thác Bà, 
Tuyên Quang, A Vương, Sông Bung, 
Sông Tranh 2, Đại Ninh…  Ông Ngô 
Sơn Hải cũng yêu cầu các Tổng Công 
ty Điện lực đẩy mạnh công tác tiết 
kiệm điện; phối hợp với chặt chẽ với 
UBND các tỉnh/thành phố triển khai 
các giải pháp tiết kiệm điện, nhất là 
các khách hàng trọng điểm, sử dụng 
nhiều năng lượng.

Trần Trung

giữ như mức giá bậc 1 theo biểu 
giá hiện hành; bậc 2 mới từ 101 - 
200 kWh; bậc 3 mới từ 201 - 400 
kWh; bậc 4 mới từ 401 - 700 kWh; 
bậc 5 từ 701 kWh trở lên.

Ưu điểm của kịch bản này là 
đơn giản, người dân dễ hiểu do 
giảm từ 6 bậc như cơ cấu biểu giá 
điện hiện nay xuống còn 5 bậc. Việc 
ghép các bậc lại với nhau để tăng 
khoảng cách mức tiêu thụ điện giữa 
các bậc, đồng thời nới rộng khoảng 
cách mức tiêu thụ của bậc cao hơn 
nhằm phản ánh tình hình thực tế 
tiêu thụ điện, khuyến khích việc sử 
dụng điện tiết kiệm, hiệu quả hơn 
đồng thời hạn chế được một phần 
việc tiền điện phải trả tăng cao 
trong những tháng đổi mùa.

Trong khi đó, số tiền ngân 
sách hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ 
chính sách xã hội không thay đổi 
so với hiện hành. Mức tăng giá giữa 
các bậc là hợp lý, chênh lệch giữa 
bậc đầu và bậc cuối cùng là 2 lần, 
phù hợp với xu thế chung của các 
nước trên thế giới nhằm khuyến 
khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu 
quả thông qua việc tăng chênh 
lệch giá giữa bậc thang đầu và bậc 
thang cuối.

Tuy nhiên, kịch bản này có 
nhược điểm là tiền điện các hộ 
sinh hoạt có mức sử dụng điện từ 
701 kWh/tháng trở lên (khoảng 0,5 
triệu hộ, chiếm 1,8% tổng số hộ) 
phải trả tăng thêm 29.000 đồng/
hộ/tháng, tương ứng khoảng 1,1% 
tổng số tiền điện phải trả.

Từ những phân tích cụ thể, 
xét thấy phương án biểu giá 5 bậc 
theo kịch bản 1 là phù hợp nhất 
nên Bộ Công Thương kiến nghị lựa 
chọn phương án 5 bậc kịch bản 1 
để áp dụng. Sau khi nhận được ý 
kiến, Bộ Công Thương sẽ tổng hợp 
Phương án được lựa chọn vào Dự 
thảo Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ quy định cơ cấu biểu giá 
bán lẻ điện (thay thế Quyết định 
số 28/2014/QĐ-TTg) để trình Thủ 
tướng Chính phủ xem xét, quyết 
định trong thời gian tới.

Hải Triều

NƯỚC VỀ HỒ THỦY ĐIỆN QUÁ THẤP, 
EVN TIẾP TỤC HUY ĐỘNG TỐI ĐA NHIỆT ĐIỆN

Tính đến ngày 16/3/2020, tổng sản lượng điện tích trong các hồ chứa thủy 
điện trên toàn hệ thống là 7,01 tỷ kWh, thấp hơn so với phương thức tháng 25,2 
triệu kWh, thấp hơn so với kế  hoạch Bộ Công Thương duyệt 374,6 triệu kWh.

Ông Nguyễn Đức Ninh - Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia 
báo cáo về tình hình vận hành tại phiên họp ngày 17/3/2020
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Ông Nguyễn Đức Tuyển, Giám 
đốc Ban Quản lý dự án các 
công trình điện miền Trung 

(CPMB) thuộc Tổng công ty Truyền 
tải điện quốc gia (EVNNPT) cho biết: 
Năm 2020, Ban Quản lý dự án các 
công trình điện Miền Trung (CPMB) 
có kế hoạch đầu tư 5.996 tỷ đồng để 
khởi công 12 dự án và đóng điện 27 
dự án. Đồng thời thẩm tra và trình 
phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả 
thi 35 dự án; Thiết kế kỹ thuật –Tổng 
dự toán 14 dự án ; Lập quyết toán 14 
dự án và phê duyệt 14 dự án. 

Bên cạnh đó, ông Tuyển cho 
biết thêm: Đơn vị yêu cầu các nhà 
thầu thực hiện ngay công việc từ 
đầu tháng 2/2020 nhằm đảm bảo 
chất lượng, tiến độ các dự án theo kế 
hoạch, đặc biệt là các dự án đường 
dây 500 kV mạch 3, dự án giải tỏa 
công suất nhà máy điện BOT và các 
nhà máy điện năng lượng tái tạo.

Theo kế hoạch đầu tư xây dựng 
năm 2020, CPMB sẽ thực hiện đóng 
điện 27 dự án. Ngoài cụm dự án trọng 
điểm đường dây 500 kV mạch 3, CPMB 
sẽ đóng điện các dự án quan trọng 
như: trạm biến áp 500 kV Chơn Thành 
và đấu nối; đường dây 500 kV đấu nối 
Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào hệ 
thống điện; trạm biến áp 220 kV Lưu 
Xá (nhánh rẽ 220 kV); trạm biến áp 220 
kV Ninh Phước và đấu nối; đường dây 
220 kV Nha Trang - Tháp Chàm; trạm 
biến áp 220 kV Vân Phong; trạm biến 
áp 220 kV Mường La và đấu nối...

Đồng thời, CPMB sẽ khởi công 
13 dự án, trong đó có các dự án quan 
trọng như: trạm biến áp 500 kV Vân 
Phong, đường dây 500 kV Vân Phong 
- Vĩnh Tân, trạm biến áp 500 kV - 900 
MVA Nghi Sơn, trạm biến áp 220 kV 
Nghĩa Lộ và đường dây 220 kV Nghĩa 
Lộ - trạm biến áp 500 kV Việt Trì.... Cũng 
trong năm 2020, Ban sẽ trình và phê 
duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 38 
dự án, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - 

tổng dự toán 14 dự án.   Cụ thể, CPMB 
lập kế hoạch thực hiện, giải ngân vốn 
cho từng tháng để từ đó có cơ sở trình 
Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia 
(EVNNPT) kịp thời có kế hoạch thu xếp 
vốn đối với các dự án còn thiếu vốn 
trong năm, đặc biệt ưu tiên đối với các 
dự án trọng điểm, đồng bộ nguồn và 
trả nợ khối lượng. Đồng thời, phối hợp 
với các Ban của Tổng Công ty để thu 
xếp vốn cho những dự án đã khởi công 
năm 2019 chưa thu xếp được và các dự 
án khởi công các năm 2020-2021. Hiện 
nay CPMB đang triển khai nhiệm vụ 
quan trọng là chủ động tổ chức, phối 
hợp cùng các đơn vị liên quan tiến 
hành bàn giao tuyến để triển khai đo 
vẽ giải thửa phần trạm biến áp (TBA), 
phần vị trí móng và hành lang tuyến 
đường dây đối với các khoảng néo đã 
chuẩn xác sau khi có phê duyệt Báo 
cáo nghiên cứu khả thi. 

CPMB cũng triển khai thành lập 
Hội đồng bồi thường nơi có công 
trình đi qua để thực hiện ngay công 
tác bồi thường giải phóng mặt bằng. 
Trong đó, tập trung nhân lực, chủ 
động phối hợp các đơn vị liên quan, 
chính quyền địa phương các cấp để 
thực hiện các thủ tục về bồi thường 
giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo 
thời gian khởi công, thi công dự án 
theo kế hoạch, đặc biệt ưu tiên đảm 
bảo tiến độ bàn giao mặt bằng để thi 
công theo kế hoạch đối với các dự án 
cấp bách.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp 
để giảm tối đa tổn thất điện năng và 
sự cố: Tiếp tục phối hợp với các đơn 
vị tư vấn xem xét kỹ thiết kế hệ thống 
tiếp địa (thiết kế, xem xét tính phù 
hợp thiết kế, có biện pháp kiểm tra 
thông số đầu vào), từ giai đoạn lập 

Thi công vị trí 631 đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi

CPMB: NỖ LỰC TRIỂN KHAI 
CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM TRONG NĂM 2020

Năm 2020 được dự báo tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn 
về cung ứng điện trong bối cảnh vẫn còn nhiều dự án lưới điện chậm 
tiến độ. Bởi vậy, EVNNPT cùng các đơn vị liên quan, các chủ đầu 
tư, nhà thầu khẩn trương tập trung vào cuộc ngay sau kỳ nghỉ tết 
Nguyên Đán.
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Theo báo cáo năm 2019, EVNNPT đã vận hành 
hệ thống truyền tải điện 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 EVN giao. Với kết quả này, EVNNPT 
đã đạt mức tổn thất điện năng (TTĐN) 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.

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 

nhiệm vụ khảo sát, giai đoạn khảo sát và giai đoạn thiết kế; Tổ 
chức giám sát, nghiệm thu hệ thống tiếp địa, đảm bảo thi công 
theo thiết kế được duyệt, đồng thời đánh giá kết quả đã làm 
được để rút kinh nghiệm và khắc phục để triển khai cho năm 
2020; Tập trung điều hành, đẩy nhanh tiến độ các Dự án theo 
yêu cầu để giảm TTĐN như: ĐZ 220kV Quảng Ngãi-Quy Nhơn; 
NR 220kV thuộc dự án TBA 500kV Việt Trì; ĐZ 220kV Nha Trang-
Tháp Chàm,.... Đồng thời đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án 
đầu tư xây dựng theo kế hoạch, đặc biệt là các dự án đường dây 
500 kV mạch 3, các dự án giải tỏa công suất các NMĐ BOT và các 
NMĐ năng lượng tái tạo.

Ông Nguyễn Đức Tuyển  cho biết, đối với các dự án cấp bách 
như đường dây 500 kV mạch 3 Vũng Áng-Quảng Trạch-Dốc Sỏi-
Pleiku 2, đường dây 500 kV đấu nối Nhà máy điện Nghi Sơn 2 
vào hệ thống điện Quốc gia, TBA 220 kV Ninh Phước...,  Ban điều 
hành, Ban tiền phương và Lãnh đạo Ban thường xuyên có mặt 
trên công trường để phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết 
kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện, bám sát tiến độ 
đề ra để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Bên cạnh đó, Ban Quản 
lý dự án các công trình điện Miền Trung  cũng đẩy mạnh công tác 
truyền thông về tầm quan trọng các dự án truyền tải điện, về chế 
độ chính sách để người dân, tổ chức và các lực lượng tham gia có 
sự đồng thuận và chia sẻ. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện các đề 
tài nghiên cứu, các ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ đem 
lại hiệu quả trong quản lý, điều hành, tăng năng suất lao động, 
đảm bảo hoàn thành kế hoạch về tiến độ, khối lượng, chất lượng 
và giải ngân vốn; tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả trong đấu thầu 
và quyết toán đúng thời hạn. 

Theo CPMB, năm 2019, Ban Quản lý dự án các công trình 
điện Miền Trung đã hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư 5.373,87 tỷ 
đồng, tăng 17,77% so với kế hoạch; Giải ngân 5.309,89 tỷ đồng, 
tăng 14,39% so với kế hoạch. Đây là năm đầu tiên Ban thực hiện 
vượt kế hoạch đề ra cả về giá trị thực hiện và giải ngân.

Với số vốn đầu tư trên, trong năm qua, CPMB đã khởi công 
9 dự án và đóng điện 16 dự án; trong đó có các dự án thu gom 
công suất nguồn như lắp máy biến áp 500/220 kV Lai Châu; các 
dự án đáp ứng nhu cầu phụ tải như nâng công suất TBA 500 kV 
Dốc Sỏi, nâng công suất TBA 220 kV Dung Quất; các dự án giải 
tỏa nguồn năng lượng tái tạo như đường dây Bình Long-Tây 
Ninh và nâng công suất  TBA 220 kV Tháp Chàm; trong đó dự 
án nâng công suất TBA Tháp Chàm vượt kế hoạch giao 1 năm; 
các dự án nâng cao năng lực truyền tải như: Đường dây 220 kV 
Đồng Hới-Đông Hà, đường dây 220 kV Đông Hà-Huế. 

Trước mắt, đơn vị tập trung triển khai sớm công tác chuẩn 
bị đầu tư và thỏa thuận tuyến, mặt bằng đối với các dự án 
EVNNPT đã giao đơn vị quản lý để có đủ thời gian cho các giai 
đoạn tiếp theo; tiếp tục kiến nghị Bộ Công Thương và Chính 
phủ có cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc bổ 
sung, điều chỉnh Quy hoạch điện VII (điều chỉnh) đối với các dự 
án lưới điện truyền tải trọng điểm, cấp bách, các dự án liên quan 
đến chuyển đổi đất rừng... Cùng với đó, đơn vị truyền tải điện 
cũng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm bổ sung quy hoạch 
đối với các dự án lưới điện truyền tải phục vụ giải tỏa các nguồn 
năng lượng chưa có trong quy hoạch.

Lê Quốc
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NĂM 2019 

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 
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 tổn thất 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.

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.

Một trong những giải pháp 
quan trọng đối với việc giảm TTĐN 
đó là EVNNPT đầu tư phát triển lưới 
điện mới, cải tạo, chống quá tải lưới 
điện cũ để đảm bảo vào vận hành 
đúng hoặc vượt tiến độ. 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, tụ bù ngang trên 
lưới điện 500 kV và 220 kV. 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. 
Bên cạnh đó EVNNPT cũng triển khai 
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. 

Năm 2020, EVNNPT sản lượng 
điện truyền tải được EVN giao 
215,109 tỷ kWh, tăng 7,7% 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 năng lượng mặt trời áp mái để lấy 
điện tự dùng, giảm sản lượng điện tự 
dùng lấy từ lưới điện. 

Mỹ Uyên

TỶ LỆ TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG LƯỚI
TRUYỀN TẢI ĐIỆN THẤP NHẤT TRONG 11 NĂM QUA

Năm 2019 được đánh giá chỉ 
tiêu tổn thất điện năng của Tổng 
công ty Truyền tải điện Quốc 
gia (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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Sau khi kiểm tra thực tế tại 
công trường, ông  Nguyễn Văn 
Hợp đã yêu cầu Ban Quản lý dự 

án Lưới điện miền Nam,  Công ty Cổ 
phần xây lắp Điện 1 và Công ty Dịch 
vụ Điện lực miền Nam cần đẩy nhanh 
tiến độ thi công hơn nữa trong 
việc  triển khai  các  hạng mục  còn 

lại  trên công trường nhằm hoàn 
thành đúng tiến độ EVN đã giao.

Ông Hợp  nhấn mạnh,  Lộ ra 
110kV trạm 220kV Phan Rí 2, tỉnh 
Bình Thuận là công trình quan trọng, 
cấp bách  nhằm giải phóng công 
suất các nhà máy năng lượng tái 
tạo; đồng thời tăng cường năng lực 
truyền tải của lưới điện  110  kV liên 
kết các  khu vực Ninh Thuận - Bình 
Thuận. Qua đó, góp phần quan 
trọng trong việc đảm bảo cung ứng 
điện cho miền Nam, cũng như có 
ý nghĩa quan trọng trong việc vận 
hành kinh tế hệ thống điện.

Với ý nghĩa đó, ông Nguyễn Văn 
Hợp  yêu cầu các đơn vị liên quan 
tiếp tục nỗ lực hơn nữa,  cần tranh 
thủ khẩn trương tổ chức thi công khi 
điều kiện thời tiết thuận lợi vào mùa 
khô; đồng thời cũng lưu ý về các 

biện pháp để đảm bảo an toàn lao 
động trên công trường. 

Bên cạnh đó việc giải phóng 
mặt bằng các vị trí móng trụ phải 
thực hiện hết sức khẩn trương, để 
đảm bảo việc này  ông  Nguyễn Văn 
Hợp giao Ban Quản lý dự án Lưới điện 
miền Nam phối hợp với Công ty Điện 
lực Bình Thuận làm việc với các cấp 
chính quyền, các Sở, ban ngành địa 
phương, tranh thủ sự ủng hộ để đẩy 
nhanh thủ tục giải phóng mặt bằng.

Đại diện đơn vị quản lý công 
trình, ông  Phạm Minh Tuấn, Trưởng 
Ban Quản lý dự án Lưới điện miền 
Nam cam kết cùng với Công ty Điện 
lực Bình Thuận và các đơn vị thi công 
sẽ nỗ lực tối đa để phấn đấu hoàn 
thành công trình theo đúng tiến 
độ được giao.

Văn Hơn

Ông Nguyễn Phước Đức - 
Tổng Giám đốc EVNSPC cho biết, 
giai đoạn từ năm 2017-2019 với 
việc Chính phủ khuyến khích phát 
triển điện mặt trời, các dự án điện 
mặt trời, điện gió đã được các Tỉnh 
đề xuất Bộ Công Thương bổ sung 
quy hoạch phát triển điện lực để 
thực hiện đầu tư, đặc biệt tại 02 
tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận với 
số lượng dự án được bổ sung phát 
triển là rất nhiều. Đến nay, trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận đã đóng 
điện vận hành 22 nhà máy điện với 
tổng công suất 827,2 MWp nên đã 
xảy ra tình trạng quá tải các đường 
dây 110kV trong khu vực tập trung 
nhiều nhà  máy điện. Trước vấn 
đề này, thực hiện chỉ đạo của  Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công 
ty Điện lực miền Nam cũng đã nỗ 
lực triển khai đầu tư xây dựng các 
công trình lưới điện 110kV kết nối 
với  Trạm biến áp  220kV Phan Rí, 
như: Lộ ra 110kV trạm 220kV Phan 
Rí; Đường dây 110kV mạch 2 Phan 
Rí - Tuy Phong - Ninh Phước; Đường 
dây 110kV mạch 2 Lương Sơn - Phan 
Rí và Đường dây 110kV mạch 2 Đại 
Ninh - Phan Rí.

EVNSPC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CÁC CÔNG TRÌNH 
GIẢI PHÓNG CÔNG SUẤT NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Ngày 04/3/2020, ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam 
(EVNSPC) cùng đoàn công tác đến kiểm tra tình hình thi công tại công trường xây dựng Lộ ra 110kV trạm 
220kV Phan Rí 2, tỉnh Bình Thuận và các vị trí cột của đường dây 110 kV mạch 2 Ninh Phước - Tuy Phong - 
Phan Rí, tỉnh Bình Thuận - Ninh Thuận.

Đoàn kiểm tra hiện trường thi công Lộ ra 110kV
 trạm 220kV Phan Rí 2, tỉnh Bình Thuận  
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Trường Tiểu học Lý Tự Trọng 
nằm trên địa bàn  xã Ea Kuêh, 
một xã thuộc vùng sâu, vùng xa 

huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. “Trước 
đây, hằng tháng, nhà trường phải cắt 
cử người đi nộp tiền điện. Đường xa, 
vừa mất thời gian, lại lo lắng mất an 
toàn. Từ khi nhà trường thực hiện 
thanh toán tiền điện trực tuyến thì rất 
đơn giản, vừa tiện lợi, nhanh chóng, 
vừa đỡ tốn công sức, nhân lực” - Thầy 
Mai Văn Chính, Hiệu trưởng nhà 
trường, cho biết.

Còn  chị Phan Hà (huyện Nam 
Từ Liêm, TP. Hà Nội) rất hài lòng khi 
có thể  thanh toán trích nợ tự động 
tiền điện cho cha mẹ đang sống ở 
quê (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Chị 
chia sẻ: “Cha mẹ tôi đều đã lớn tuổi, 
khi nhớ khi quên ngày nộp tiền điện. 
Tôi đăng ký trích nợ tự động theo mã 
khách hàng sử dụng điện của cha mẹ, 
hằng tháng, ngân hàng tự động trích 
tiền từ tài khoản để nộp tiền điện 
giúp các cụ nên rất tiện lợi”. 

Đây chỉ là hai ví dụ điển hình về 
tiện ích của các phương thức thanh 
toán tiền điện không dùng tiền mặt, 
đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
và các tổng công ty điện lực triển khai 
trên mọi vùng miền của Tổ quốc. 

Theo đánh giá của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 
Mai Tiến Dũng, thời gian qua, EVN đã 
làm tốt công tác thanh toán tiền điện 
không dùng tiền mặt. Năm 2019, Tập 
đoàn có tỷ lệ thanh toán tiền điện 
không sử dụng tiền mặt đạt 46,54% 
về số lượng khách hàng (vượt 3,06% 

so với yêu cầu tại Nghị quyết 02/NQ-
CP của Chính phủ); và đạt trên 87% 
trên tổng doanh thu tiền điện.

Với những kết quả nổi bật đó, 
thanh toán tiền điện là một  trong 
3 dịch vụ điện đầu tiên được Chính 
phủ cho phép tích hợp, cung cấp 
trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia khi 
Cổng khai trương ngày 9/12/2019.

Phương thức thanh toán tiền 
điện trực tuyến rất đơn giản và mang 
lại lợi ích theo “cấp số nhân” cho cả 
khách hàng, ngành Điện và xã hội 
như: Tiết kiệm thời gian, công sức; tạo 
sự thuận tiện khi triển khai các dịch 
vụ công mức độ 4 và hợp đồng điện 
tử; giảm chi phí hoạt động của các 
doanh nghiệp ngành Điện. Ngoài ra, 
còn giúp minh bạch các hoạt động 
thanh toán trong nền kinh tế; góp 
phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám 
sát của các cơ quan nhà nước…

Từ năm 2013, EVN đã là doanh 
nghiệp đầu tiên trong cả nước triển 
khai áp dụng hóa đơn điện tử cho 
khách hàng trên quy mô cả nước. Tập 
đoàn cũng đã tăng cường hợp tác với 
các ngân hàng, tổ chức trung gian 
thanh toán để thiết lập các kênh thanh 
toán đa dạng cho khách hàng. Từ năm 
2017, đã không còn nhân viên của Điện 
lực đến nhà khách hàng thu tiền điện.

Thực hiện Đề án Phát triển thanh 
toán không dùng tiền mặt tại Việt 
Nam giai đoạn 2016 - 2020 và nhiệm 
vụ được Chính phủ giao, EVN sẽ tiếp 
tục quảng bá, khuyến khích khách 
hàng sử dụng các phương thức thanh 
toán không dùng tiền mặt. Tập đoàn 
đặt mục tiêu có số lượng khách hàng 
thanh toán không dùng tiền mặt đạt 
tỷ lệ 50% vào năm 2020 và 75% vào 
năm 2025.

Việt Dũng

Thanh toán không dùng tiền mặt tạo sự đồng bộ và thuận lợi khi  triển khai các 
dịch vụ công cấp độ 4 và hợp đồng điện tử. Ảnh minh họa

GẦN 47% KHÁCH HÀNG CỦA EVN
THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Tiện lợi và nhiều lợi ích, thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng được 
các khách hàng sử dụng điện đón nhận. Đến hết năm 2019, có 46,54% khách hàng 
sử dụng điện của EVN trên toàn quốc đã lựa chọn sử dụng hình thức thanh toán này.
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Con tôm khơi dậy tiềm năng 
ốc đảo “Cồn Phụng”

Chuyến phà từ Bãi Vàng (xã Hưng 
Mỹ, huyện Châu Thành, Trà Vinh) ra “ốc 
đảo” hôm ấy đông đúc hơn thường lệ. 
Đi đến đâu tôi cũng nghe người dân, 
trò chuyện về con tôm trên “ốc đảo”. 
Cồn Phụng là một trong 10 ấp thụộc 
xã Long Hòa, huyện Châu Thành, Trà 
Vinh nằm dọc theo nhánh sông Cổ 
Chiên, ấp Cồn Phụng thành lập mới 
năm 2010, do điều kiện đặc thù tách 
biệt đất liền nên đời sống người dân 
rất khó khăn. Khi điện lưới về “ốc 
đảo” thay da đổi thịt, không diễn tả 
được niềm vui bà Phạm thị Liên, 56 
tuổi chia sẻ: Đời tôi suốt hơn hai chục 
năm sống ở “ốc đảo” sông nước bồng 
bềnh, nhưng mà đâu hết nghèo, bởi 
“thiếu điện” không mở rộng sản xuất 
được, với 5 ha đất canh tác lúa xen 
canh nuôi tôm càng thả lan, nhưng 

thu nhập quanh năm chỉ đủ ăn. Điện 
lưới về, gia đình tôi chuyển đổi qua 
nuôi tôm thẻ, sử dụng quạt máy 
bằng mô-tow, lợi nhuận năm rồi đạt 
trên 200 triệu đồng.

Trên lộ trình xây dựng nông thôn 
mới nơi đây - Điện, đường, trường, 
trạm phát triển hơn, con người được 
đáp ứng nhu cầu bức thiết và nâng 
cao đời sống tinh thần để cùng đoàn 
kết cùng xây dựng và đánh thức “ốc 
đảo” đầy tiềm năng kinh tế, điển hình 
là con tôm sẽ khơi dậy sức sống mới ở 
Cồn Phụng. Ông Nguyễn Văn Thanh 
- Bí thư chi bộ, Trưởng Ban nhân dân 
ấp Cồn Phụng hồ hởi cho biết: Toàn 
ấp có 136 hộ dân, diện tích đất trên 
300 ha, đất sản xuất nông nghiệp 
120 ha, trước đây trồng lúa 3 vụ/năm 
kết hợp nuôi tôm càng thả lan trên 
ruộng, có khoảng 08 hộ dân nuôi tôm 
công nghiệp. Tuy nhiên chi phí đầu 

vào (nhiên liệu dầu) quá cao, theo sử 
dụng điện lưới tiết kiệm được 40% so 
với sử dụng dầu DO. Năm nay “điện 
lưới” kéo về, có đến 80% hộ nông dân 
chuyển qua sử dụng điện nuôi tôm 
công nghiệp: Thẻ, sú và càng xanh. 
Vừa qua năm 2019 bà con trúng mùa, 
thấp nhất cũng trên 100 triệu đồng/
hộ, mức trung bình khoảng 200-300 
triệu đồng/hộ, cao nhất có hộ từ 1 
đến 1,2 tỷ đồng.

Chuyển mình từ kinh tế vườn 
và du lịch ở cồn An Lộc (Bần Chát)

Tiếp nối niềm vui của chính 
quyền và người dân ấp Cồn Phụng, 
xã Long Hòa, huyện Châu Thành, 
vừa đặt chân lên bến đò, chúng tôi 
cảm nhận được không khí náo nhiệt, 
những gánh hàng tập nập chở theo 
hàng hóa chủ yếu là “trái cây” được 
trồng từ cồn An Lộc chuyển qua đất 
liền. Từ khi có điện, cả “ốc đảo” nhộn 
nhịp lên. Người dân đất cù lao này 
chia sẻ: Giờ đây, khi trời đêm buông 
xuống, cồn An Lộc sẽ rực sáng ánh 
điện trong những căn nhà, những 
vườn cây sum suê trĩu quả, những 
con đường bê tông thẳng tắp….

Cồn An Lộc hay còn gọi là cồn 
Bần Chát (ấp An Lộc, xã Hòa Tân, 
huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh) nằm trên 
dòng sông Hậu, diện tích tự nhiên 
rộng trên 473 ha, trong đó đất canh 
tác 167 ha, có 146 hộ dân sinh sống. 
Cồn cách đất liền khoảng một km, 
qua đò ngang mất khoảng hơn 15 
phút, được thiên nhiên ưu đãi với cây 
trái sum suê, cá tôm dồi dào, cồn còn 
nổi tiếng với những người dân cần 
cù, chân chất và thân thiện. Trước 
đây, khi chưa có điện toàn ấp chỉ có 
43 hộ dân sử dụng điện năng lượng 
mặt trời, số còn lại sử dụng bình ắc 

Sức sống mới trên “ỐC ĐẢO” ở Trà Vinh

Trở lại “ốc đảo” cuối tháng 2/2020, ghi nhận khi dòng điện lưới Quốc gia cáp ngầm xuyên qua các con sông 
mang nguồn điện về “ốc đảo” và sau hơn một năm có điện lưới quốc gia, người dân hai “ốc đảo”: Cồn Phụng, 

cồn An Lộc đang thay da đổi thịt mạnh mẽ, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Điện về, 
“ốc đảo” đã thực sự chuyển mình mọi mặt, đời sống của người dân đổi thay theo từng ngày, từng giờ.

Hộ dân Nguyễn Văn Trọn, cồn An Lộc chia sẻ niềm vui khi điện lưới kéo về, đã 
trang bị sử dụng hệ thống tưới nước tự động
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quy, đèn dầu thắp sáng và một số hộ 
khá mua máy nổ, không có điện “ốc 
đảo” nhiều năm liền không phát triển. 
Điện lưới quốc gia kéo về, người dân 
trên “ốc đảo” phấn khởi, vui mừng, ở 
đây gần như nhà nào cũng có mảnh 
vườn trồng đủ loại cây trái theo mùa, 
nào ổi, xoài, nhãn, mận, dâu, bòn bon, 
chôm chôm, vú sữa, sầu riêng… 

Ông Nguyễn Văn Lác, 61 tuổi có 
30 năm sống ở “ốc đảo”, một trong 06 
hộ dân lập nghiệp ở cồn này tâm sự: 
Tôi canh tác khoảng 8,6 ha vườn, trước 
đây chưa có điện dùng máy xăng tưới 
tiêu bình quân mỗi ngày khoảng 3 lít, 
chí phí trên 60.000đ, nay có điện sử 
dụng từ 3-5 kWh, chi phí chỉ khoảng 
10.000đ, tiết kiệm trên 50.000đ, so 
ra mùa vụ này thu hoạch lãi trên 300 
triệu đồng, lợi nhuận tăng cao do chí 
phí đầu vào giảm. Mặt khác rất tiện 
lợi, chỉ cần bật công tắc là hệ thống 
nước tự động tưới, không phải giựt 
máy nổ cực khổ nhiều lần như trước 
đây, tiết kiệm được thời gian so với sử 
dụng máy dầu hoặc máy nổ xăng và 
có điện còn xem tin tức thời sự, xem 
chương trình khuyến công học tập 
kinh nghiệm các mô hình sản xuất 
trên Đài truyền hình và “có điện người 
dân cồn An Lộc đổi đời”.

Điện không chỉ là động lực phát 
triển kinh tế vườn, mà còn phát triển 
ngành chế biến và du lịch sinh thái 
vườn, là điều kiện nâng cao đời sống 
người dân. Có lẽ đến tận bây giờ 
người dân “ốc đảo” cồn An Lộc chưa 
có niềm hạnh phúc nào hơn khi được 
đón điện lưới quốc gia. Điện về, niềm 
vui của người dân như vỡ òa sau bao 
năm khao khát và ước mơ đổi đời, đi 
lên đã thành hiện thực. Ông Lê Quốc 
Thuần, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa 
Tân, huyện Cầu Kè cho biết: Toàn ấp 
với diện tích đất trồng nông nghiệp 
170 ha và sản lượng thu hoạch trái 
cây 200 tấn/năm. Điện kéo về kinh tế 
phát triển nhanh, số hộ nông dân khá 
lên và giàu tăng trên 20% so với năm 
trước khi chưa có điện. Chính quyền 
xã có chính sách hỗ trợ, khuyến cáo 
người dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất 
dần sang các loại cây ăn trái chủ lực 
theo khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn với các loại 
cây cho giá trị kinh tế cao, tạo hướng 

đi mới cho nhà vườn sản xuất sản 
phẩm sạch, an toàn cung cấp cho thị 
trường xuất khẩu và trong nước. Mặt 
khác còn liên kết Công ty TNHH MTV 
Thủy sản Biển Đông mở rộng đầu tư 
thêm 30 ha diện tích nuôi cá tra trơn, 
đến nay xây dựng được khu nuôi 
trồng thủy sản lên 60 ha (tăng 30 ha 
so với năm trước); đồng thời xây dựng 
đề án báo cáo về Tỉnh quy hoạch đầu 
tư khu vực cồn An Lộc thành khu sinh 
thái mô hình vườn cây ăn trái, phát 
triển du lịch trong tương lai sắp tới.

Trước yêu cầu bức xúc của người 
dân “ốc đảo” qua các lần tiếp xúc cử 
tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 
Trà Vinh kiến nghị ngành điện và 
thực hiện chủ trương của Chính phủ 
trong việc đưa điện lưới quốc gia “phủ 
sóng” các vùng sâu, vùng xa, vùng hải 
đảo. Với kinh phí đầu tư rất lớn bình 
quân trên 94 triệu đồng/ hộ dân, 
nhưng với ngành Điện, đây là nhiệm 
vụ chính trị, phục vụ nhân dân, ổn 
định an ninh quốc phòng, góp phần 
phát triển kinh tế của địa phương 
được xác định là nhiệm vụ hàng đầu. 
Ông Huỳnh Chí Hải, Giám đốc Công 

ty Điện lực Trà Vinh chia sẻ: Dự án 
cấp điện về “ốc đảo” thực hiện bằng 
phương thức EVNSPC vay vốn qũy tín 
dụng Trà Vinh, lãi suất thấp, nhưng do 
tính chất phức tạp của công trình với 
đoạn cáp ngầm kéo vượt qua sông, 
ngòi và lưới trung áp kéo trong khu 
vực “ốc đảo” đi qua ao tôm, vườn cây 
ăn trái… do đó công tác giải phóng 
mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn, 
tuy nhiên với quyết tâm ngành điện 
phối hợp chính quyền địa phương 
vận động hộ dân thực hiện tốt công 
tác giải phóng mặt bằng, hiến đất, 
hoa màu …để công trình hoàn thành 
đúng tiến độ, đóng điện phục vụ Tết 
Nguyên đán vào tháng 01/2019. Sau 
khi hoàn thành dự án này giúp huyện 
Cầu Kè đạt tiêu chí huyện nông thôn 
mới năm 2019.

Được biết, tỉ suất vốn đầu tư của 
công trình cấp điện cho 2 “ốc đảo” Cồn 
An Lộc và Cồn Phụng bình quân trên 
94 triệu đồng/ hộ dân, nếu vì lợi nhuận 
kinh doanh thì có lẽ không có doanh 
nghiệp nào đầu tư điện lưới cho “ốc 
đảo” này - Nhưng với quyết tâm thực 
hiện công trình “ý Đảng lòng dân” 
cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ - 
quyết đem ánh sáng văn minh về tận 
cùng mảnh đất cù lao xa xôi để đáp 
ứng nhu cầu, nâng cao đời sống tinh 
thần người dân, Công ty Điện lực Trà 
Vinh triển khai thành công dự án cấp 
điện về “ốc đảo”, tạo được niềm tin và 
sự đồng thuận cao trong nhân dân- 
Đây cũng chính là một trong những 
nhiệm vụ quan trọng nhằm phục vụ 
nhân dân và góp phần thúc đẩy kinh 
tế - xã hội tỉnh nhà ngày càng đổi 
thay, phát triển.

Chiều về dần, chia tay cồn An 
Lộc, nhìn những cột điện hiên ngang 
thẳng tắp, cao sừng sững trên các đê 
bao, chúng tôi cảm nhận rõ ước mơ 
điện về “ốc đảo” cuối cùng của tỉnh 
đã thực sự thành hiện thực. Bởi - với 
người dân nơi đây: “Có điện chính là 
đổi thay - đổi đời”. Và chính cái nguồn 
sáng của ánh điện, “ốc đảo” sẽ từng 
ngày, từng giờ thay da đổi thịt - Bước 
tiến mới của cuộc sống mới đã tràn về 
trên “cồn An Lộc” - quê hương người 
Mẹ cầm súng Nguyễn Thị Út./.

Bình Nguyên

Dự án cấp điện Cồn Phụng 
khối lượng đường dây trung áp 
3 pha 22kV trên không 6,346 km; 
đường dây trung áp 3 pha 22 
kV ngầm (vượt sông) 0,487 km; 
đường dây hạ áp 3 pha 14,368 
km; 07 trạm biến áp 1.050kVA 
và lắp đặt 136 công tơ. Tổng vốn 
đầu tư 14,6 tỷ đồng do EVNSPC 
làm chủ đầu tư, hoàn thành 
tháng 12/2018

Dự án cấp điện Cồn An Lộc 
khối lượng đường dây trung 
áp 3 pha trên không 3,997 km; 
đường dây trung áp 3 pha ngầm 
hóa 0,720 km; đường dây hạ áp 
3 pha 5,564 km; 4 trạm biến áp, 
dung lượng 450 kVA và lắp đặt 
146 công tơ. Tổng vốn đầu tư 
trên 12 tỷ đồng do Tổng công 
ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) 
làm chủ đầu tư, hoàn thành 
tháng 12/2018 
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Quần đảo Thổ Châu (huyện 
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) 
được coi là xã đảo tiền tiêu 

trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc với 
8 hòn đảo lớn nhỏ như những chấm 
nhỏ giữa biển khơi. Lớn nhất và đông 
dân nhất vẫn là hòn đảo Thổ Chu, còn 
lại các đảo khác như: Hòn Nhạn, Hòn 
Khô, Hòn Xanh, Hòn Cái Bàn, Đá Bạc 
diện tích nhỏ. Cách xa đất liền đến 
230km, toàn bộ xã đảo Thổ Châu có 
gần 2.000 dân sinh sống. Dù cuộc 
sống cách biệt với đất liền và đối mặt 
với muôn vàn khó khăn, nhưng các 
cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 152 cùng 
nhân dân trên đảo vẫn kiên cường 
bám đảo, sản xuất và bảo vệ chủ 
quyền, an ninh biển đảo của Tổ quốc. 

Trong chuyến khảo sát tiếp 
nhận quản lý hệ thống điện trên 
đảo Thổ Chu từ ngày 26/2 đến 
28/2/2020, đoàn công tác của Tổng 
công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) 
do Ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch 
Hội đồng thành viên EVNSPC làm 
trưởng đoàn đã đến khảo sát sơ bộ 
lưới điện trên đảo Thổ Chu để chuẩn 
bị tiếp nhận hệ thống lưới điện của 
địa phương bàn giao cho ngành 
Điện để tiếp tục đầu tư phát triển 
lưới điện phục vụ phát triển kinh tế 
- chính trị - xã hội, bảo đảm an ninh 
quốc phòng trên xã đảo. 

Qua khảo sát, đoàn công tác 
nhận định các cụm máy phát trên đảo 
có công suất nhỏ và đều đã xuống 
cấp, hiện đang vận hành trong tình 
trạng quá tải; hệ thống lưới điện trên 
đảo chỉ có lưới hạ áp, bán kính dài, 
tổn thất lớn, độ tin cậy cung cấp điện 
không cao; và lưới điện chưa phủ 
kín toàn bộ đảo, nhiều khu vực chưa 
được đầu tư cấp điện.

Hiện nay, xã đảo Thổ Châu 
đang quản lý gồm Nhà máy phát 
điện diesel với 04 tổ máy Cummins 
tổng công suất 1.668kVA, suất hao 

dầu 290 g/kWh (năm 2018). Ngoài ra 
trên đảo còn một số máy phát nhỏ 
lẻ của các trạm viễn thông, bộ đội xa 
trung tâm, tổng công suất khoảng 
1.200 kVA; đường dây hạ áp gồm 04 
tuyến cáp ABC với tổng chiều dài 3,8 
km. Sản lượng điện phát năm 2019 
là 1.636.104 kWh, dự kiến 2020 là 
1.636.104 kWh. Hệ thống máy phát 
phục vụ cấp điện cho 513 hộ (01 pha: 
477 hộ; 03 pha: 06 hộ).

Ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch 
HĐTV EVNSPC chia sẻ với chính quyền 
địa phương trên đảo “EVNSPC mong 
muốn chính quyền, các đơn vị bộ đội 
và người dân trên đảo cùng đồng 
thuận, hỗ trợ ngành Điện trong việc 
tiếp nhận và xây dựng hệ thống lưới 
điện trên đảo, góp phần vào việc phát 
triển kinh tế và đảm bảo an ninh chủ 
quyền biển đảo Việt Nam. Do nhu cầu 
sử dụng điện trên đảo ngày một tăng 
cao nên sau khi tiếp nhận lưới điện 
cần đầu tư đồng bộ máy phát, lưới 
điện theo tiêu chuẩn của ngành điện 
để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 
tế - chính trị - xã hội địa phương, góp 
phần đảm bảo an ninh quốc phòng 
biển đảo”.

Trong chuyến khảo sát, đoàn 
công tác cũng đã đến thăm cán bộ, 
chiến sỹ thuộc Trung đoàn 152 và 
trao tặng hệ thống điện năng lượng 
mặt trời áp mái; cùng chính quyền địa 
phương đến thăm và tặng quà 12 gia 
đình chính sách, hộ nghèo trên xã đảo; 
tặng 4.000 quyển tập học và 10 xe đạp 
cho học sinh nghèo hiếu học, thiết bị 
nước nóng lạnh cho trường Mầm non, 
trường Trung học cơ sở trên đảo.

Được biết, UBND tỉnh Kiên Giang 
cũng vừa đề xuất thành lập huyện 
đảo Thổ Châu trên cơ sở toàn bộ diện 
tích, dân số xã Thổ Châu (huyện Phú 
Quốc) hiện có gồm diện tích tự nhiên 
hơn 1.395 ha, dân số 621 hộ với 1.909 
khẩu. Huyện Thổ Châu được thành 
lập, cùng với hệ thống điện được đầu 
tư sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát 
triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế biển ở 
vùng biển Tây Nam của tổ quốc; giúp 
phát triển văn hóa, nâng cao hiệu 
quả nền hành chính và chất lượng 
cuộc sống của người dân; củng cố 
quốc phòng an an ninh, đảm bảo chủ 
quyền biển đảo, bảo vệ vững chắc 
biên giới trên biển.

Thùy Trang

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CHUẨN BỊ TIẾP NHẬN HỆ THỐNG LƯỚI ĐIỆN TRÊN ĐẢO THỔ CHU

Đoàn công tác EVNSPC cùng với chính quyền địa phương khảo sát 
hiện trạng lưới điện trên đảo Thổ Chu
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Trong đó Kế hoạch, nhấn mạnh: 
Đại hội đảng bộ các cấp tiến 
tới Đại hội đại biểu lần thứ III 

Đảng bộ EVN là đợt sinh hoạt chính 
trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, và 
CBCNVL động.

Đại hội đảng bộ, chi bộ thực 
hiện 4 nội dung gồm: (1) Tổng kết 
thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm 
kỳ 2015 - 2020 (đối với chi bộ trực 
thuộc đảng ủy cơ sở là nhiệm kỳ 
2017 - 2020) và xác định phương 
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 
của nhiệm kỳ 2020 - 2025 (đối với chi 
bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là nhiệm 
kỳ 2020 - 2022); (2) Thảo luận, đóng 
góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện 
Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại 
hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; (3) 
Bầu ban chấp hành đảng bộ, chi bộ 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 (đối với chi bộ 
trực thuộc đảng ủy cơ sở là nhiệm kỳ 
2020 - 2022); (4) Bầu đoàn đại biểu dự 
đại hội đảng bộ cấp trên. Những nơi 
có khó khăn liên quan đến công tác 
nhân sự, được cấp ủy có thẩm quyền 
đồng ý thì tiến hành đại hội với 3 nội 
dung, chưa bầu cấp ủy khoá mới.

Kế hoạch cũng hướng dẫn chi 
tiết công tác chuẩn bị văn kiện đại hội 
và tổ chức thực hiện; công tác chuẩn 
bị nhân sự và bầu cử cấp uỷ; cơ cấu, 
số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu 
dự đại hội cấp trên; thời gian tiến 
hành đại hội đảng bộ các cấp; việc 
sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội; xây 
dựng kế hoạch chỉ đạo đại hội. Theo 
đó, văn kiện đại hội của đảng bộ phải 
đánh giá khách quan, trung thực, sát 
tình hình thực tế. Công tác chuẩn bị 
nhân sự và bầu cử cấp uỷ phải thực 
hiện theo đúng Điều lệ, quy chế, quy 
định của Đảng; phát hiện, giới thiệu 
tham gia cấp ủy những nhân tố mới 
có đức, có tài, có uy tín, chú ý phát 
hiện, giới thiệu những nhân tố mới 
có triển vọng, bảo đảm tỉ lệ cán bộ 
trẻ, cán bộ nữ.

Về thời gian tiến hành Đại 
hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy 
EVNNPT không quá 01 ngày, hoàn 
thành trong tháng 3/2020; Đại hội 
các đảng bộ trực thuộc không quá 02 
ngày, hoàn thành trong tháng 4/2020 
(trừ đảng bộ được được chỉ định đại 
hội điểm); Đại hội Đảng bộ EVNNPT 
không quá 02 ngày, hoàn thành 
trong tháng 6/2020; thời gian họp trù 
bị đại hội từ cấp cơ sở trở lên không 

quá 1/2 ngày và nằm trong thời gian 
đại hội nêu trên.

Các đảng ủy cơ sở căn cứ Chỉ thị 
số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ 
Chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng 
dẫn của Trung ương; kế hoạch, hướng 
dẫn của Đảng bộ EVN, EVNNPT, xây 
dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện đại 
hội đảng bộ cấp mình và chi bộ trực 
thuộc phù hợp với thực tế. Căn cứ 
thành phần, nhiệm vụ của các tiểu ban 
giúp việc đại hội Đảng bộ và điều kiện 
cụ thể của đơn vị thành lập các tiểu 
ban giúp việc chuẩn bị và phân công 
ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên 
theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn đại hội.

Công tác chuẩn bị và tổ chức 
đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại 
hội đại biểu Đảng bộ EVN lần thứ III 
phải thực hiện phương châm kế thừa, 
ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát 
triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ 
vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, 
kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu 
quả, đề cao trách nhiệm của các cấp 
ủy, tổ chức đảng, trước hết là người 
đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết 
thực, không phô trương hình thức, 
kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.

Quốc Chiêu

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành 
Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII Đảng ủy EVNNPT

EVNNPT TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2020-2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, 
ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về 
đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng; Kế hoạch số 36-KH/ĐU, ngày 
11/9/2019 của Đảng ủy Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam (EVN) về tổ chức đại hội 
đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại 
biểu lần thứ III Đảng bộ EVN. Đảng 
ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 
gia (EVNNPT) đã xây dựng Kế hoạch tổ 
chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại 
hội đại biểu Đảng bộ EVNNPT lần thứ 
III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
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CƠ SỞ CÔNG NGHỆ TRUYỀN 
THÔNG INTERNET BẰNG ÁNH 
SÁNG Li-Fi

Ta đều biết mạng thông tin di 
động toàn cầu Internet đã trải qua 
các thế hệ từ 2G, 3G đến 4G phổ biến 
hiện nay đến mạng 5G đang được 
triển khai. Các mạng này đều sử dụng 
việc kết nối bằng sóng điện từ. Việc 
chuyển đổi các thế hệ mạng truyền 
thông thực chất là tăng tần số tín hiệu 
từ MHz sang GHz làm tăng tốc độ và 
giảm thời gian kết nối. Một câu hỏi 
đặt ra là có thể thay thế sóng điện từ 
trong kết nối mạng thông tin di động 
đang sử dụng hiện nay bằng ánh sáng 
được không?. Vì ánh sáng cũng có 
bản chất là sóng điện từ có tần số cực 
cao từ 400 THz đến 780 THz (Tera = 
1012), do đó thời gian kết nối Internet 
bằng công nghệ Li-Fi sẽ ngắn hơn kết 
nối bằng công nghệ Wi-Fi nhiều lần, 
độ tin cậy kết nối cũng cao hơn. 

Năm 2011, giáo sư người Đức 
Harald Haas làm việc tại trường đại 
học Edinburgh (Scotland) đã trình bày 
công nghệ Li-Fi đầu tiên tại một cuộc 
hội thảo (hình 1) với sơ đồ hệ thống 
cho trên hình 2.

Hình 1. Harald Haas giới thiệu Li-Fi  

Phía đầu vào máy tính thông qua server truyền tín hiệu Internet đến 
bộ mã hóa quang (streaming content) tới đầu driver của đèn LED. Ánh sáng 
đèn LED được mã hóa nhị phân với mức 1 là đèn bật và 0 là đèn tắt. Ta 
biết chu kỳ bật / tắt đèn LED gần như vô hạn, cỡ nano giây mà mắt thường 
không nhận biết được. Tỉ lệ nhấp nháy của ánh sáng tùy thuộc vào dữ 
liệu mà chúng ta muốn mã hóa. Tại phía đầu thu, ánh sáng LED mã hóa 
được bộ giải mã gồm Photodectector tiếp theo là bộ khuếch đại và xử lý 
(Amplification & Processing) biến đổi tín hiệu ánh sáng thành tín hiệu đầu 
vào PC hay smarphone.

Trong bài báo “Giải pháp đột phá mới trong công nghệ truyền 
thông không dây bằng ánh sáng Li-Fi (Light Fidelity)” trên tạp chí 
Điện và Đời sống năm 2018 chúng tôi đã giới thiệu khá chi tiết nguyên lý 
hoạt động, ưu nhược điểm và những ứng dụng của Li-Fi. Đã 10 năm trôi 
qua, công nghệ Li-Fi không ngừng được hoàn thiện và thêm nhiều ứng 
dụng. Trong bài báo này chúng tôi sẽ cập nhật thực trạng và những kết quả 
mới trong việc triển khai công nghệ Li-Fi.

THỰC TRẠNG CÔNG NGHỆ 
KẾT NỐI INTERNET
BẰNG ÁNH SÁNG Li-Fi

Lê Văn Doanh - PHạm Văn Bình
Trường cao đẳng nghề Bách Khoa - Hà Nội
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Hình 2. Sơ đồ nguyên lý công nghệ Li-Fi

CÁC TÍNH NĂNG CỦA Li-Fi

Các tính năng cơ bản của một hệ thống truyền thông di động băng Li-Fi cụ thể là:

Tốc độ: Nhờ truyền dẫn dữ liệu bằng ánh sáng mà Li-Fi đã đạt tới tốc độ trên 100 Gbps, có thể điều khiển thời gian 
thực cho hệ thống IoT.

Bảo mật: Do tín hiệu Li-Fi là ánh sáng nhìn thấy nên không thể đi xuyên qua tường. Đây là nhược điểm nhưng cũng 
là ưu điểm về bảo mật, vì thế nó có thể loại bỏ các mối đe dọa của dữ liệu bị hacker tấn công từ xa. Giải pháp này rất phù 
hợp cho các hoạt động liên quan đến bí mật nghiên cứu, quốc phòng, ngân hàng, hệ thống an ninh… 

Hiệu quả năng lượng: Tiêu thụ năng lượng được giảm thiểu thông qua việc sử dụng các đèn LED, việc truyền tải 
dữ liệu Li-Fi đòi hỏi công suất nguồn thêm không đáng kể.

An toàn sinh học, tác động môi trường: So với sóng radio, sóng ánh sáng nhìn thấy nói chung vô hại đối với con 
người. Li-Fi là giải pháp thay thế cho sóng điện từ trong các môi trường nhạy cảm như bệnh viện, trung tâm y tế, trường 
học, một số cơ sở công nghiệp, buồng phản ứng hạt nhân…

Mật độ dữ liệu: Mỗi ánh sáng Li-Fi có thể cung cấp tốc độ tương tự hoặc lớn hơn một điểm truy cập Wi-Fi. Vì vậy 
trong cùng một khu vực, Li-Fi có thể cung cấp 10, 100 hoặc 1000 lần lớn hơn Wi-Fi. Mật độ dữ liệu Wi-Fi chỉ khoảng 1 
Mbps cho mỗi mét vuông trong khi đó với Li-Fi có thể đạt tới nhiều Gbps trên một mét vuông,

Bảng so sánh giữa công nghệ Li-Fi và Wi-Fi

STT Thông số Li-Fi Wi-Fi

1 Tốc độ truyền dữ liệu Trên 1Gbps 150Mbps

2 Phương thức truyền Truyền dữ liệu bằng ánh sáng Truyền dữ liệu bằng sóng radio

3 Băng thông Rộng do quang phổ ánh sáng nhìn thấy lớn 
hơn 10.000 lần so với phổ sóng radio

Thấp hơn rất nhiều so với băng thông 
của Li-Fi

4 Giá thành truyền dẫn Rẻ hơn so với Wi-Fi do miễn phí băng thông, 
tuy nhiên phần cứng của một kit Li-Fi hiện 
còn cao.

Đắt hơn do sử dụng sóng radio để 
truyền tin. Thiết bị phần cứng rẻ hơn

5 Kết nối Điểm-điểm Điểm điểm

6 Tần số 1000 THz 2,4 GHz (5G)

7 Tính bảo mật Cao hơn do không sử dụng sóng radio Sử dụng sóng radio dễ bị tin tặc

8 Khả năng sử dụng Trong các môi trường đặc biệt không cho 
phép truyền sóng điện từ như trên máy bay, 
trong phòng mổ, dưới nước, trong hầm lò...

Linh hoạt
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MỘT SỐ ỨNG DỤNG MỚI 
CỦA CÔNG NGHỆ Li-Fi

Trong 10 năm gần đây 
công nghệ Li -Fi đã đạt được kết 
quả đáng kể trong việc giảm 
giá thành phần cứng mà mấu 
chốt là giá thành chế tạo các bộ 
mã hóa tín hiệu internet-quang 
và bộ giải mã tín hiệu quang-
internet. Hiện nay giá phần 
cứng hệ thống Li-Fi vẫn còn 
đắt hơn giá hệ thống Wi-Fi. Một 
bộ kit gồm đèn LED mã hóa tín 
hiệu internet-quang và đầu 
thu quang-tín hiệu internet đã 
được Luxecom thương mại hóa 
với giá 1600 ơrô. Hệ thống đảm 
bảo kết nối Internet bằng ánh 
sáng cho một phòng làm việc 
gồm nhiều máy PC có diện tích 
20 mét vuông. Hình ảnh minh 
họa cho hệ thống này được 
cho trên hình 3.

Hệ thống Li-Fi cho phép hành khách đi máy bay sử dụng thiết bị điện tử cá nhân. Các chuyến bay kéo dài nhiều giờ 
nhưng vì lý do an toàn không cho phép hành khách sử dụng máy PC hay smartphone làm ảnh hưởng tới hệ thống điện 
tử điều khiển máy bay. Tháng 9/2019 Air France đã thử nghiệm thành công hệ thống kết nối Li-Fi trên máy bay tại Salon 
Hàng không dân dụng tại sân bay Bourget Paris (hình 4). Hệ thông gồm đèn LED mã hóa tín hiệu internet và gửi tín 
hiệu ánh sáng LED đến từng đầu thu tín hiệu quang đặt trên ghế ngồi của hành khách. Hành khách có thể dễ dàng kết 
nối cổng này vào smartphone hay máy PC của mình. Hệ thống này giảm 60% trọng lượng cáp truyền dẫn so với công 
nghệ Wi-Fi. 

Hệ thống Li-Fi cho phép theo dõi từ xa ca mổ tại bệnh viện. Trong các ca mổ có sử dụng nhiều robot và các thiết bị 
điện tử y tế không cho phép truyền tín hiệu internet gây ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị điện tử y tế. Nhờ Li-Fi 
truyền dẫn tín hiệu bằng ánh sáng không làm ảnh hưởng tới hoạt động của thiết bị y tế có thể giám sát, tư vẫn ca mổ 
từ xa (hình 5). Các bác sỹ ở bệnh Stell à Rueil-Malmaison Pháp sử dụng Li-Fi để tư vấn trực tuyến dữ liệu cá nhân của 
bệnh nhân cho ca mổ mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các máy điện tử y tế. Hệ thống này có giá 100 ơrô 
cho mỗi mét vuông phòng mổ.

Hệ thống Li-Fi cho ngân hàng. Hệ thống này cho phép quyền truy cập trực tuyến dữ liệu ngân hàng cho một số 
người có thẩm quyền. Để đảm bảo bí mật Ngân hàng Crédit Mutuel Arkea de Lacanau ở Gironde nước Pháp đã lắp đặt 
hệ thống Li-Fi chỉ cho phép một vài nhân vật có trách nhiệm có quyền truy cập.

 

           Hình 4. Hệ thống Li-Fi trên máy bay                                                                          Hình 5. Hệ thống Li-Fi cho phòng mổ

 Hình 3. Hệ thống Li-Fi triển khai trong thực tế
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Trước diễn biến phức tạp của 
dịch Covid-19, những ngày 
qua, chị Lê Thị Phương Lan, 

trú phường Bạch Ðằng (quận Hai Bà 
Trưng, Hà Nội) đang tìm nhiều biện 
pháp phòng tránh dịch bệnh cho 
gia đình. Ngoài việc, thực hiện các 
biện pháp phòng ngừa theo Bộ Y tế 
khuyến cáo. Chị cùng nhiều người bạn 
đã đến các trung tâm điện máy, cửa 
hàng điện tử để tìm mua sản phẩm 
máy lọc không khí kháng khuẩn, diệt 
vi-rút vì tin rằng, sản phẩm này sẽ 
giúp cải thiện chất lượng không khí 
trong nhà và ngăn chặn được sự lây 
lan của dịch Covid-19.

Sau một thời gian tìm hiểu, chị 
Lan quyết định mua chiếc máy lọc 
không khí đời mới nhất có tính năng 
diệt khuẩn và nấm mốc, tạo ion âm, 
lọc bụi mịn PM2.5 với giá sau khi trừ 
khuyến mại còn gần 12 triệu đồng. 
Chị Lan chia sẻ thêm: “Loại máy nêu 
trên có tính năng diệt khuẩn và 
ion có thể tiêu diệt vi-rút cho nên 
giá cao hơn các máy lọc không khí 
thông thường từ hai đến ba triệu 
đồng/chiếc. Ðáng chú ý, trong thời 
điểm dịch Covid-19 đang diễn biến 
phức tạp, các loại máy lọc không khí 
có thêm chức năng diệt khuẩn, diệt 
vi-rút thậm chí còn "cháy" hàng và 
giá có thể bị đội lên hơn so với ngày 
thường nhưng chúng tôi vẫn chấp 
nhận”.

Theo chị Nguyễn Thị Hiền (nhân 
viên bán hàng tại một Trung tâm siêu 
thị điện máy) chia sẻ, máy lọc không 
khí có tính năng diệt khuẩn thường 
có giá cao hơn các máy lọc không khí 

thông thường từ 1,5- 2 triệu đồng/
cái. Đặc biệt, trong mùa dịch bệnh 
Covid-19 đang diễn biến phức tạp, 
các loại máy lọc không khí có thêm 
chức năng diệt khuẩn, diệt vi-rút 
đang rất hút khách.

Anh Đặng Tiến Hiếu, nhân viên 
bán hàng tại Siêu thị điện máy Media 
Mart Trường Chinh (Hà Nội), trước 
đây, khi ứng dụng đo lường chất 
lượng không khí AirVisual (Mỹ) đưa 
ra cảnh báo chất lượng không khí 
tại TP Hà Nội nhiều thời điểm ở mức 
xấu, gây nguy hại cho sức khỏe con 
người thì cũng rất ít người đến hỏi 
mua máy lọc không khí. Thế nhưng, 
trong khoảng một tháng trở lại đây, 
số người đến hỏi mua các sản phẩm 
lọc không khí tăng mạnh. Loại có 

tính năng diệt khuẩn, diệt vi-rút có 
ngày bán được cả chục chiếc. Một số 
dòng sản phẩm máy lọc không khí 
với giá bình dân từ ba đến năm triệu 
đồng/chiếc hiện đang trong tình 
trạng “cháy” hàng. Theo lời tư vấn 
của anh Hiếu, hầu hết các loại máy 
này, cơ bản đều có ba lớp lọc, trong 
đó, lớp lọc thô bên ngoài để lọc các 
loại bụi vải, lông động vật; tiếp theo 
là lớp màng lọc HEPA có các tính 
năng kháng khuẩn, diệt khuẩn, lọc 
sạch không khí, loại sạch bụi bẩn, 
tạp chất, mùi hôi trong không khí, 
bụi siêu mịn PM2.5; cuối cùng là lớp 
than hoạt tính để ức chế và giữ lại vi 
khuẩn, vi-rút gây hại cho con người 
nhằm lọc không khí trong lành cho 
người sử dụng.

DỊCH COVID - 19 BÙNG PHÁT NHIỀU NƠI 
KHIẾN GIÁ MẶT HÀNG CÓ TÍNH NĂNG DIỆT KHUẨN TĂNG GIÁ

Hiện nay, trước mối lo ngại dịch Covid-19 gây ra, không ít gia đình đã chi nhiều tiền vì 
tin vào lời quảng cáo của một số cá nhân, cửa hàng kinh doanh để mua các sản phẩm phòng, 
chống dịch như thẻ đeo, máy lọc không khí diệt 99,9% vi-rút, khiến các mặt hàng này tăng giá 
từ 20 - 30% so với bình thường.

Việc tìm mua sản phẩm máy lọc không khí tại các siêu thị điện máy đang trở 
thành xu hướng chủ đạo ở Hà Nội những ngày này
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Theo đại diện các cửa hàng, siêu thị điện máy 
chuyên bán máy lọc không khí, hai tuần nay, lượng 
khách hàng đến tìm mua máy lọc không khí tăng vọt, 
có cửa hàng tăng tới 50% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Một số dòng sản phẩm máy lọc không khí với giá bình 
dân từ 1,8 triệu đồng đến 5 triệu đồng/cái đã trong 
tình trạng “cháy hàng”.

Đánh giá về khả năng diệt khuẩn, diệt vi-rút của 
những loại máy lọc không khí này, một số kỹ sư trong 
lĩnh vực điện máy chia sẻ kinh nghiệm: Hiện có nhiều 
công nghệ lọc không khí, phổ biến nhất hiện nay là 
sử dụng công nghệ màng lọc HEPA - bộ lọc hạt không 
khí tiêu chuẩn cao gồm một tấm lưới các sợi thủy tinh 
có đường kính từ 0,5 đến 2 micromet, được sắp xếp 
một cách ngẫu nhiên và đan xen lẫn nhau. Cơ chế 
hoạt động của các loại máy lọc khi sử dụng loại màng 
lọc này có thể giữ lại một số vi khuẩn bám trên bụi lơ 
lửng trong không khí, nhưng hầu hết đó chỉ là bụi thô 
có kích thước lớn. Còn với vi-rút gây ra dịch Covid-19 
là một loại vi-rút có kích thước nhỏ hơn cả vi khuẩn, 
tương đương 0,1 đến 0,3 micromet, nghĩa là vượt qua 
khả năng lọc của màng lọc HEPA. Vì vậy, việc sử dụng 
máy lọc không khí thông thường với màng lọc HEPA, 
không có tác dụng lọc cho nên quảng cáo máy lọc 
không khí có thể tiêu diệt vi-rút, vi khuẩn, thậm chí 
diệt tới 99% là chuyện hết sức viển vông. Với một số 
loại máy trang bị thêm công nghệ ion âm, khi hoạt 
động, sẽ phóng ra các ion âm vào không khí để sản 
sinh ra các hạt điện tích, phản ứng với vi khuẩn và vi-
rút để phá vỡ cấu trúc hoặc bao kín và cô lập các vi 
sinh vật này, khiến các loại vi sinh vật bị tiêu diệt hoặc 
nhanh chóng lắng xuống, giúp loại bỏ nguy cơ lây 
bệnh. Nhưng các công nghệ này phần lớn chỉ đúng 
trên lý thuyết quảng cáo, chưa có khuyến cáo cụ thể, 
cũng như kết quả kiểm định của cơ quan chuyên môn.

Theo khảo sát, ngoài các sản phẩm máy lọc 
không khí, các mặt hàng tủ lạnh, máy điều hòa, quạt 
hơi nước… có chức năng kháng khuẩn, diệt khuẩn 
cũng đang có sức mua tăng 20 - 30% so với bình 
thường. Để thu hút khách hàng trong mùa dịch bệnh 
Covid-19, các cửa hàng đều đang áp các chương trình, 
quà tặng giảm giá sâu tùy loại.

Để phòng tránh dịch Covid-19 một cách tốt nhất, 
người dùng không nên có tâm lý lo lắng, hoang mang 
mất kiểm soát. Thay vào đó, mọi người cần tuân thủ 
thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế bằng cách đơn 
giản và hiệu quả nhất là rửa tay bằng xà phòng và 
nước sạch thường xuyên, đeo khẩu trang ở nơi đông 
người, đặc biệt khi tham gia phương tiện giao thông 
công cộng. Bộ Y tế cũng khuyến cáo các gia đình nên 
mở cửa phòng thoáng gió, để không khí lưu thông, có 
ánh nắng tự nhiên sẽ khiến vi-rút tự chết mà không 
cần đến các loại máy móc công nghệ hiện đại.

Hải Triều

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh 

hiện nay, việc khuyến khích và thúc đẩy 

thanh toán không dùng tiền mặt là hoàn 

toàn hợp lý, vừa đảm bảo đáp ứng nhu 

cầu sinh hoạt của người dân, vừa phòng 

chống dịch bệnh. Đây cũng là dịp để 

cộng đồng dịch chuyển mạnh hơn trong 

xu thế mới là hạn chế dùng tiền mặt lưu 

thông trong nền kinh tế  

Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi 
thanh toán tiền điện, EVNHANOI đã áp dụng nhiều 
phương thức thanh toán, trong đó thanh toán bằng 
hình thức trích nợ tự động được nhiều người lựa chọn 
hơn cả bởi tiết kiệm được thời gian và an toàn trong 
giao dịch.

Thanh toán tiền điện: Mọi lúc mọi nơi - An toàn - Tiện lợi

Theo bà Tô Lan Phương - Trưởng Ban kinh doanh 
EVNHANOI cho biết: “Trích nợ tự động tiền điện thông 
qua tài khoản ngân hàng giúp người sử dụng điện có 
thể giảm thiểu tình trạng sai sót thông tin, tiết kiệm 
thời gian, thanh toán an toàn và hoàn toàn miễn phí”.

Bên cạnh đó, EVNHANOI đã hợp tác với 18 ngân 
hàng đồng thời mở rộng hợp tác với 9 tổ chức trung 
gian thanh toán, các ví điện tử được Ngân hàng Nhà 
nước cấp phép  trong thanh toán tiền điện không 
dùng tiền mặt. Khách hàng khi thanh toán tiền điện 
trực tuyến có thể 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.

- 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.
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- 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. 

- Thanh toán qua ví điện tử: Hiện nay 
có nhà cung cấp ví điện tử uy tín hợp tác 
với EVNHANOI phải kể đến Viettel (Bank 
plus), VNPay, Payoo, M-Service, ECPay…;

“Thời gian tới, EVNHANOI sẽ tiếp tục 
phối hợp với các đơn vị liên quan để vận 
động khách hàng tham gia thanh toán 
không dùng tiền mặt nhằm tăng cường sự 
minh bạch, thuận tiện trong giao dịch các 
dịch vụ điện và đa dạng hóa phương thức 
giao tiếp giữa khách hàng và ngành điện. 
Trường hợp có vướng mắc khi thực hiện 
thanh toán trực tuyến, khách hàng  liên 
hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng của 
EVNHANOI (Tổng đài  19001288  phục vụ 
24/7) để được tiếp nhận tư vấn và giải 
đáp” - Bà Tô Lan Phương cho biết thêm.

Nguyễn Phượng

1. Thanh toán trích nợ tự động tài khoản:

Bước 1: Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ thanh 
toán hóa đơn tiền điện tự động tại các điểm giao dịch 
bất kỳ của một trong các Ngân hàng (có liên kết với 
Điện lực) mà khách hàng mở tài khoản thanh toán.

Bước 2:  Định kỳ hàng tháng, Ngân hàng sẽ tự động 
trích tiền để thanh toán tiền điện từ tài khoản mà 
khách hàng đã đăng ký với Ngân hàng. Sau khi trích 
tiền, hệ thống Ngân hàng sẽ gửi tin nhắn thông báo số 
dư tài khoản và kết quả thanh toán tiền điện.

Bước 3: Khách hàng tra cứu trên trang Web Chăm sóc 
khách hàng hoặc ứng dụng EVNHANOI CSKH có thông 
báo: Đã thanh toán.

Bước 4: Sau khi chương trình đồng bộ dữ liệu, xem và 
tải bản thể hiện hóa đơn điện tử tại trang Web Chăm 
sóc khách hàng.

2. Thanh toán qua Internet banking/Mobile Banking:

Bước 1: Tại lần thanh toán đầu tiên, Khách hàng đăng 
ký sử dụng dịch vụ tại trang Web của Ngân hàng có 
cam kết “Không sử dụng hình thức thanh toán tại nhà 
trong trường hợp ngừng thanh toán tiện điện với dịch 
vụ đăng ký”.

Bước 2: Khách hàng có thông tin thanh toán tiền điện 
(tin nhắn SMS, Web Chăm sóc khách hàng, ứng dụng 
EVNHANOI CSKH) chủ động thanh toán qua Internet 
banking/ Mobile banking với các cú pháp chuyển tiền 
“Thanh toán tiền điện tháng.... năm... Mã khách hàng 
PDxxxxxxxxxxx”

Bước 3: Khách hàng tra cứu trên trang Web Chăm sóc 
khách hàng hoặc ứng dụng EVNHANOI CSKH có thông 
báo: Đã thanh toán.

Bước 4: Sau khi chương trình đồng bộ dữ liệu, xem và 
tải bản thể hiện hóa đơn điện tử tại trang Web Chăm 
sóc khách hàng.

THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN ONLINE

GÓP PHẦN ĐẨY LÙI COVID-19

Các ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán hợp tác với EVNHANOI

CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN 
TIỀN ĐIỆN QUA NGÂN HÀNG
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Hiện nay có thể nói người dân 
thế giới lo lắng trước những 
diễn biến của dịch viêm phổi 

cấp do virus corona bùng phát từ 
Vũ Hán (Trung Quốc). Tổ chức Y tế 
Thế giới (WHO) khuyến cáo, việc hạn 
chế tụ tập đông người là một trong 
những cách để phòng ngừa dịch 
bệnh.

Dù Việt Nam đang có những 
biện pháp phòng chống dịch hiệu 
quả, tuy nhiên người dân vẫn có tâm 
lý ngại đến chỗ đông người. Các hoạt 
động ăn uống, giải trí, mua sắm trực 
tiếp có phần bị giảm sút. Thay vào 
đó, không ít người đã chọn mua sắm 
trực tuyến để giải quyết nhu cầu tiêu 
dùng hằng ngày của bản thân và 
gia đình. Có thể thấy, đây không chỉ 
là biện pháp mua sắm an toàn cho 
nhiều người mà còn là "lối thoát" cho 

hàng loạt nhà hàng, siêu thị, quán 
ăn,… tránh được cảnh ế ẩm do dịch 
bệnh kéo dài.

Anh Trần Thành Trung, Long 
Biên, Hà Nội cho biết, từ ngày có 
thông tin dịch bệnh Covid-19, tất cả 
các hoạt động mua sắm của gia đình 
qua điện thoại di động. “Đồ ăn sẵn, 
quần áo, giày dép hay cả những đồ 
tiêu dùng hàng ngày tôi đặt hết qua 
mạng. Thủ tục nhanh chóng, gọn nhẹ 
nhiều lựa chọn, bớt đến chỗ đông 
người được ít nào hay ít đó”.

Ðối với chị Minh (nhân viên giao 
dịch một ngân hàng, trụ sở tại phố 
Ðội Cấn, Hà Nội), dịch vụ gọi đồ ăn 
trực tuyến đã trở thành "cứu tinh" 
trong suốt ba tuần nay kể từ lúc hai 
đứa trẻ nhà chị phải nghỉ học ở nhà. 
Cậu cả nhà chị năm nay học lớp 5, cô 
út học lớp 3 nên cũng đã đủ lớn để 

trông nhau, nhưng lại chưa thể tự 
lo việc cơm nước. Trong khi đó, chị 
Minh và chồng đều làm xa nhà đến 
gần chục cây số nên khó có thể trưa 
nào cũng về nhà chuẩn bị cơm nước 
cho các con. Vì thế, chị Minh thường 
sử dụng dịch vụ gọi đồ ăn trực tuyến 
để ship (vận chuyển) bữa trưa cho các 
con ở nhà. “Ðơn giản, chỉ cần hỏi bọn 
trẻ thích ăn gì, sau đó chọn và trả tiền 
là đồ ăn được chuyển đến tận nhà. 
Bọn trẻ con nhà tôi cũng vui lắm vì 
thường xuyên được ăn những món 
mình thích".

Là đơn vị đón đầu xu thế mua 
hàng trực tuyến, đại diện chuỗi bán 
lẻ VinMart cho biết, từ khi dịch bệnh 
xảy ra, khách hàng có nhu cầu mua 
sắm online tăng đột biến. Bên cạnh 
rau, củ quả sạch từ VinEco, thịt mát 
MEATDeli, đồ ăn chế biến sẵn từ 
VinMart Cook, thì các sản phẩm thiết 
yếu như khẩu trang y tế, nước rửa tay 
khô, sữa, nước giải khát, mì tôm, nước 
giặt, kem đánh răng... khách hàng ưu 
tiên chọn lựa.

Khách hàng có thể tra cứu toàn 
bộ thông tin từ tên, nguồn gốc, giá 
cả, thương hiệu... cho tới các chương 
trình khuyến mại đang áp dụng trên 
toàn hệ thống trước khi quyết định 
mua hàng. Đơn vị cũng hợp tác với 
các hãng giao vận lớn như Grab, Go 
Việt... để vận chuyển đến tận nhà chỉ 
sau 2 đến 4 giờ.

Theo Bộ Công Thương, mở rộng 
kênh bán hàng online, huy động các 
doanh nghiệp thương mại điện tử, 
logistics vào cuộc mạnh mẽ là một 
trong những giải pháp nhằm hỗ 

Việc thanh toán online bằng ứng dụng
 giúp người tiêu dùng không phải dùng tiền mặt

NGƯỜI DÂN ĐỒNG LOẠT LỰA CHỌN 
MUA SẮM ONLINE MÙA DỊCH COVID-19

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã khiến nhiều người dân ngại ra đường hay những nơi tụ tập đông 
người như quán ăn, chợ, siêu thị,… nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm. Vì vậy nhiều gia đình lựa chọn mua 
sắm trực tuyến, thanh toán online thay vì tiền mặt giúp người tiêu dùng tránh tiếp xúc thông thường 
với những người khác. 
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trợ người tiêu dùng tăng mua sắm 
nhưng vẫn hạn chế đến chỗ đông 
người trong thời kỳ dịch bệnh, qua 
đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Để kích thích người tiêu dùng 
qua kênh trực tuyến, các cửa hàng, 
cơ sở kinh doanh đồ ăn, thức uống, 
cửa hàng thời trang… chủ động đẩy 
mạnh bán hàng online thông qua các 
website hay mạng xã hội Facebook, 
Zalo..., thậm chí điện thoại tư vấn cho 
khách hàng để họ không phải đến 
cửa hàng, sau đó nhân viên hoặc đơn 
vị vận chuyển sẽ giao hàng đến tận 
nhà cho khách.

Với hệ thống siêu thị Co.opmart 
(thuộc Saigon Co.op), đơn vị này 
cho biết đã triển khai thực hiện vận 
chuyển nội thành miễn phí cho 
các hóa đơn mua hàng trị giá trên 
200.000 đồng. Ngoài ra, những 
khách hàng thân thiết của hệ thống 
này cũng có thể sử dụng điện thoại 
để gọi đến các siêu thị gần nhất đặt 
hàng và được giao miễn phí tại nhà.

Tương tự, hệ thống siêu thị Big C 
đang tăng cường hình thức bán hàng 
thương mại điện tử, mua sắm online 
để người tiêu dùng có thể ngồi nhà 
vẫn nhận được lương thực, thực 
phẩm, đồ tiêu dùng hàng ngày khi có 
nhu cầu. Bên cạnh bán hàng online, 
khách hàng có thể đặt mua hàng 
qua điện thoại, với đơn hàng 200.000 
đồng, khách hàng cũng được giao 
miễn phí trong bán kính 20km.

Các kênh phân phối thương mại 
điện tử được các đơn vị triển khai 
đa dạng, theo mô hình website bán 
hàng, sàn giao dịch thương mại điện 
tử, mạng xã hội. Các ứng dụng thanh 
toán điện tử được triển khai rộng 
khắp đã hỗ trợ hiệu quả cho giao 
dịch thương mại điện tử, như thanh 
toán thông qua thẻ, thanh toán 
online, thanh toán trực tiếp qua điện 
thoại di động…

Theo nhận định của các chuyên 
gia kinh tế, không thể phủ nhận 
những ảnh hưởng tiêu cực của dịch 
bệnh Covid-19 đang gây ra cho nhiều 

ngành kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, 
nếu nhìn vào khía cạnh tích cực khác 
thì những biến động này đang giúp 
các dịch vụ trực tuyến thâm nhập 
nhanh hơn, sâu hơn vào đời sống, 
làm thay đổi hành vi của người tiêu 
dùng, tạo ra những thách thức và cơ 
hội mới đối với các doanh nghiệp. 
Doanh nghiệp nào thể hiện được sự 
linh hoạt trong kế hoạch kinh doanh, 
nhanh chóng tận dụng cơ hội để 
đẩy mạnh các mảng kinh doanh trực 
tuyến, chắc chắn sẽ có đủ sức vượt 
qua những khó khăn do dịch bệnh 
gây ra hiện nay. Riêng người tiêu 
dùng, cùng với sự nở rộ của những 
kênh mua sắm trực tuyến, giao hàng 
nhanh, chúng ta ngày càng có nhiều 
cơ hội mua sắm dễ dàng hơn và tiết 
kiệm được nhiều thời gian di chuyển. 
Tuy nhiên, người tiêu dùng cần lựa 
chọn những trang mạng uy tín, có sự 
tương tác lẫn nhau trong việc mua 
sắm để tránh mua phải hàng giả, 
hàng kém chất lượng.

Nhật Anh

Nhiều sàn thương mại điện tử cũng chọn hình thức hợp tác cùng siêu thị với nhiều khuyến mãi lớn, lên đến 30% đơn hàng
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Tham gia buổi làm việc có ông 
Hoàng Quốc Vượng - Thứ trưởng 
Bộ Công Thương; ông Chu An 

Trường - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 
quản lý đất đai Bộ Tài nguyên và Môi 
trường; ông Nguyễn Chí Hiếu - Phó 
Cục trưởng Cục quản lý đất đại Bộ Xây 
dựng; ông Nguyễn Quốc Trị - Tổng cục 
trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; ông 
Nguyễn Văn Tạo - Phó Tổng cục trưởng 
Tổng cục An ninh kinh tế Bộ Công an; 
ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy 
ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp; ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch 
UBND TP Đà Nẵng; ông Huỳnh Khánh 
Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng 
Nam; ông Dương Quang Thành - Chủ 
tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN); ông Trần Đình Nhân - Tổng 
Giám đốc EVN; ông Nguyễn Tài Anh - 
Phó TGĐ EVN; ông Đặng Phan Tường - 
Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Truyền tải 
điện Quốc gia (EVNNPT); ông Nguyễn 
Tuấn Tùng - Tổng Giám đốc EVNNPT; 
ông Bùi Văn Kiên - Phó TGĐ EVNNPT 
cùng lãnh đạo các Sở, ban ngành của 
tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng. 

Tại buổi làm việc thay mặt chủ 
đầu tư, ông Nguyễn Đức Tuyển - 
Giám đốc Ban QLDA các công trình 
điện miền Trung (CPMB) báo cáo: 
Hiện trên toàn tuyến đường dây khối 
lượng còn lại chưa bàn giao mặt bằng 
rất lớn, gồm: 275 vị trí móng và hành 
lang tuyến còn 1.129 khoảng cột. 
Đặc biệt, có một số địa phương khối 
lượng bàn giao mặt bằng móng rất 
thấp như: Thành phố Đà Nẵng đạt 

50%, tỉnh Quảng Nam đạt 58%... Do 
vậy, khả năng đáp ứng tiến độ tháng 
6/2020 như kế hoạch là cực kỳ khó 
khăn. TP. Đà Nẵng hiện vẫn còn 36/72 
vị trí móng chưa được bàn giao mặt 
bằng, hành lang tuyến chưa được lập 
và phê duyệt. Số lượng hộ dân nhận 
tiền theo phương án bồi thường được 
duyệt rất thấp (dưới 20%) vì không 
thống nhất với đơn giá bồi thường. Tại 
tỉnh Quảng Nam, hiện còn 110/268 vị 
trí móng trụ chưa bàn giao mặt bằng; 
hành lang tuyến còn 248 khoảng cột 
chưa được phê duyệt phương án bồi 
thường. Bên cạnh đó vấn đề về giải 
phóng mặt bằng, thủ tục chuyển đổi 
đất rừng cũng đang là vướng mắc 
trong việc thi công đường dây 500kV 

mạch 3. Về chuyển đổi mục đích sử 
dụng rừng, các tỉnh Quảng Nam, 
Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng 
chưa có Quyết định chuyển đổi mục 
đích sử dụng rừng. 

Để giúp đẩy nhanh tiến độ dự 
án đường dây 500 kV mạch 3, ông 
Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV 
EVN cho biết: Do công trình đường 
dây 500kV mạch 3 không thể đưa 
vào vận hành như kế hoạch ban đầu 
đã ảnh hưởng đến việc tối ưu vận 
hành hệ thống điện quốc gia trong 
việc kết nối lưới điện giữa các vùng 
miền, điển hình như ngay trong năm 
2020 phải huy động nguồn chạy dầu 
có chi phí cao ở mức nhiều hơn để 

PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRỊNH ĐÌNH DŨNG 
KIỂM TRA DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY 500KV MẠCH 3

Quang Thắng

Ngày 6/3/2020, tại thành phố Đà Nẵng Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có buổi làm việc 
các bộ, ngành, UBND tỉnh Quảng Nam, TP. Đà Nẵng nhằm tháo gỡ vướng mắc đường dây 500kV mạch 3 
(Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2). Đây là 2 địa phương còn nhiều vướng mắc trong công tác bồi 
thường giải phóng mặt bằng (BT- GPMB) làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ công trình. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng 
tặng quà cho CPMB, đơn vị đại diện chủ đầu tư
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đảm bảo cung cấp điện quốc gia. Vì 
vậy để sớm hoàn thành công trình 
EVN kiến nghị với Chính phủ chỉ đạo 
các địa phương đẩy nhanh công tác 
giải phóng mặt bằng, bồi thường, 
giải quyết vướng mắc liên quan đến 
các hộ dân, nhà ở; hoàn tất thủ tục 
chuyển đổi đất rừng, thu hồi đất... Tập 
đoàn sẽ tiếp tục đôn đốc và phối hợp 
các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ đào 
đúc móng, lắp dựng cột tại các vị trí 
đã có mặt bằng.

Tại buổi làm việc, ông Hồ Kỳ 
Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà 
Nẵng và ông Huỳnh Khánh Toàn - 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam 
cam kết với Phó Thủ tướng sẽ chỉ đạo 
quyết liệt các địa phương trong tỉnh, 
thành phố phối hợp chặt chẽ với chủ 
đầu tư để tháo gỡ những vướng mắc 
trong BT-GPMB để bàn giao toàn bộ 
hành lang tuyến trước 20/5/2020.

Sau khi lắng nghe báo cáo của 
đại diện chủ đầu tư, đại diện UBND 
TP Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam 
và các Bộ ngành. Phó Thủ tướng Trịnh 
Đình Dũng phát biểu: Dự án đường 
dây 500kV mạch 3 giúp tăng cường 
năng lực truyền tải của lưới điện 
500kV liên kết các miền của hệ thống 
điện quốc gia, góp phần đảm bảo 
cung ứng điện cho miền Nam trong 
giai đoạn tới khi hệ thống điện miền 
Nam không đảm bảo cân đối cung - 
cầu nội vùng. Cùng với đó, dự án giúp 
tối ưu hóa sản xuất - truyền tải điện 
trong vận hành hệ thống điện quốc 

gia. Chính vì vậy, đây là dự án được 
lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Thủ 
tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm.

Phó Thủ tướng Chính phủ đã biểu 
dương EVN, EVNNPT, CPMB, các tỉnh/ 
thành phố, các địa phương nơi có dự 
án đường dây đi qua, các đơn vị quản 
lý dự án, các đơn vị tư vấn giám sát, 
các đơn vị thi công trên công trường 
đã có nhiều cố gắng nỗ lực để tổ chức 
triển khai thi công các hạng mục của 
dự án, đạt được nhiều mốc tiến độ 
quan trọng. Tuy nhiên đến nay, do 
nhiều nguyên nhân khác nhau, nhất 
là vướng mắc về giải phóng mặt bằng, 
dự án hiện nay đang bị chậm tiến độ 
so với kế hoạch ban đầu là đưa vào vận 
hành từ tháng 6/2020. Phó Thủ tướng 
cho rằng dự án đã chậm tiến độ so với 
kế hoạch ban đầu, việc phấn đấu hoàn 
thành công trình này trong năm 2020 

cần sự cố gắng nỗ lực rất lớn của tất 
cả các bên liên quan. Phó Thủ tướng 
Chính phủ yêu cầu các địa phương 
tích cực phối hợp hơn nữa trong việc 
tuyên truyền, vận động người dân 
trong việc thực hiện chính sách của 
Đảng, Nhà nước về giải phóng mặt 
bằng, đảm bảo an ninh trật tự để tạo 
điều kiện phục vụ thuận lợi cho việc 
thi công công trình có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng của quốc gia, không để 
dự án bị chậm tiến độ hơn nữa. Trong 
đó Quảng Nam và Đà Nẵng là 2 địa 
phương còn nhiều vướng mắc nhất 
trong công tác BT-GPMB, chính vì vậy 
tôi đề nghị 2 địa phương trong tháng 
4 phải hoàn thành vị trí móng cột và 
trước 20/5 phải hoàn thành hành lang 
tuyến để các đơn vị thi công nhằm 
đảm bảo tiến độ của dự án.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng 
chỉ đạo EVN, EVNNPT tiếp tục bám 
sát tiến độ và phối hợp tích cực với 
chính quyền địa phương, kịp thời báo 
cáo các khó khăn vướng mắc với Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, 
Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại 
doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo Quốc gia 
về phát triển Điện lực. Phó Thủ tướng 
lưu ý các Bộ ngành tích cực xử lý các 
khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính 
sách, về pháp lý, thủ tục để đề xuất 
kịp thời Thủ tướng Chính phủ chỉ 
đạo, đồng thời khẩn trương quyết 
định và chỉ đạo điều hành các vấn đề 
trong phạm vi thẩm quyền đúng thời 
hạn quy định.
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Theo đó, được sự thống nhất của 
Đảng ủy NPTS, Đại hội Đảng 
bộ bộ phận Trung tâm Dịch vụ 

kỹ thuật 1(TTDVKT1)  lần thứ nhất đã 
diễn ra ngày 03/3 vừa qua. Đây là sự 
kiện quan trọng, đánh dấu sự phát 
triển và trưởng thành của Đảng bộ 
sau hơn hai năm thành lập. Với chủ đề 
“Đoàn kết, chủ động, đổi mới - Nâng 
cao năng lực của Đảng bộ, quyết tâm 
xây dựng TTDVKT1 phát triển bền 
vững” đã thể hiện ý chí, nguyện vọng, 
quyết tâm xây dựng và phát triển bền 
vững Trung tâm của Ban chấp hành và 
cán bộ đảng viên trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội Đảng bộ bộ phận 
TTDVKT1 nhiệm kỳ 2020-2025 có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra một 
giai đoạn mới phát triển bền vững, 
toàn diện của Trung tâm. Dù nhiệm 
vụ đặt ra phía trước còn rất nhiều khó 
khăn, thách thức, nhưng với tinh thần 
đoàn kết, với sức mạnh trí tuệ tập thể, 

dân chủ, kỷ cương và đổi mới của đội 
ngũ cán bộ, đảng viên giàu năng lực, 
tâm huyết và có trách nhiệm, Đảng 
bộ bộ phận Trung tâm đã và đang 
cho thấy quyết tâm thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-
2025 đặt ra.

Với sự tham gia của 40 đảng viên 
của 04 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ 
phận, Đại hội Đảng bộ bộ phận lần 
thứ I, nhiệm kỳ 2020 -2025 của Trung 
tâm Dịch vụ kỹ thuật 2 (TTDVKT2) đã 
diễn ra ngày 06/3 đánh dấu một bước 
tiến mới quan trọng trong sự phát 
triển và trưởng thành của Chi bộ. Đại 
hội đã tập trung đánh giá tình hình 
thực hiện công tác xây dựng Đảng 
nhiệm kỳ 2017-2020, đề ra phương 
hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm 
kỳ 2020-2025 và bầu Ban chấp hành 
nhiệm kỳ 2020-2025 để gánh vác 
trách nhiệm của Đảng bộ bộ phận 
trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, 
đồng chí Phạm Thanh Tùng - Phó Bí 
thư Đảng ủy - Phó Giám đốc NPTS đã 
ghi nhận những đóng góp của Đảng 
bộ bộ phận TTDVKT2 trong nhiệm 
kỳ qua; Đảng bộ bộ phận TTDVKT2 
đã không ngừng xây dựng và lớn 
mạnh; đã lãnh đạo  đơn vị vượt qua 
nhiều khó khăn thách thức, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà 
Đảng ủy cấp trên giao; phối hợp tốt 

Đồng chí Phạm Thanh Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc NPTS tặng hoa 
chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận TTDVKT1 nhiệm kỳ 2020-2025

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận TTDVKT2

NPTS: TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI 
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY NĂM 2020

Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới Đại hội Đảng bộ Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền 
tải điện (NPTS) dự kiến diễn ra vào tháng 4 sắp tới, vừa qua, các Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 
trực thuộc NPTS đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ bộ phận, Đại hội Đảng bộ chi bộ.
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với các đơn vị trong và ngoài Công ty 
góp phần cung cấp điện ổn định, liên 
tục cho phát triển kinh tế, xã hội, an 
ninh và quốc phòng. Trong thời gian 
tới Đảng bộ bộ phận tiếp tục phát 
huy thế mạnh, hạn chế những nhược 
điểm để lãnh đạo Trung tâm hoàn 
thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra. 

Tại Đại hội, thay mặt Đảng bộ 
bộ phận, đồng chí Lê Quốc Thắng - 
Bí thư Đảng bộ bộ phận cảm ơn và 
tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí 
Phạm Thanh Tùng – Phó Bí thư Đảng 
ủy Công ty và đưa vào chỉnh sửa bổ 
sung hoàn thiện báo cáo chính trị 
cũng như Nghị quyết của Đại hội để 
Cấp ủy khóa mới thực hiện.

Với Trung tâm dịch vụ kỹ thuật 
3 (TTDVKT3), đây là lần thứ 2 đơn vị 
tổ chức Đại hội Chi bộ. Theo đó, tập 
thể CBCNV Trung tâm đã có những sự 
trưởng thành vượt bậc. Trong nhiệm 
kỳ qua, bám sát chủ đề hằng năm 
của Hội đồng thành viên Tổng Công 
ty Truyền tải điện Quốc gia, Chi bộ 
đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công 
nhân viên đơn vị, động viên thi đua 
sản xuất, khắc phục khó khăn, phấn 
đấu hoàn thành 100% kế hoạch sản 
xuất kinh doanh được giao trong 
các công tác thí nghiệm hiệu chỉnh 
thiết bị, đảm nhận thi công các công 
trình sửa chữa lớn, sửa chữa thường 
xuyên trên lưới điện PTC3, ĐTXD, vận 
chuyển vật tư, lắp đặt thiết bị, ... đảm 
bảo về khối lượng, chất lượng và tiến 
độ, an toàn cho con người và thiết bị. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi 
bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2022 
của Trung tâm dịch vụ kỹ thuật 3 

(TTDVKT3) diễn ra ngày 12/03 mới 
đây, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - 
Bí thư Đảng ủy Công ty đã đánh giá 
cao các kết quả mà Chi bộ Trung tâm 
đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua 
đồng thời giao nhiệm vụ cho Chi bộ 
tiếp tục phát huy những thế mạnh 
của đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt 
các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch Công 
ty giao, bao gồm cả về khối lượng, 
chất lượng và hiệu quả kinh tế - an 
ninh xã hội theo Nghị quyết Đại hội 
đã được toàn thể đảng viên chi bộ 
nhất trí biểu quyết thông qua. 

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi 
bộ TTDVKT3 xác định nhiệm vụ trọng 
tâm là phát huy tinh thần đoàn kết, 
thống nhất, xây dựng Chi bộ trong 
sạch, vững mạnh. Sát cánh cùng 
NPTS nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh, tăng năng suất lao động. 
Hoàn thành sứ mệnh đảm bảo truyền 
tải điện an toàn, liên tục và ổn định 

cho các hoạt động kinh tế, xã hội, an 
ninh, quốc phòng và thị trường điện 
Việt Nam.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng 
bộ trong công tác xây dựng Đảng, nâng 
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của tổ chức Đảng và đảng viên. Nghiêm 
túc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về “ Tiếp 
tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh”, xây dựng tổ chức Đảng thực sự 
trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu 
cầu phát triển của Công ty Dịch vụ kỹ 
thuật Truyền tải điện là nhiệm vụ trọng 
tâm được đồng chí Nguyễn Tiến Dũng 
nhấn mạnh tại Đại hội Đảng bộ Chi bộ 
Trung tâm dịch vụ kỹ thuật 4 (TTDVKT4) 
diễn ra ngày 19/3. 

Theo đó, song song với nhiệm vụ 
trọng tâm trong sản xuất kinh doanh, 
hoành thành mọi chỉ tiêu khối lượng 
công việc được Tổng công ty giao 
phó, các đơn vị trong Công ty Dịch vụ 
kỹ thuật truyền tải điện luôn sát sao 
trong công tác xây dựng Đảng trong 
sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, 
xây dựng hệ thống chính trị vững 
mạnh. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ 
công cuộc đổi mới; ứng dụng những 
thành tựu KHCN của cuộc Cách mạng 
công nghiệp 4.0 nhằm phát triển kinh 
tế nhanh, bền vững, nâng cao đời 
sống tinh thần vật chất cho CBCNV, 
góp phần vào công cuộc công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời 
kỳ mới.

Đồng Khởi

 Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc NPTS phát biểu chỉ đạo 
tại Đại hội Đảng bộ Chi bộ TTDVKT3

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc NPTS tặng hoa chúc 
mừng Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận TTDVKT4 nhiệm kỳ 2020-2025
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Ngày 2/3 và sáng ngày 3/3, trên địa bàn tỉnh Lai 
Châu bất ngờ xảy ra mưa đá kèm theo giông lốc đã 
gây thiệt hại lớn về nhà cửa, tài sản, hoa màu của 
nhân dân và các công trình công cộng ở 2 huyện Tân 
Uyên, Phong Thổ.

Trận mưa 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.... Lưới điện và tài sản của ngành điện miền Bắc 
bị ảnh hưởng và thiệt hại lên đến nhiều tỷ đồng. Hiện 
nay, công  nhân ngành điện các tỉnh miền Bắc đang nỗ  
lực khắc phục sự cố để cấp điện trở lại cho các phụ tải. 

 Theo báo cáo của Ban An toàn - Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc thống kê sơ bộ cho thấy: Tính đến 17 giờ 
ngày 3/3/2020, tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, 
Tuyên Quang, Hòa Bình,.... mưa giông lớn, mưa đá kéo dài 
hơn 30 phút vào đêm qua, 2/3/2020 đã gây sự cố đường 
dây và trạm, cháy một số máy biến áp, gây gián đoạn 
cung cấp điện cho các địa phương.

Tại Yên Bái, thời điểm xảy ra mưa, bão, giông, lốc là  
từ 19h07 ngày 02/3/2020 đến 09h00 ngày 03/3/2020 gây 
ảnh hưởng tại Thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình, huyện 
Trấn Yên.

Ngành điện miền Bắc 
thiệt hại nặng do mưa đá, giông lốc 
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Các đường dây trung áp và các 
khu vực bị ảnh hưởng (huyện, xã, thị 
trấn, khu...): Do mưa lớn, gió mạnh 
kèm theo giông lốc gây ra tình trạng 
mất điện hoàn toàn khu vực thành 
phố Yên Bái, một phần huyện Yên 
Bình và huyện Trấn Yên. Tổng số có 
61.000 khách hàng bị ảnh hưởng. 
Hiện nay, Điện lực TP Yên Bái, Điện 
lực Yên Bình và Điện lực Trấn Yên đã 
huy động toàn bộ nhân lực, trang 
thiết bị, vật tư, dụng cụ để tổ chức 
kiểm tra các điểm xung yếu, khắc 
phục sự cố để đảm bảo an toàn. Tính 
đến chiều cùng ngày, 40.600 khách 
hàng đã được cấp điện trở lại. Số tài 
sản bị hư hỏng do mưa đã gây ra đối 
với Công ty Điện lực Yên Bái gồm 7 vị 
trí cột trung áp, đứt dây chống sét: 1 
khoảng cột, vỡ hỏng cách điện một 
số vị trí cột, nổ chì 2 pha, 5 điểm bị 
mái tôn, ống kẽm, cây, tre gác lên 
đường dây (Điện lực TP Yên Bái). Tại 
Thành phố Yên Bái, nhiều đường dây 
hạ áp bị biển quảng cáo đổ úp lên cột 
làm cột nghiêng, rạn không đảm bảo 
vận hành, dây dẫn bị chùng, do vậy 
cần thay thế cột, lên và lấy lại độ võng 
dây dẫn. 5 khoảng cột có đường dây 

0,4kV bị cây gẫy đổ tỳ đè lên cáp dẫn 
đến hư hỏng dây dẫn, kẹp hãm cáp 
vặn xoắn và cần thay thế….

Đến nay các đơn vị công tác của 
Điện lực vẫn đang tiếp tục kiểm tra, 
rà soát, thống kê các điểm, vị trí cột 
nghiêng, gẫy đổ và sẽ tiếp tục cập 
nhật.

Công ty Điện lực Yên Bái cho 
biết, đối với các trạm biến áp, đơn vị 
đã hoàn thành việc khắc phục xong 
trước 14h00 chiều, 03/03/2020. 

Tại Công ty Điện lực Hòa Bình 
(PC Hòa Bình), bắt đầu từ 20 giờ ngày 
2/3/2020 trên địa bàn tỉnh bắt đầu 
có mưa, dông dật rất lớn, ảnh hưởng 
đến lưới điện, trạm điện và các công 
trình. Sau khi xuất hiện mưa giông và 
gió mạnh đã làm một số đường dây 
bị sự cố, trên địa bàn Huyện Mai châu 
làm gián đoạn cung cấp điện.

Ngay khi xảy ra sự cố các đường 
dây, Ban chỉ huy PCTT&TKCN PC 
Hòa Bình, Trung tâm điều khiển xa 
đã chỉ huy các đơn vị kiểm tra, phân 
đoạn đường trục để cô lập sự cố và 
khôi phục cấp điện trở lại nhanh 

nhất có thể, phân công các thành 
viên xuống trực tiếp hiện trường 
để chỉ huy xử lý sự cố. Mưa lớn đã 
làm sự cố cháy 1 máy biến áp (180 
KVA35/04kV), gây mất điện cho 179 
khách hàng. 

Tại Tuyên Quang, mưa đá đã đã 
làm hư hỏng, nghiêng 221 cột điện, 
gián đoạn cung cấp điện lên 360 
khách hàng. Hiện nay, Công ty đang 
nỗ lực khắc phục sự cố.

 Tại Cao Bằng, Lai Châu hiện nay 
vẫn đang mưa lớn nên việc thống kê 
chưa thể thực hiện được. CBCNV điện 
lực đang khẩn trương ngoài hiện 
trường để tìm cách khắc phục sự 
cố đường dây và trạm biến áp bị hư 
hỏng do mưa bão. Trong trường hợp 
mưa tạnh, đủ điều kiện an toàn, Điện 
lực sẽ cấp điện trở lại cho nhân dân.

 Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
đã chỉ đạo các Công ty điện lực huy 
động nhân lực, vật lực, vật tư thiết bị 
cần thiết để khắc phục sự cố, sớm cấp 
điện trở lại cho nhân dân. 

 Ngô Vũ
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Vừa qua, Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc đã tổng kết tình hình 
hoạt động tháng 2 và triển khai 
nhiệm vụ tháng 3 với những hoạt 
động trọng tâm.

Theo đó, trong tháng 02 
và những ngày đầu tháng 
03/2020, Tổng công ty Điện lực 

miền Bắc đã đảm bảo cấp điện an 
toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện 
cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt 
của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, 
thành phố miền Bắc. Do ảnh hưởng 
của mưa đá, giông lốc tại các tỉnh Lào 
Cai, Yên Bái, Lai Châu, Tuyên Quang, 
Hòa Bình, Cao Bằng... làm gián đoạn 
việc cung cấp điện; Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc đã động viên và chỉ 
đạo kịp thời các đơn vị liên quan huy 
động các nguồn lực cần thiết xuyên 
đêm, khẩn trương tổ chức khắc phục 
sự cố, cấp lại điện cho nhân dân trong 
thời gian sớm nhất. 

Mặc dù tình hình sản xuất kinh 
doanh, thương mại dịch vụ, trong 
nước bị ảnh hưởng do dịch bệnh 
COVID-19 nhưng kết thúc tháng 
2/2020, sản lượng điện thương phẩm 
của Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
(EVNNPC) vẫn đạt 5,15 tỷ kWh tăng 
11,04% so với tháng 2 năm 2019. 
Tổn thất điện năng tháng 02/2020 
là 4,67%, giảm 0,38% so với cùng kỳ 
2019; Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện, 
SAIDI là 239,58 phút. 

Cũng trong tháng này, tất cả 14 
chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt 
theo quy định. Tổng công ty đã tiếp 
nhận và giải quyết cấp điện mới cho 
123 khách hàng trung áp với thời gian 
bình quân là 5,15/7 ngày, giảm 1,85 
ngày so với quy định.

Trong tháng 2, toàn EVNNPC đã 
thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện 

1.124 lần trên đài phát thanh, 52 lần 
trên báo địa phương, 32 lần trên đài 
truyền hình, tư vấn sử dụng điện tiết 
kiệm và hiệu quả trực tiếp đến khách 
hàng 8.568 lần.

Về công tác triển khai thu tiền 
điện không dùng tiền mặt, tháng 
2/2020 tỷ lệ khách hàng thanh toán 
tiền điện không sử dụng tiền mặt 
toàn Tổng công ty đạt 45,14%, doanh 
thu tiền điện thanh toán qua phương 
thức không dùng tiền mặt đạt 81,49%, 
trong đó: Tỷ lệ khách hàng thanh toán 
qua Ngân hàng đạt 14,16%, tỷ lệ tiền 
thanh toán chiếm 62,19%; Tỷ lệ thanh 
toán qua ví điện tử của tổ chức trung 
gian đạt 30,98%, tỷ lệ tiền thanh toán 
chiếm 19,3%.

Về tình hình đăng ký dịch vụ qua 
Cổng dịch vụ công Quốc gia, luỹ kế 2 
tháng đầu năm đã có 15.328 người 
lao động đăng ký tài khoản sử dụng 
dịch vụ này. 

Tháng 02/2020, Tổng công ty đã 
đóng điện được 5 dự án với công suất 
tăng thêm 65MVA và 39,5 km đường 
dây 110kV.

Trong tháng 3/2020, Tổng công 
ty sẽ tiếp tục kiểm tra công tác kinh 
doanh và dịch vụ khách hàng, đôn 
đốc thực hiện các chỉ tiêu năm 2020 
ngay từ đầu năm để phấn đấu hoàn 
thành kế hoạch EVN giao; Tiếp tục 
triển khai công tác tiếp nhận lưới 
điện hạ áp nông thôn và các Chương 
trình tuyên truyền tiết kiệm điện, DR 
và Chương trình “Đánh giá tiềm năng 
quản lý nhu cầu điện của các khách 
hàng sử dụng điện từ 1 triệu kWh/
năm trở lên theo đặc thù ngành nghề 
toàn EVNNPC”.

Trong tình hình diễn biến phức 
tạp của dịch bệnh do chủng vi rút 
COVID-19, Tổng công ty đã chỉ đạo 
các đơn vị nghiêm túc, quyết liệt, chủ 
động thực hiện các biện pháp phòng 
chống dịch theo chỉ đạo của Chính 
phủ. Đặc biệt, trong thời điểm hiện 
nay, thực hiện các biện pháp cao nhất 
để phòng chống dịch bệnh, chuẩn 
bị đầy đủ vật tư y tế dự phòng tại cơ 
quan Tổng công ty và các đơn vị, hạn 
chế hội họp tập trung đông người, đi 
công tác nước ngoài,…/.

Mạnh Đức

EVNNPC TỔNG KẾT TÌNH HÌNH 
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 2
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Dự và trao quyết định tại  buổi 
lễ có ông  Hồ Sỹ Hùng -  Ủy 
viên Ban Cán sự Đảng, Phó 

Chủ tịch CMSC. 

Về phía Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam có ông Dương Quang Thành - Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; ông 
Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, 
Tổng Giám đốc EVN.

Cụ thể, theo các quyết định bổ 
nhiệm được CMSC  ban hành ngày 
24/02/2020 (có hiệu lực kể từ ngày 
ký):

Ông Cao Quang Quỳnh - Trưởng 
Ban Tổng hợp  Hội đồng thành viên 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam giữ chức 
vụ Thành viên Hội đồng thành viên 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam  (Quyết 
định số 86/QĐ-UBQLV).

Ông Nguyễn Đức Cường - Giám 
đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống 
điện Quốc gia giữ chức vụ Thành viên 
Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam (Quyết định số 81/QĐ-
UBQLV).

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Quản 
lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, 
ông  Hồ Sỹ Hùng gửi lời chúc mừng 
đến  ông Cao Quang Quỳnh  và ông 
Nguyễn Đức Cường được bổ nhiệm 
vào cương vị mới.  Đây là một bước 
kiện toàn, hoàn thiện bộ máy nhân sự 
cho Hội đồng thành viên EVN.

“Với vai trò là nhà quản lý, đồng 
thời là người đại diện quản lý vốn 
của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước 
tại doanh nghiệp, hai đồng chí là 
những nhân tố trẻ, sẽ góp phần hoàn 

Ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 
trao quyết định bộ nhiệm cho ông Cao Quang Quỳnh (ngoài cùng bên phải) và 

ông Nguyễn Đức Cường (ngoài cùng bên trái)

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành tặng hoa chúc mừng các 
ông Cao Quang Quỳnh và Nguyễn Đức Cường

CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN EVN

Ngày 24/2, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) và Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm 

2 Thành viên Hội đồng thành viên EVN.
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thiện  bản lĩnh, khả năng quản lý, chỉ đạo trong thời gian tới 
của tập thể  Hội đồng thành viên EVN,  tiếp tục xây dựng Tập 
đoàn phát triển lớn mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị 
xã hội được Thủ tướng Chính Phủ giao phó” - ông Hồ Sỹ Hùng 
giao nhiệm vụ. 

Thay mặt cho các thành viên vừa được bổ nhiệm, ông Cao 
Quang Quỳnh trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và tin tưởng của 
lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Hội 
đồng Thành viên EVN và cam kết quyết tâm hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ được phân công.

Thanh Huyền

Tăng cường cấp điện các trạm bơm tưới 
chống hạn

Ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch HĐTV EVNSPC 
cho biết, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp điện phục vụ 
bơm tưới chống hạn mặn của các địa phương, trong 
những ngày qua, các đơn vị thành viên thuộc EVNSPC 
triển khai gấp rút đầu tư kéo điện đến các trạm bơm 
nước tại hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, nơi có mức độ 
hạn mặn nghiêm trọng. 

Theo đó, sau 3 ngày khẩn trương thi công, ngày 
9/3, Công ty Điện lực Tiền Giang đã hoàn tất việc kéo 
đường dây và xây dựng trạm điện 400 kVA cấp điện 
cho trạm bơm Nguyễn Tấn Thành tại thuộc xã Bình 
Đức, huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang). Tổng chi 
phí đầu tư khoảng 5,7 tỷ đồng.

Trước tình hình xâm nhập mặn nghiêm trọng, 
tỉnh Tiền Giang triển khai đắp đập thép ngăn mặn, 
trữ ngọt trên kênh Nguyễn Tấn Thành nhằm phục vụ 
bơm nước ngọt bổ cấp cho người dân trên địa bàn 
tỉnh Tiền Giang trong mùa khô năm 2020. 

Trước đó, ngày 8/02/2020, Công ty Điện lực Tiền 
Giang cũng đã hoàn thành lắp đặt 1 trạm biến áp 3x50 
kVA tại trụ TA47 sau IA 14 tuyến Tân Thành (xã Phước 
Trung, huyện Gò Công Đông) và kéo 398 m dây cáp 
hạ áp vào kênh Đìa Xanh (giáp kênh Salicette) thuộc 
địa bàn xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền 
Giang để cấp điện cho 4 máy bơm (15kW/máy) phục 
vụ bơm nước chống hạn mặn phục vụ sản xuất nông 
nghiệp và dân sinh khu vực các huyện phía đông 
tỉnh Tiền Giang trong mùa khô 2020. 

Cũng trong ngày 9/3/2020, Công ty Điện lực 
Bến Tre cũng đã đóng điện công trình đường dây 
và trạm biến áp 250kVA Cống Cái Sơn tại xã Phú Túc, 
huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) phục vụ bơm nước 
để cấp nước ngọt cho dân sinh và cây ăn trái trên 

Một số thông tin về quá trình công tác của 2 Thành 
viên Hội đồng thành viên EVN vừa được bổ nhiệm: 

1. Ông Cao Quang Quỳnh:

- Sinh ngày: 20/10/1979

- Quê quán: Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình

- Tóm tắt quá trình công tác:

•	 Từ 7/2002 -  8/2003: Kỹ sư phòng Kỹ thuật điều hành, 
Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực.

•	 Từ 9/2003 -   9/2005: Phó Trưởng phòng Giao dịch 
và Phát triển khách hàng, Trung tâm Thương mại, Công ty 
Thông tin Viễn thông Điện lực.

•	 Từ 9/2005 - 7/2007: Phó Trưởng phòng phụ trách 
phòng Hỗ trợ khách hàng, Trung tâm Viễn thông Di động 
Điện lực, Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực.

•	 Từ 8/2007 đến nay, công tác tại Cơ quan EVN, đã qua 
các vị trí: Chuyên viên phòng Tổng hợp, Văn phòng EVN kiêm 
thư ký Phó Tổng giám đốc EVN; Phó Trưởng Ban, Trưởng Ban 
Quan hệ Cộng đồng (nay là Ban Truyền thông); Trưởng Ban 
Tổng hợp - Hội đồng thành viên EVN. 

2. Ông Nguyễn Đức Cường:

- Sinh ngày: 16/4/1972

- Quê quán: Lam Hạ, Duy Tiên, Hà Nam

-  Tóm tắt quá trình công tác:

•	Từ 7/1993 - 3/2005: Công tác tại Trung tâm Điều độ 
Hệ thống điện Quốc gia, đã qua các vị trí: Kỹ sư tính toán Hệ 
thống điện, Phó Trưởng phòng Phương thức, Trưởng phòng 
Nghiên cứu đào tạo, Trưởng phòng Vận hành kinh tế. 

•	Từ 4/2005 - 5/2008: Công tác tại Cơ quan EVN, đã qua 
các vị trí: Phó Trưởng Ban, Trưởng Ban Khoa học công nghệ 
và môi trường, Trưởng Ban Kỹ thuật Lưới điện EVN.

•	Từ 6/2008 - 10/2015: Phó Tổng giám đốc, Thành viên 
HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. 

•	Từ 10/2015 - 02/2020: Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ 
thống điện Quốc gia.

Trong những ngày qua, Tổng 
công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) 
đã gấp rút triển khai đầu tư kéo 
điện phục vụ các trạm bơm nước 
ngọt tưới tiêu tại hai tỉnh Tiền 
Giang và Bến Tre. Dịp này, EVNSPC 

cũng trao tặng hệ thống lọc nước 
ngọt và hàng trăm bình nước uống 
cho người dân tại các vùng bị nhiễm 
mặn tại hai tỉnh trên. 
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địa bàn. Ông Phạm Thanh Trúc - Giám 
đốc Công ty Điện lực Bến Tre cho biết, 
công trình có tổng vốn đầu tư trên 1 
tỷ đồng, gồm nâng cấp 700 m đường 
dây từ 1 pha lên 3 pha và xây dựng 
mới trên 100 mét đường dây và trạm. 
Thời gian thi công chỉ trong vòng 3 
ngày, đúng tiến độ do UBND tỉnh đề 
ra. 

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Phó 
Chủ tịch UBND huyện Châu Thành 
cho biết, tình hình xâm nhập mặn 
đã ở mức nghiêm trọng trên phạm 
vi toàn tỉnh Bến Tre với độ mặn từ 
3g/l trở lên. Việc kịp thời xây dựng và 
đưa vào sử dụng các trạm bơm nước 
ngọt phục vụ sản xuất, sinh hoạt của 
người dân là hết sức cần thiết và có 
ý nghĩa. 

Ông Nguyễn Văn Hợp cho biết, 
trong thời gian tới, EVNSPC tiếp tục 
phối hợp với chính quyền các địa 
phương để triển khai việc xây dựng 
các công trình đường dây và trạm 
cấp điện cho các trạm bơm nhằm giải 
quyết những khó khăn bức thiết cho 
người dân do hạn mặn gây ra.

Đưa nước ngọt đến với người 
dân vùng hạn mặn

Trong ngày 9/3/2020, EVNSPC 
đã tặng hệ thống máy lọc nước ngọt 
RO cho người dân xã anh hùng Gia 
Thuận (huyện Gò Công Đông, tỉnh 
Tiền Giang) và Mái ấm Đức Quang, 
nơi nuôi dưỡng trên 100 trẻ em mồ 
côi, lang thang cơ nhỡ, tọa lạc tại xã 
Long Hòa, huyện Bình Đại, tỉnh Bến 
Tre. Mỗi hệ thống lọc nước RO có 
công suất 60-80l/giờ có trị giá trên 30 
triệu đồng. 

Ông Lê Văn Hải - Chủ tịch UBND 
xã Gia Thuận cho biết, kể từ ngày 
18/2 đến nay người dân địa phương 
không còn nước ngọt cho sinh hoạt. 
Chính quyền địa phương với sự hỗ 
trợ của quân đội và các đơn vị hảo 

tâm đã hỗ trợ bằng việc đưa nước 
ngọt từ nơi khác về phục vụ người 
dân, nhưng mức độ có hạn và người 
dân phải đến điểm cấp ước đặt tại trụ 
sở UBND xã xếp hàng nhiều giờ để 
chờ hứng từng can nước. Vì vậy, việc 
hỗ trợ máy lọc nước ngọt của ngành 
điện lực là vô cùng quý giá, giúp phần 
nào kịp thời giải cơn khát nước ngọt 
cho người dân. 

Ngoài hệ thống máy lọc nước, 
đại diện EVNSPC cùng 02 Công ty 
Điện lực Bến Tre và Tiền Giang còn 
trao tận tay hàng trăm bình nước 
lọc loại 20 lít/bình và khẩu trang y 
tế phòng ngừa dịch Covid-19 cho 
những người nghèo ở các xã Gia 
Thuận, Tân Phước (huyện Gò Công 
Đông, tỉnh Tiền Giang) và các xã Long 
Hoà, Thới Lai (huyện Bình Đại, tỉnh 
Bến Tre). Ông Hợp cũng cho biết các 
đơn vị trực thuộc EVNSPC sẽ tiếp tục 
xem xét hỗ trợ cho các hộ dân nghèo 
vùng hạn mặn đang gặp nghiều khó 
khăn về nước ngọt.

Đình Hoàng

Kiểm tra cấp điện cho các trạm bơm chống hạn mặn tại Tiền Giang và Bến Tre

EVNSPC TĂNG CƯỜNG CẤP ĐIỆN 
CHUNG TAY CHỐNG HẠN MẶN TẠI MIỀN TÂY NAM BỘ

Ngày 18/2/2020, Tổng công 
ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) 
đã có văn bản yêu cầu các Công 
ty Điện lực thành viên tại 21 tỉnh 
phía Nam đảm bảo cung cấp điện 
tưới tiêu, chống hạn và nhiễm 
mặn. 

Theo đó, EVNSPC yêu cầu các 
Công ty Điện lực thành viên phối 
hợp với địa phương lập danh 
sách các phụ tải chống hạn mặn, 
phụ tải thuỷ lợi, nông nghiệp, 
an sinh (các phụ tải bơm nông 
nghiệp, tưới tiêu, nước sinh hoạt, 
bơm diều tiết nước mặn, van cửa 
đập,…); nắm rõ phương thức, 
lịch trình hoạt động của các phụ 
tải này và xây dựng các phương 
án đảm bảo điện bơm tưới tiêu, 
nước sinh hoạt chống hạn, mặn. 
Đồng thời, tăng cường kiểm tra, 
quản lý vận hành, kịp thời phát 
hiện, xử lý các khiếm khuyết trên 
hệ thống điện, hạn chế tối đa sự 
cố trong quá trình cấp điện cho 
khu vực này./.
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Chiều ngày 25/02/2020, đoàn 
công tác của Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia 

(EVNNPT) do Tổng Giám đốc Nguyễn 
Tuấn Tùng đã có buổi làm việc với 
UBND tỉnh Long An để giải quyết 
vướng mắc về công tác bồi thường 
giải phóng mặt bằng (BTGPMB) các 
dự án đầu tư xây dựng lưới truyền tải 
điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh Long 
An. Tham gia đoàn công tác có ông 
Bùi Văn Kiên - PTGĐ EVNNPT, đại diện 
các Ban chuyên môn của EVNNPT, 
ông Trương Hữu Thành - Giám đốc 
Ban Quản lý dự án các công trình điện 
miền Nam (SPMB) cùng lãnh đạo các 
Sở, ban, ngành và địa phương. Ông 
Trần Văn Cần - Chủ Tịch UBND tỉnh 
Long An đã chủ trì buổi làm việc.

Tại cuộc họp, ông Trương Hữu 
Thành - Giám đốc SPMB đã báo cáo 
những vướng mắc còn tồn tại trong 
công tác BTGPMB các dự án đang thực 
hiện và các dự án chuẩn bị đầu tư. Để 
đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn 
định phục vụ cho việc phát triển kinh 
tế xã hội tỉnh Long An nói riêng và khu 
vực miền Nam nói chung. Hiện nay 
EVNNPT, SPMB đang triển khai đầu tư 
xây dựng các dự án đường dây (ĐZ) 
500 kV Sông Hậu - Đức Hòa; ĐZ 500 kV 
Mỹ Tho - Đức Hòa và các đường dây 
đấu nối; Trạm biến áp (TBA) 500 kV Đức 
Hòa & ĐZ đấu nối; TBA 220 kV Bến Lức. 
Để giải quyết sớm những khó khăn 
trên, ông Trương Hữu Thành trình 
bày các kiến nghị đối với địa phương 
cụ thể: Đề nghị UBND huyện Đức 
Hòa trình UBND tỉnh Long An thống 
nhất chủ trương nắn tuyến, chỉ đạo 
các ngành lập phương án bồi thường 
trong tháng 3/2020. Vận động các hộ 
dân nhận tiền bồi thường và bàn giao 
mặt bằng trong tháng 4/2020, hoàn 
thiện trình tự thủ tục pháp lý bảo vệ 
thi công dựng trụ và kéo dây. Đối với 
UBND Huyện Bến Lức đề nghị hỗ trợ 
đơn vị xây lắp thi công kéo dây và 
thi công phát quang đoạn qua 02 xã 
Thạnh Hòa và xã Bình Đức hoàn thành 
xong trong tháng 3/2020. Tổ chức vận 
động các hộ nhận tiền và bàn giao 
mặt bằng trong tháng 4/2020, xem 
xét và có biện pháp xử lý chênh lệch 
giữa giá đất cụ thể theo quyết định 

phê duyệt và giá đất thị trường, hoàn 
thiện trình tự thủ tục pháp lý theo quy 
định. Đề nghị UBND huyện Thạnh Hóa 
và các phòng ban chức năng khẩn 
trương trình UBND tỉnh phê duyệt 
phương án giá đất cụ thể đầu tháng 
3/2020. Khi có quyết định đơn giá đất 
cụ thể thì đề nghị UBND huyện Thạnh 
Hóa vận động nhân dân nhận tiền bồi 
thường và bàn giao mặt bằng cuối 
tháng 4/2020. Đề nghị UBND huyện 
Tân Thạnh tổ chức vận động bàn giao 
mặt bằng xong đầu tháng 3/2020, hỗ 
trợ SPMB triển khai thi công dựng trụ 
và kéo dây. Kiến nghị UBND huyện 
Thủ Thừa giúp chỉ đạo các phòng ban 
chức năng vận nhận tiền bồi thường 
và bàn giao mặt bằng trong tháng 
4/2020. Chỉ đạo UBND huyện Đức Huệ 
và các phòng ban chức năng khẩn 
trương trình UBND tỉnh phê duyệt 
phương án giá đất cụ thể đầu tháng 
3/2020. Đồng thời khi có quyết định 
đơn giá đất cụ thể thì sớm phê duyệt 
phương án bồi thường cho các hộ bị 
ảnh hưởng và giúp chỉ đạo các phòng 
ban chức năng vận động các vị trí trụ 
nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt 
bằng cuối tháng 4/2020.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn 
Tuấn Tùng - TGĐ EVNNPT cũng đã 
báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh 
các dự án EVNNPT chuẩn bị ĐTXD 
trên địa bàn tỉnh Long An gồm: TBA 
220kV Đức Hòa 2 và ĐZ đấu nối, TBA 
500kV Long An và ĐZ đấu nối; đoạn 
ĐZ 500kV mạch 2 thuộc dự án máy 
2 TBA 500kV Đức Hòa; ĐZ 220kV Cần 

Đước - Gò Công... Các dự án trên chưa 
thực hiện xong công tác thỏa thuận, 
lựa chọn địa điểm xây dựng, chưa 
có văn bản thống nhất địa điểm xây 
dựng của Tỉnh cũng như chưa có văn 
bản thống nhất hướng tuyến đường 
dây. Để sớm triển khai các dự án trên, 
EVNNPT rất mong lãnh đạo tỉnh Long 
An quan tâm chỉ đạo các ngành chức 
năng sớm đưa vào kế hoạch sử dụng 
đất, danh mục thu hồi đất trình UBND 
Tỉnh phê duyệt để EVNNPT thực hiện 
các bước tiếp theo.

Sau khi lắng nghe ý kiến của 
lãnh đạo EVNNPT, SPMB và các Sở, 
địa phương và các đơn vị liên quan. 
Ông Trần Văn Cần - Chủ Tịch UBND 
tỉnh Long An đã chỉ đạo và yêu cầu 
các Sở, Ban ngành, các huyện, xã 
có liên quan đến dự án, phải nhanh 
chóng giải quyết các vướng mắc để 
sớm phê duyệt PABT, củng cố hồ sơ 
để tiến hành công tác kiểm đếm, hỗ 
trợ để vận động hộ dân nhận tiền 
bàn giao mặt bằng, hoàn thành thủ 
tục pháp lý, thành lập đoàn cưỡng 
chế kiểm đếm bắt buộc đối với các 
hộ dân không đồng ý bàn giao mặt 
bằng cho SPMB trong tháng 4/2020 
và bảo vệ thi công kéo dây để đóng 
điện các công trình và vận hành theo 
đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ. Bên cạnh đó các Sở ban ngành 
nghiên cứu, tham mưu với UBND tỉnh 
các dự án do EVNNPT chuẩn bị đầu tư 
trên địa bàn tỉnh để UBND tỉnh Long 
An xem xét quyết định sớm.

Mỹ Uyên

Ông Trương Hữu Thành - Giám đốc SPMB báo cáo tình hình thực hiện các dự án

EVNNPT LÀM VIỆC VỚI UBND TỈNH LONG AN THÁO GỠ VƯỚNG MẮC 
TRONG CÔNG TÁC BT GPMB CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
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Mẫu hóa đơn điện tử và Thông báo tiền điện mới không có 
bất kỳ sự thay đổi nào về cách tính tiền điện hay thông tin 

của khách hàng

Mẫu Hóa đơn điện tử và Thông báo tiền điện mới 
không có bất kỳ sự thay đổi nào về cách tính tiền điện hay 
thông tin của khách hàng mà chỉ thay đổi bố cục trình bày 
và điều chỉnh, bổ sung thông tin trên hóa đơn nhằm đem 
tới cho khách hàng sự minh bạch, rõ ràng, đơn giản dễ 
hiểu hơn, dễ kiểm tra, dễ giám sát đối với sản lượng điện 
tiêu thụ và số tiền điện của khách hàng, đồng thời góp 
phần tạo thuận tiện và thúc đẩy thanh toán tiền điện bằng 
giao dịch điện tử.

Với thông điệp sẵn sàng đổi mới, thể hiện sự minh 
bạch, cầu thị và lắng nghe khách hàng, vào giữa năm 
2019, EVN đã tổ chức chương trình bình chọn trực tuyến 
mẫu Hóa đơn tiền điện mới qua việc lấy ý kiến bình chọn 
rộng rãi trong cộng đồng. Cuộc bình chọn đã diễn ra 
thành công với 76.182 lượt bình chọn và chọn ra mẫu hóa 
đơn điện tử được nhiều người thích nhất.

Trên cơ sở kết quả cuộc bình chọn trực tuyến và phân 
tích, tiếp thu các góp ý của những người tham gia bình 
chọn để tổng hợp các ưu, nhược điểm của tất cả các mẫu, 
EVN đã thiết kế lại mẫu Hoá đơn điện tử và Thông báo tiền 
điện mới phù hợp hơn với yêu cầu của khách hàng và thực 
tế phát triển công nghệ. EVN chính thức ban hành mẫu 
Hóa đơn điện tử và Thông báo tiền điện mới để áp dụng 
từ ngày 01 tháng 03 năm 2020 với những điểm cải tiến 

nhằm đem tới sự thuận lợi hơn nữa cho khách hàng, cụ 
thể như sau:

Thứ nhất, có tính kế thừa để tạo sự gần gũi, đảm bảo đầy 
đủ thông tin theo quy định về hóa đơn của Bộ Tài chính.

Thứ hai, đơn giản, dễ hiểu, bổ sung đẩy đủ các kênh 
thông tin liên hệ, cung cấp dịch vụ điện.

Thứ ba, thể hiện minh bạch các thông tin, bổ sung biểu 
đồ sản lượng điện tiêu thụ của năm trước và năm hiện tại của 
khách hàng.

EVNHANOI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 
VÀ THÔNG BÁO TIỀN ĐIỆN THEO MẪU MỚI TỪ NGÀY 01/03/2020

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành mẫu hóa đơn 
điện tử và thông báo tiền điện mới, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) đã khẩn 
trương áp dụng tại các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội với mong muốn đem 
đến sự tiện lợi và cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng sử dụng điện.

Mẫu thông báo điện tử mới
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Thứ tư, nâng cao hơn nữa ý thức sử 
dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, thông 
qua việc so sánh với bình quân sử dụng 
của các khách hàng trong cùng khu 
vực, cùng loại hình tiêu thụ điện.

Thứ năm, áp dụng mã vạch QR 
code theo tiêu chuẩn của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam vào hợp đồng 
điện tử để tạo thuận tiện và thúc đẩy 
thanh toán tiền điện theo hình thức 
không sử dụng tiền mặt.

Hóa đơn điện tử và Thông báo 
tiền điện mới là sự thể hiện rõ quyết 
tâm, nỗ lực của ngành Điện trong 

việc tiếp tục quá trình đơn giản hóa, 
minh bạch thông tin, cung cấp dịch 
vụ điện với định hướng “số hóa toàn 
bộ hoạt động kinh doanh và dịch vụ 
khách hàng” để “điện tử hóa các giao 
dịch với khách hàng”.

Trong quá trình nhận được hóa 
đơn điện tử và thông báo tiền điện 
mới kể từ ngày 1/3/2020 nếu có 
thắc mắc về các thông tin liên quan, 
khách hàng  liên hệ Trung tâm Chăm 
sóc khách hàng của EVNHANOI (Tổng 
đài 19001288 phục vụ 24/7) để được 
tiếp nhận tư vấn và giải đáp.

Hải Phượng

Mẫu hóa đơn tiền điện mới

Tổng đài Chăm sóc khách hàng của 
EVNHANOI

Ñieän & Ñôøi soáng     42

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏCî



Trận  mưa đá  và giông lốc xảy 
ra lúc 19h30 đến 20h00 tối 
ngày 02/03/2020, khiến khu 

vực thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) 
tan hoang với nhiều cây cối gãy đổ, 
nhiều mái nhà bị gió giật quăng ra 
đường. Ngoài địa bàn thành phố Yên 
Bái, mưa đá, giông lốc cũng được ghi 
nhận đã xảy ra ở các huyện Trấn Yên 
và Yên Bình. Giông lốc, mưa đá đã gây 
thiệt hại lớn cho Điện lực thành phố 
Yên Bái và một số xã huyện Yên Bình, 
huyện Trấn Yên. Trao đổi với ông 
Đặng Ngọc Thanh Giám đốc Công ty 
Điện lực Yên Bái chúng tôi được biết, 
mưa đá đã làm mất điện trên diện 
rộng, gián đoạn việc cung cấp điện 
cho gần 50 nghìn khách hàng trong 
toàn thành phố và một số xã 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 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.

Ngay sau khi xảy ra trận mưa 
đá  và giông lốc, ông Cao Bình Định 
- Phó Giám đốc Công ty đã có mặt 
tại trụ sở Công ty và kiểm tra tại hiện 
trường và nắm bắt thông tin tình 
hình cung cấp điện trong khu vực 
thành phố Yên Bái. Trước mắt Phó 
giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị 
có liên quan và tập trung là Điện lực 
thành phố Yên Bái kiểm tra tình hình 
thiệt hại, lên phương án sửa chữa, 
khắc phục những thiệt hại đồng thời 
kịp thời đóng điện tại các trạm biến 
áp đảm bảo an toàn để nhanh chóng 
cấp điện trở lại.

Trao đổi với ông Đỗ Quang 
Đông - Giám đốc Điện lực thành phố 
Yên Bái cho biết tính đến 11h00 trưa 
ngày 3/3, Điện lực thành phố đã cơ 
bản cấp điện trở lại cho các đường 
dây trung áp 473 và 474, đóng điện 

trở lại các trạm biến áp sau được kiểm 
tra đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật; Đã 
có hơn 10 nghìn/ gần 36 nghìn khách 
hàng được khôi phục cấp điện trở lại. 
Thiệt hại do trận mưa đá và giông lốc 
xảy ra là chưa thể thống kê chính xác 

được, trước mắt đơn vị đã tập trung 
toàn bộ nhân lực, vật lực để từng 
bước khắc phục bên cạnh đó Công ty 
đã điều thêm lực lượng Đội xung kích 
phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn Công ty với trên 30 người 

Ngay trong đêm 2/3/2020 Công ty Điện lực Yên Bái lập tức triển khai lực lượng 
khắc phục sự cố lưới điện do mưa đá gây ra

Công nhân Điện lực Yên Bái đã khắc phục sự cố xuyên đêm

CÔNG NHÂN NGÀNH ĐIỆN YÊN BÁI THỨC XUYÊN ĐÊM 

ĐỂ KHẮC PHỤC CẤP ĐIỆN TRỞ LẠI SAU GIÔNG LỐC VÀ MƯA ĐÁ 
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Tăng phụ tải khu vực trọng 
điểm

Theo đó các Công ty Điện lực ở 
các tỉnh thành tại miền Tây đã phối 
hợp với địa phương lập danh sách 
các phụ tải chống hạn mặn, phụ tải 
thủy lợi, nông nghiệp, an sinh để có 
phương án cấp điện phù hợp trong đó 
đảm bảo ưu tiên cấp điện cho các trạm 
bơm nông nghiệp, tưới tiêu, nước sinh 
hoạt, bơm điều tiết nước mặn, van cửa 
đập để chống hạn mặn hiệu quả.

Song song, các Điện lực quận 
huyện trên địa bàn đã lập phương án, 
bố trí nhân sự ứng trực, sửa chữa sự 
cố lưới điện, dự phòng vật tư, thiết bị 
đầy đủ, sẵn sàng xử lý nhanh các tình 
huống sự cố xảy ra có thể làm gián 
đoạn, ảnh hưởng đến các hoạt động 
của các phụ tải cấp điện.

Tại các địa phương trọng điểm 
đang xảy ra hạn mặn gay gắt, phương 
án đảm bảo nguồn điện phục vụ tưới 
tiêu đã được dự trù từ cuối năm 2019. 
Tại Tiền Giang, phía Điện lực đã đã 
phối hợp với địa phương lắp mới và 
nâng công suất 12 trạm biến áp với 
tổng dung lượng 2.850 kVA, nâng cấp 
2.540 mét đường dây trung áp từ 1 
pha lên 3 pha. Đồng thời tổ chức kéo 
mới 2.080 mét đường dây hạ áp phục 
vụ các trạm bơm chống hạn. Tổng 
kinh phí trên 6 tỷ đồng.

Ở Bến Tre - địa phương đang 
chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của 
hạn mặn, Công ty Điện lực Bến Tre đã 
có các giải pháp điều độ, xử lý sự cố 
để đảm bảo không để mất điện trong 
thời gian kéo dài ảnh hưởng đến sinh 
hoạt của người dân. Cụ thể, Công ty 
đã đóng điện kịp thời trạm biến áp 
công suất 250 kVA và kéo dây phục 
vụ điện cho trạm bơm tại Cống Cái 
Sơn (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), 
đưa vào hoạt động ngày 09/3/2020. 

Theo đó, nguyên tắc chung 
là phải kiểm tra phát hiện và xử lý 
nhanh mọi sự cố để đảm bảo cung 
cấp điện liên tục, không để thời gian 
mất điện kéo dài. Đồng thời, các đơn 
vị phải nhanh chóng loại trừ sự cố, 
ngăn ngừa sự cố lan rộng làm ảnh 
hưởng đến người và thiết bị, nhanh 
chóng khôi phục những phụ tải đặc 

đến đơn vị tham gia khắc phục cùng 
với Điện lực. 

Anh Đông chia sẻ, Điện lực thành 
phố có hơn 13,14 nhà CBCNV bị tốc 
mái và hư hỏng nặng. 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, ưu tiên cấp điện cho các 
cơ sở bệnh viện, nhà máy nước, cơ 
quan đầu não của tỉnh và thành phố... 
Những khu vực quan trọng Điện lực 
thành phố đã phải sử dụng máy phát 
dự phòng để cấp điện tạm.

Trận mưa đá đã gây thiệt hại đến tài sản 
ngành Điện trên địa bàn Yên Bái

Bên cạnh đó Điện lực thành 
phố khẩn trương thống kê toàn bộ 
thiệt hại cũng như đề nghị Công ty 
cấp các loại vật tư, thiết bị để xử lý. 
Với quyết tâm là cấp điện trở lại cho 
khách hàng, nhân dân khu vực thành 
phố trong thời gian sớm nhất có thể, 
dự kiến cuối ngày 03/03/2020 sẽ cấp 
điện lại cho toàn bộ khách hàng khu 
vực thành phố Yên Bái.

Trao đổi với anh Phạm Minh 
Tuyên Giám đốc Điện lực Yên Bình, tại 
địa bàn huyện Bình bị đổ cột, đứt dây 
đường dây 35kV làm mất điện 13 xã 
và gián đoạn việc cung cấp điện hơn 
10 nghìn khách hàng, đơn vị đã huy 
động 100% CBCNV để khắc phục sự 
cố, đến nay đã cấp điện trở lại cho hơn 
5 nghìn khách hàng, dự kiến hết ngày 
hôm nay sẽ cố gắng, nỗ lực và quyết 
tâm khắc phục sự cố cấp điện cho số 
khách hàng còn lại.

Với sự chỉ đạo kịp thời của lãnh 
đạo Công ty Điện lực Yên Bái, sự khắc 
phục khẩn trương của Điện lực thành 
phố Yên Bái và Điện lực Yên Bình thì 
việc cấp điện trở lại trên địa bàn và các 
huyện lân cận sẽ hoàn thành trong 
thời gian ngắn nhất, đảm bảo an toàn 
tuyệt đối trong quá trình khắc phục 
sửa chữa và hỗ trợ một số CBCNV sửa 
chữa và khắc phục nhà bị hư hỏng./.

Ngọc Lương
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biệt, những phụ tải quan trọng.

Tại các địa phương chịu ảnh 
hưởng nhẹ hơn của hạn mặn, EVNSPC 
cũng yêu cầu các Công ty Điện lực trực 
thuộc luôn trong tình thế sẵn sàng, 
đảm bảo cũng cấp điện cho người 
dân, nhất là nguồn điện phục vụ tưới 
tiêu khu vực đang bị xâm mặn.

Giám sát khách hàng sử dụng 
điện lớn

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN), tần suất nước về các hồ thủy 
điện đang thấp nhất trong vòng 70-
99 năm qua. Chính vì vậy sản lượng 
điện sản xuất toàn hệ thống 3 tháng 
đầu năm 2020 dự kiến giảm gần 900 
triệu kWh so với kế hoạch. Do đó tình 
trạng cấp điện mùa khô năm nay có 
phần khó khăn hơn so với nhiều năm.

Phía lãnh đạo EVN đã yêu cầu 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 
gia có giải pháp và thực hiện quyết 
liệt đưa vào vận hành các công trình 
lưới điện truyền tải theo kế hoạch năm 
2020, đặc biệt là các công trình đấu 
nối nguồn điện trong đó có các nguồn 
điện mặt trời; Đảm bảo vận hành an 
toàn hệ thống lưới điện truyền tải, 
cung cấp đủ điện cho người dân trong 
mùa khô năm nay.

Tại miền Nam, mùa khô dự báo 
gay gắt hơn thiên tai năm 2015-2016, 
vì vậy EVNSPC đã chỉ đạo các đơn vị 
xây dựng kế hoạch cung cấp điện từ 
đầu năm 2020; Đồng thời các Công ty 
Điện lực tại 2 tỉnh phía Nam đã tăng 
cường tuyên truyền giải pháp tiết 
kiệm điện trên hệ thống truyền thanh 
đến phường, xã, ấp; Trong đó, đặc biệt 
chú ý tới các khách hàng có nhu cầu 
sử dụng điện cao. Đối với nhóm khách 
hàng này, các Điện lực  đã trực tiếp vận 

động, thỏa thuận khách hàng cùng 
cam kết thực hiện tiết kiệm điện, đồng 
thời thông báo với tất cả khách hàng 
sản lượng tiêu thụ lớn đăng ký công 
suất và sản lượng biểu đồ phụ tải năm 
2020, ký thỏa thuận thực hiện các giải 
pháp tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ 
tải (DR), đây cũng là một giải pháp 
thực hiện theo Chương trình quốc 
gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 
2018-2020, định hướng đến năm 
2030 đã được Thủ tướng Chính phủ 
đã ký Quyết định số 279/QĐ-TTg phê 
duyệt ngày 08 tháng 3 năm 2018.

Các nỗ lực của ngành điện phía 
Nam hướng đến mục tiêu sẵn sàng 
ứng phó với trường hợp có khả năng 
mất cân đối cung - cầu điện hệ thống 
điện miền Nam, đáp ứng nhu cầu sử 
dụng điện nhất là khu vực tăng trưởng 
tiêu thụ điện lớn trong năm 2020 và 
những năm sắp tới.

Lê Phan

EVNSPC: ƯU TIÊN CẤP ĐIỆN 
CHO BÀ CON MIỀN TÂY ỨNG PHÓ HẠN MẶN

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, sau ngày 15/3, xâm nhập mặn ở cửa sông Cửu Long có xu thế giảm dần 
nhưng vẫn ở mức cao đến cuối tháng 3. Xâm nhập mặn trên các sông Vàm Cỏ (Long An), Cái Lớn (Kiên Giang), vùng bán đảo 
Cà Mau khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao đến cuối tháng 4, đầu tháng 5, sau giảm dần. Trước nhu cầu tưới tiêu, rửa mặn 
trong giai đoạn này tăng cao, Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNSPC) đã yêu cầu các Công ty thành viên đảm bảo cấp điện 
phục vụ cho người dân.

Tăng cường tuyên truyền 
tiết kiệm điện

Trước thực trạng nguồn 
điện có khả năng thiếu hụt 
trong mùa khô, Tổng Công ty 
Điện lực miền Nam đã lên kế 
hoạch đẩy mạnh tuyên truyền 
về kế hoạch cung cấp điện, các 
chương trình điều chỉnh phụ 
tải, quản lý nhu cầu phụ tải 
trong năm 2020, những khó 
khăn trong việc cung cấp điện 
miền Nam để người dân chia 
sẻ khó khăn với ngành điện.

Ưu tiên quảng bá lắp đặt 
hệ thống điện mặt trời áp mái. 
Đây được xem là nguồn năng 
lượng sạch và có tiềm năng 
phát triển rất lớn tại miền 
Nam – khu vực có lượng bức 
xạ cao./.

Kiểm tra tình hình cấp điện vận hành trạm bơm nước chống hạn tại huyện Châu 
Thành, Tiền Giang
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Về phía EVN, Phó Tổng giám đốc 
EVN Võ Quang Lâm tham dự 
và đại diện cho Tập đoàn, các 

Tổng Công ty trong Tập đoàn đã trao 
ủng hộ 3 tỷ đồng để chung tay cùng 
cả nước phòng chống dịch COVID-19.

Tại Lễ phát động, Bí thư Trung 
ương Đảng, Chủ tịch  Uỷ ban Trung 
ương  MTTQ Việt Nam Trần Thanh 
Mẫn kêu gọi toàn dân tham gia ủng 
hộ phòng, chống dịch COVID-19: “Để 
tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước tập 
trung phòng, chống dịch, có thêm 
nguồn lực để tăng cường các biện 
pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an 
sinh xã hội, an toàn đời sống và sức 
khỏe của nhân dân, Đoàn Chủ tịch 
Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam 
kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 
doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài 
nước, đồng bào ta ở nước ngoài với 
tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của 
mình hãy tích cực tham gia ủng hộ 
phòng, chống dịch COVID-19”.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam cho biết, sẽ kịp 
thời chuyển sự ủng hộ tới những đơn 
vị, cá nhân đang trực tiếp làm công 
tác phòng, chống dịch, chữa trị bệnh, 
những khu vực đang phải cách ly, 
những trường hợp đang được điều trị 
bệnh cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn 
mạnh: “Hơn 2 tháng qua, toàn Đảng, 
toàn quân, toàn dân đã đồng tâm, 
đồng sức tham gia chiến dịch phòng, 
chống dịch bệnh ở quy mô chưa 
từng có tiền lệ. Kể từ khi phát hiện ca 
nhiễm  thứ 17, Việt Nam chính thức 
bước vào giai đoạn 2 của phòng, 
chống dịch COVID-19.” 

Thủ tướng  Chính phủ khẳng 
định, Việt Nam đủ năng lực, nguồn 
lực, ý chí và kinh nghiệm để kiểm soát 
dịch bệnh. Đảng và Nhà nước luôn 
đặt vấn đề sức khỏe của người dân là 
quan trọng nhất, là ưu tiên hàng đầu 
trong thực hiện mục tiêu lãnh đạo, 
quản lý kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng kêu gọi đồng bào, 
đồng chí, chiến sĩ cả nước tiếp tục nỗ 
lực thực hiện biện pháp quyết liệt hơn 
nữa để khống chế đại dịch; với tinh 
thần mỗi người dân là một chiến sĩ 
trên mặt trận phòng, chống dịch; mỗi 
phường, xã, thôn, bản, tổ dân phố, 
thậm chí mỗi gia đình là một pháo 
đài phòng, chống dịch.  Đồng thời, 
kêu gọi người dân, doanh nhân và 
các đơn vị tùy theo khả năng, người 
có tiền góp tiền, có hiện vật góp hiện 
vật, có ý tưởng góp ý tưởng, nêu cao 
tinh thần đoàn kết, tương thân tương 

ái, lá lành đùm lá rách, đem lại sức 
mạnh giúp Việt Nam vượt qua mọi 
khó khăn thử thách để đi đến thắng 
lợi cuối cùng.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức ghi nhận, 
tới sáng 17/3, đã có gần 30 đơn vị, 
cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch 
COVID-19 với tổng số tiền hơn 230 tỷ 
đồng.

Về phía EVN, trước diễn biến 
phức tạp của dịch bệnh COVID-19, 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam xác định 
công tác phòng, chống dịch bệnh 
là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách ở 
thời điểm hiện tại.  Mục tiêu của Tập 
đoàn là không có người lao động mắc 
bệnh  dịch  để đảm bảo yêu cầu sản 
xuất, kinh doanh điện năng an toàn, 
liên tục. EVN đã có nhiều hoạt động 
thiết thực nhằm phòng, chống dịch 
bệnh trong toàn Tập đoàn.

Đặc biệt, EVN đã chỉ đạo các 
Công ty Điện lực/Điện lực phải đảm 
bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, 
liên tục cho các bệnh viện, cơ sở y 
tế, các khu vực có tiếp nhận điều trị, 
theo dõi, cách ly cho bệnh nhân và 
người nghi nhiễm virus corona.

Nhiều đơn vị trong Tập đoàn 
cũng đã triển khai các hoạt động như: 
Tặng khẩu trang cho người dân; hỗ trợ 
phòng dịch cho khách hàng tới quầy 
giao dịch Điện lực; thúc đẩy, khuyến 
khích khách hàng sử dụng dịch vụ 
điện trực tuyến… qua đó, cùng cả 
nước “chống dịch như chống giặc”.

Minh Hạnh

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm (đứng giữa, hàng đầu) đại diện Tập đoàn 
và các Tổng Công ty trong Tập đoàn trao ủng hộ 3 tỷ đồng

EVN VÀ CÁC ĐƠN VỊ ỦNG HỘ 3 TỶ ĐỒNG 
ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Sáng 17/3, Lễ phát động toàn dân 
ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 
do Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam 
chủ trì tổ chức. Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động 
tại tại điểm cầu Hà Nội. Chương trình 
được kết nối truyền hình trực tiếp tới 
63 tỉnh, thành cả nước; với sự tham 
gia của lãnh đạo các bộ, ngành, địa 
phương, các doanh nghiệp.
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Sáng ngày 25/02/2020, Đoàn 
công tác của Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia 

(EVNNPT) do ông Nguyễn Tuấn Tùng - 
Tổng Giám đốc EVNNPT dẫn đầu đã đi 
kiểm tra tiến độ thi công trạm biến áp 
(TBA) 500kV Đức Hòa và đường dây 
(ĐZ) đấu nối. Tham gia đoàn công tác 
có ông Bùi Văn Kiên - Phó Tổng Giám 
đốc EVNNPT, đại diện các ban chuyên 
môn của EVNNPT; đại diện Ban Quản 
lý dự án các công trình điện miền 
Nam (SPMB); đại diện các nhà thầu 
xây lắp, tư vấn thiết kế, tư vấn đền bù, 
tư vấn giám sát.

Nhằm giải tỏa công suất của các 
Trung tâm điện lực (TTĐL) khu vực 
miền Tây Nam Bộ (Long Phú, Duyên 
Hải, Sông Hậu, Kiên Lương...) vào hệ 
thống điện Quốc gia nâng cao tính 
ổn định, tin cậy cho hệ thống điện, 
đảm bảo cung cấp điện, đáp ứng nhu 
cầu phát triển kinh tế xã hội của các 
tỉnh Long An, thành phố Hồ Chí Minh 
và các vùng phụ cận. EVNNPT đã giao 
cho SPMB thay mặt quản lý dự án TBA 
500kV Đức Hòa và ĐZ đấu nối.

Dự án TBA 500kV Đức Hòa và đấu 
nối được xây dựng mới, trong đó TBA 
500kV Đức Hòa (Ấp Bình Lợi, xã Hòa 
Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An) có quy mô lắp đặt 2 MBA 

500/220/25kV x 900MVA, gồm 6 MBA 
tự ngẫu 1 pha, công suất 300MVA 
và các thiết bị liên quan; phần ĐZ 
đấu nối 500kV được xây dựng mới 
2 đoạn ĐZ 500kV mạch kép đi song 
song, đoạn đấu nối 500kV số 1 có 2 
mạch chiều dài 12.5km đấu vào ĐZ 
500kV Pleiku - Phú Lâm (mạch đi Cầu 
Bông), đoạn đấu nối ĐZ 500kV số 2 có 
2 mạch chiều dài 12.5km đấu vào ĐZ 
500kV Pleiku - Phú Lâm (mạch đi Phú 
Lâm); phần đường dây đấu nối 220kV 
xây dựng 2 đoạn đường dây 220kV 
trong đó đoạn đấu nối số 1 đấu với 
TBA 220/110kV Đức Hòa, đoạn đấu 
nới số 2 đấu vào 1 mạch 220kV Phú 
Lâm - Long An thuộc đường dây hỗn 
hợp 500/220 Phú Lâm - Ô Môn.

Ông Nguyễn Hải Đăng, Trưởng 
phòng đền bù SPMB báo cáo: Hiện 
nay, tiến độ dự án đang được các 
đơn vị khẩn trương thực hiện, tuy 
nhiên dự án đang gặp một số khó 
khăn trong công tác bồi thường giải 
phóng mặt bằng (BTGPMB). Phần 

EVNNPT KIỂM TRA TIẾN ĐỘ 
DỰ ÁN TBA 500KV ĐỨC HÒA VÀ ĐZ ĐẤU NỐI

Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Tổng Giám đốc EVNNPT kiểm tra tiến độ 
Dự án TBA 500kV  Đức Hòa và ĐZ đấu nối
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trạm biến áp đã kiểm đếm được 32 hộ và 01 tổ 
chức, với diện tích thu hồi: 142.369,1m². UBND 
huyện đã chi trả tiền bồi thường. Phần đường 
dây đấu nối 500kV đã kiểm đếm được 429/432 
hộ, với diện tích 680.308/817.676,3m², còn 02 hộ 
và Công ty Cổ phần Đại Lộc chưa cho kiểm đếm. 
Đấu nối 220kV đoạn qua huyện Đức Hòa, ĐZ đấu 
nối số 1 đã kiểm kê xong, đã niêm yết phương án 
bồi thường (PABT) và chi trả được 295/499 hộ, ĐZ 
đấu nối số 2 đã niêm yết phương án đền bù (PAĐB) 
tại UBND các địa phương; đang trình UBND huyện 
Đức Hòa phê duyệt PABT. (Hiện còn 02 hộ không 
cho kiểm đếm với lý do di dời đường điện hoặc 
hoán đổi đất và cho rằng giá bồi thường thấp. 
Đoạn qua huyện Bến Lức đến nay đã chi trả được 
31/69 trụ, trong đó xã Thạnh Đức đã chi trả 59/85 
hộ (52 hộ hành lang, 07 hộ móng trụ), các vị trí 
trụ hộ dân đã nhận đủ tiền. Xã Bình Đức đã chi trả 
52/140 hộ (43 hộ hành lang, 09 hộ móng trụ), các 
vị trí trụ hộ dân đã nhận đủ tiền. Xã Thạnh Hòa đã 
chi trả 34/49 hộ (34 hộ hành lang, 10 hộ móng trụ). 
Xã Thạnh Lợi đã chi trả 163/228 hộ (130 hộ hành 
lang, 33 hộ móng trụ). Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn 
còn nhiều hộ chưa bồi thường được do hộ dân 
tránh né không cung cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, không hợp tác trong quá trình liên hệ 
làm việc, không đồng ý giá bồi thường với lý do 
giá bồi thường thấp...

Sau khi lắng nghe báo cáo tiến độ và kiểm 
tra tình hình thực tế tại công trường, ông Nguyễn 
Tuấn Tùng - TGĐ EVNNPT đã nhấn mạnh việc đóng 
điện TBA 500kV Đức Hòa và ĐZ đấu nối là nhiệm 
vụ hết sức quan trọng và cấp bách của EVN và 
EVNNPT. Để hoàn thành dự án yêu cầu SPMB, các 
nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế 
phải tập trung đủ nguồn lực, kịp thời giải quyết 
các vướng mắc, đặc biệt là phải phối hợp chặt chẽ 
với chính quyền các địa phương để tháo gỡ các 
vướng mắc trong công tác BTGPMB để đảm bảo 
tiến độ thi công công trình an toàn và đảm bảo 
tiến độ đóng điện các dự án theo kế hoạch được 
EVNNPTgiao.

Dự án TBA 500kV Đức Hòa và ĐZ đấu nối là dự 
án có vai trò quan trọng trong việc đáp ứng truyền 
tải công suất của các TTĐL khu vực miền Tây Nam 
bộ về trung tâm phụ tải thành phố Hồ Chí Minh và 
các tỉnh lân cận cùng với các ĐZ 500 kV khác trong 
khu vực (Mỹ Tho - Đức Hòa, Đức Hòa - Phú Lâm, 
Đức Hòa - Cầu Bông, Đức Hòa - Chơn Thành …) 
tạo mối liên kết lưới truyền tải điện 500kV giữa các 
vùng, nhằm đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, 
nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn 
thất điện năng của toàn hệ thống. 

Mạnh Đức 

Ngày 20/02/2020, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cùng đoàn 
công tác của Bộ Công Thương đã đến thăm và làm việc 
tại Trạm biến áp (TBA) 500kV Pleiku 2 thuộc Truyền tải 

điện (TTĐ) Gia Lai. Tham gia đoàn công tác có ông Dương Văn 
Trang - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, ông Nguyễn Đức Hoàng - Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Gia Lai; ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng Giám đốc 
(PTGĐ) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); và đại điện các sở, ban 
nghành của tỉnh và EVN.

Thay mặt đơn vị ông Đinh Văn Cường - Giám đốc TTĐ Gia 
Lai, đã báo cáo đoàn công tác: Lưới TTĐ do đơn vị quản lý vận 
hành trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Hiện nay TTĐ Gia Lai quản lý 02 
Trạm biến áp 500kV Pleiku, Pleiku 2 có tổng dung lượng là 2.625 
MVA; hơn 1.022 km của 16 tuyến đường dây 500-220kV đi qua 63 
xã, phường, thị trấn của 10 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia 
Lai. Trong đó TBA 500kV Pleiku và TBA 500kV Pleiku 2 là 2 điểm 
nút quan trọng trong hệ thống thống điện Việt Nam. Riêng tại 
TBA 500kV Pleiku 2 có các xuất tuyến đường dây 220kV kết nối 
với nước bạn Lào. Sắp tới đây là đường dây 500kV mạch 3 Vũng 
Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2 cũng được đấu nối vào TBA 
500kV Pleiku 2 đồng thời nối với đường dây 500kV mạch 3 Pleiku 
- Phước Mỹ - Cầu Bông.

EVNNPT tổ chức khóa đào tạo Quản trị Doanh nghiệp 
dành cho cán bộ quản lý

Mỗi năm, bình quân lượng điện truyền tải qua lưới điện do 
đơn vị quản lý gần 20 tỷ kWh, giải tỏa lượng công suất từ các nhà 
máy năng lượng tái tạo, thủy điện trên địa bàn lên đến hơn 2200 
MW. Với lượng công suất lớn và lưới phức tạp nên áp lực quản lý 
vận hành rất cao. Chỉ một sai sót nhỏ của người vận hành thì hậu 
quả sẽ rất khôn lường. Có thể gây sự cố làm gián đoạn cung cấp 
điện, ảnh hưởng lớn đến nguồn cung cấp phục vụ phát triển kinh 
tế xã hội của địa phương, của đất nước. Tuy nhiên trong những 
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năm qua, CBCNV của TTĐ Gia Lai đã 
luôn chủ động khắc phục khó khăn, 
tranh thủ sự ủng hộ và tạo điều kiện 
của các cấp chính quyền địa phương, 
toàn đơn vị đã đồng lòng, chung sức 
làm mọi việc, và kết quả lưới điện luôn 
được đảm bảo vận hành an toàn.

Tại buổi làm việc ông Đinh Văn 
Cường - Giám đốc TTĐ Gia Lai đã kiến 
nghị với Bộ trưởng và đoàn công 
tác. Hiện tại lượng công suất truyền 
tải trên các xuất tuyến đường dây và 
máy biến áp do đơn vị quản lý luôn 
trong tình trạng tải nặng và gần 
đạt công suất định mức. Trong năm 
2019, công suất truyền tải tại thời 
điểm lớn nhất đạt >3600 MW chủ yếu 
cấp điện theo hướng Bắc - Nam, cấp 
cho miền Nam. Máy biến áp 500kV 
tại TBA 500kV Pleiku 2 mang tải đạt 
95% trên 01 máy. Để tránh cho lưới 
điện do TTĐ Gia Lai quản lý không bị 
quá tải cũng như giải tỏa hết lượng 
công suất của các nhà máy điện trên 
địa bàn sẽ được đưa vào trong thời 
gian tới, xin kiến nghị với lãnh đạo 

Bộ Công Thương và lãnh đạo các cấp 
sớm có những quy hoạch phát triển 
lưới điện phù hợp với hiện tại, để đơn 
vị có được sự chủ động cao nhất, hiệu 
quả nhất trong quản lý vận hành lưới 
điện.

Ông Nguyễn Tài Anh - PTGĐ 
EVN đã báo cáo với Bộ trưởng về tình 
hình quản lý vận hành, đầu tư phát 
triển lưới điện và những công nghệ 
tiên tiến mà EVN đã và sẽ áp dụng để 
đảm bảo đủ điện cung cấp kịp thời 
cho phát triển đất nước.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần 
Tuấn Anh đã đánh giá cao sự nỗ lực 
của CBCNV TTĐ Gia Lai và TBA 500kV 
Pleiku 2 trong thời gian qua để lưới 
điện được vận hành an toàn. Đặc biệt 
là đã quản lý vận hành an toàn đường 
dây 220kV kết nối với lưới điện nước 
bạn Lào. Bởi vì khi tuyến đường dây 
này được quản lý vận hành an toàn, 
không những đã giúp đỡ cho nước 
bạn rất nhiều mà còn đạt được mục 
tiêu cao cả hơn, đó là tăng cường 
tình hữu nghị, hợp tác giữa chính 

phủ hai nước Việt Nam và Lào. Bộ 
trưởng đã ghi nhận ý kiến kiến nghị 
của TTĐ Gia Lai và nêu rõ nếu điện 
không được cung cấp đầy đủ thì chỉ 
tiêu GDP Chính phủ đặt ra sẽ không 
đạt được. Tỉnh Gia Lai, nơi có lượng 
ánh sáng mặt trời trong năm cao, 
lưu lượng gió lớn nên tiềm năng về 
phát triển nguồn năng lượng tái tạo 
rất lớn. Lượng công suất khi xây dựng 
các nhà máy điện gió, điện mặt trời 
lên đến 13000 MW. Khi nguồn năng 
lượng này đưa vào thì lưới điện hiện 
tại phải được đầu tư mở rộng và xây 
mới nhiều hơn nữa mới đáp ứng 
được. Bộ trưởng đề nghị chính quyền 
tỉnh Gia Lai, các cơ quan liên quan 
phối hợp tốt với TTĐ Gia Lai để lưới 
điện được đầu tư xây dựng cũng như 
quản lý vận hành với hiệu quả cao. 
Đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ 
cho sự phát triển kinh tế đất nước.

Thay mặt đoàn công tác, Bộ 
trưởng Trần Tuấn Anh đã nhắn nhủ 
và động viên TTĐ Gia Lai và TBA 
500kV Pleiku 2 tiếp tục phát huy 
tính chủ động, hiệu quả trong quản 
lý vận hành để lưới điện luôn được 
vận hành an toàn. Cùng với toàn 
thể CBCNV ngành điện, xây dựng 
EVNNPT, EVN phát triển vững mạnh, 
đóng góp đắc lực cho sự nghiệp phát 
triển đất nước.

Trịnh Văn Hải
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Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh
 phát biểu tại buổi làm việc

GĐ TTĐ GIa Lai Đinh Văn Cường giới thiệu 
về TBA 500kV Pleiku 2
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Đoàn công tác của Ban Chỉ 
đạo phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 Truyền tải điện 

(TTĐ) Tây Bắc đến Trạm biến áp (TBA) 
220 kV Vĩnh Yên khi diễn biến về dịch 
bệnh COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc 
diễn ra hết sức phức tạp. TBA 220kV 
Vĩnh Yên là trạm thao tác xa do Đội 
quản lý vận hành Vĩnh Yên (trực thuộc 
TTĐ Tây Bắc) quản lý. Trạm đóng trên 
địa bàn thị trấn Hương Canh, huyện 
Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, cách tâm 
dịch xã Sơn Lôi khoảng 2km. Trạm 
có vai trò quan trọng trong việc bảo 
đảm vận hành cung cấp điện an toàn 
tỉnh Vĩnh Phúc và vùng phụ cận.

Ca trực của người lính truyền tải điện 
gần tâm dịch Covid-19

Những ngày qua, diễn biến 
về tình hình dịch COVID-19 trên cả 
nước nói chung và tại tỉnh Vĩnh Phúc 
nói riêng liên tục được TTĐ Tây Bắc 
cập nhật. Mỗi thành viên trong Ban 
Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh 
COVID-19 đều hiểu sự nghiêm trọng 
của dịch bệnh lần này khi nguy cơ 
lây nhiễm trong cộng đồng là rất lớn. 
Đơn vị đã quan tâm trang bị đủ các 
phương tiện, dụng cụ, dược phẩm 
cho tất cả cán bộ, công nhân viên 

trong toàn đơn vị để anh em ổn định 
tâm lý, yên tâm công tác. Tuy nhiên, 
có thời điểm các thiết bị phòng dịch 
hết sức khan hiếm, trong đó có khẩu 
trang. TTĐ Tây Bắc đã khẩn trương 
làm văn bản và cử cán bộ trực tiếp 
liên hệ với các nhà phân phối đề nghị 
được hỗ trợ cung cấp lượng khẩu 
trang, nước sát khuẩn tay, nhiệt kế 
hồng ngoại... với số lượng đủ cho cán 
bộ công nhân viên. Đồng thời TTĐ 
Tây Bắc động viên, hướng dẫn công 
tác phòng dịch và cung cấp thường 
xuyên thông tin đầy đủ chính xác 
nhất về công tác phòng chống dịch 
bệnh COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc

Ngay từ khi thành lập, Ban Chỉ 
đạo đã họp phân công nhiệm vụ cụ 
thể cho từng thành viên. Dưới sự chỉ 
đạo của ông Nguyễn Đức Hùng - Giám 
đốc TTĐ Tây Bắc, toàn đơn vị đã khẩn 
trương, nghiêm túc thực hiện các 
biện pháp phòng dịch theo hướng 
dẫn của Bộ Y tế. Trong trường hợp 
trạm có người nghi nhiễm COVID-19 
phải tiến hành cách ly, đơn vị sẽ điều 
động nhân lực nhằm đảm bảo công 
tác quản lý vận hành. Với mục tiêu 
dẫu xảy ra bất cứ tình huống nào thì 
trạm vẫn quyết tâm đảm bảo việc vận 
hành an toàn, liên tục và ổn định lưới 
truyền tải điện khu vực.

Đối với anh Nguyễn Phúc Tiệp - 
Đội trưởng Đội quản lý vận hành Vĩnh 
Yên, đây là lần đầu tiên anh và đồng 
nghiệp đối mặt với một dịch bệnh có 
khả năng lây lan lớn như vậy. Anh chia 
sẻ:  “Ban đầu, trước “bão” thông tin 
trên các kênh truyền thông về dịch 
bệnh, tâm lý anh em có phần bỡ ngỡ, 
hoang mang, lo lắng. Bởi đội đóng 
trên địa bàn cách tâm dịch xã Sơn Lôi 
khoảng 2km - nơi có 6 người nhiễm 

bệnh và hơn 10.000 người đang cách 
ly, và cách trường Võ Thị Sáu khoảng 
1km - nơi có 1 học sinh nhiễm bệnh. 
Trong khi đó, các trang bị dụng cụ 
phòng chống dịch như khẩu trang, 
nước rửa tay khô… trên địa bàn tỉnh 
Vĩnh Phúc đều khan hiếm. Có thời 
điểm, cả 5 người trong đội đều cảm 
nhận rõ áp lực khi làm việc mà không 
biết người đối diện mình có nhiễm 
bệnh hay không. Cũng có lúc, bất cứ 
ai trong người thấy mệt mỏi cũng 
nghĩ tới việc mình có thể đã bị nhiễm 
COVID-19.

Trong quá trình phòng chống 
dịch bệnh, TTĐ Tây Bắc đã nhận được 
sự quan tâm kịp thời của Công đoàn 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 
gia (EVNNPT), Công ty Truyền tải điện 
1 (PTC1) đã tạo động lực để CBCNV 
quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, 
hoàn thành nhiệm vụ. Ông Bùi Sơn 
Tùng, Trưởng kíp vận hành, nhà ở Hà 
Nội, cho biết: “Ngoài áp lực khi làm 
việc gần tâm dịch, hằng ngày trở về 
nhà, em và gia đình còn “được” hàng 
xóm để ý, cảnh giác”. Tùng cười: “Cả 
em và người thân trong gia đình 
được đưa vào diện theo dõi, cán bộ 
y tế phường thường xuyên đến nhà 
thăm khám, kiểm tra thân nhiệt. Hầu 
hết CBCNV trong đội đều có chung 
tâm lý lo lắng cho sức khỏe bản thân, 
lo mình nhiễm bệnh rồi lây bệnh cho 
người thân, đồng nghiệp. Tuy nhiên, 
sau khi được TTĐ Tây Bắc trang bị 
đầy đủ các dụng cụ phòng dịch, trụ 
sở làm việc được khử trùng mỗi tuần 
1 lần, chúng em đã yên tâm hơn rất 
nhiều”.

Chúng tôi hiểu những áp lực 
của CBCNV Đội quản lý vận hành 
Vĩnh Yên khi công tác tại vùng gần 
tâm dịch. Với bản lĩnh của người lính 
truyền tải điện, yêu ngành, yêu nghề 
cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của 
EVNNPT, PTC1 và TTĐ Tây Bắc, không 
chỉ CBCNV Đội quản lý vận hành Vĩnh 
Yên mà toàn thể CBCNV trong toàn 
đơn vị sẽ cùng nhau đoàn kết, đồng 
lòng vượt qua mọi khó khăn; hoàn 
thành sứ mệnh đảm bảo truyền tải 
điện an toàn, liên tục, ổn định.

Hạnh Nga 

TÂM TƯ “NGƯỜI LÍNH” 
TRUYỀN TẢI ĐIỆN GẦN “TÂM DỊCH”

Dịch viêm phổi cấp COVID-19 đã khiến những “người 
lính” truyền tải điện đóng quân ở gần tâm dịch nhận thêm 
những áp lực từ sự cảnh giác của hàng xóm láng giềng.
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Trong các ngày 27-28/02 và 03-
03/2020 Đội truyền tải điện Sóc Sơn 
- Truyền tải điện (TTĐ) Đông Bắc 3 
phối hợp cùng Ủy ban nhân dân các 
xã Mai Trung, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm 
huyện Hiệp Hòa tổ chức Hội nghị 
tuyên truyền bảo vệ an toàn hành 
lang lưới điện cao áp (BVATHLLĐCA).

Hội nghị đã được nghe đồng 
chí Đinh Nho Hợi - Phó Giám 
đốc TTĐ Đông Bắc 3 trình bày 

báo cáo giới thiệu chức năng nhiệm 
vụ, quy mô của TTĐ Đông Bắc 3. Phổ 
biến nghị định 14/NĐ-CP và nghị 
định 134/NĐ-CP qua sự trình bày của 
đồng chí Hoàng Quốc Nam - Đội phó 
Đội TTĐ Sóc Sơn; hội nghị nghe báo 
cáo tình hình an ninh khu vực, đặc 
biệt công tác bảo vệ an toàn lưới điện 
cao áp 220kV-500kV của Đội An ninh 
công an huyện Hiệp Hòa và các ý kiến 
đóng góp của các xã Mai Trung, Hợp 
Thịnh, Xuân Cẩm huyện Hiệp Hòa, 
Tỉnh Bắc Giang.

Tính riêng trên địa bàn tỉnh Bắc 
Giang hiện nay Truyền tải điện Đông 
Bắc 3 quản lý có 3 Trạm biến áp, trong 
đó có 1 trạm biến áp 500kV (Hiệp Hòa) 
và 2 trạm biến áp 220kV (Bắc Giang, 
Quang Châu), có 116km đường dây 
500kV và 150km đường dây 220kV, 
trải dài trên địa bàn 41 xã, 6 huyện thị.

Đội truyền tải điện Sóc Sơn 
thuộc Truyền tải điện Đông Bắc 3 
đóng trên địa bàn xã Đại Thành, 
huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang quản 
lý khối lượng đường dây gồm 5 tuyến 
đường dây 500kV với tổng chiều dài 
248,5km, 19 tuyến đường dây 220kV 
với tổng chiều dài 277,2km.

Hiện nay phong trào chơi thả 
diều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nói 
chung và huyện Hiệp Hòa nói riêng 
diễn ra rất phổ biến, đây là một thú 
chơi dân gian không bị pháp luật 
cấm, tuy nhiên việc thả diều gần 

đường dây gây sự cố cũng như nguy 
cơ gây sự cố lưới truyền tải điện sẽ vi 
phạm vào“Khoản 3 Điều 4 Nghị định 
số 14/2014NĐ-CP ngày 26/2/2014 
của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành luật Điện lực”.

Theo thống kê từ năm 2013 đến 
nay các đường dây trên địa bàn tỉnh 
Bắc Giang đã xảy ra 4 vụ sự cố do diều 
gây thiệt hại ước tính lên đến gần 8 
tỉ đồng. Việc thả diều hiện nay tại địa 
phương đang có chiều hướng gia 
tăng và nguy cơ gây sự cố cao hơn do 
người dân làm diều có kích thước lớn, 
dây diều sử dụng loại có bện thêm sợi 
kim loại dẫn đến khi mắc vào đường 
dây sẽ gây phóng điện gây sự cố, 
thậm chí nguy hiểm đến tính mạng 
người chơi diều hay người dân làm 
việc dưới hành lang đường dây.

Do đặc thù các tuyến đường dây 
trải rộng trên nhiều địa phương, xa 
trụ sở đóng quân của các đội quản lý 
vận hành đường dây, lực lượng công 
nhân QLVH mỏng (theo định biên như 
đội TTĐ Sóc Sơn chỉ có 23 CBCNV, tuy 
nhiên phải quản lý khối lượng gồm 
248,5km ĐZ 500kV và 277,2km ĐZ 

220kV trải rộng trên địa bàn 5 tỉnh 
thành), chính vì vậy rất cần đến sự giúp 
đỡ, hỗ trợ của chính quyền, Công an 
các địa phương. Truyền tải điện Đông 
Bắc 3 đã ký quy chế phối hợp với Công 
an tỉnh, ký các hợp đồng bảo vệ cột với 
công an các xã có đường dây 500kV đi 
qua nhằm đảm bảo an ninh, an toàn 
cho lưới truyền tải điện.

Để đảm bảo vận hành an toàn 
cung cấp điện liên tục, an ninh năng 
lượng, Quốc phòng, đảm bảo an toàn 
tính mạng và tài sản của nhân dân. 
Truyền tải điện Đông Bắc 3 kính đề 
nghị các ban ngành, Sở Công Thương, 
Công an tỉnh, UBND huyện Hiệp Hòa, 
Công an huyện Hiệp Hòa và các xã có 
đường dây đi qua phối hợp với đơn 
vị tăng cường công tác tuyên truyền, 
vận động các hộ dân ở khu vực có 
đường dây đi qua không vi phạm 
các hành vi bị nghiêm cấm theo nghị 
định 14/2014/NĐ-CP và Luật Điện 
lực. Đặc biệt là ngăn chặn hành vi thả 
diều gần đường dây có thể gây sự cố 
cho lưới truyền tải điện Quốc gia.

Mạnh Hùng 

Các bên ký cam kết bảo vệ An toàn hành lang lưới truyền tải điện cao áp với 
UBND Xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

PTC1 TUYÊN TRUYỀN SÂU RỘNG AN TOÀN 
HÀNH LANG LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP TRÊN ĐỊA BÀN 

HUYỆN HIỆP HÒA - TỈNH BẮC GIANG
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