
Đam mê và cơ duyên

Trái ngược hẳn với những 
mường tượng ban đầu về một nữ vận 
hành điện lực mạnh mẽ, chị Lê Thu 
Lan - kỹ sư thí nghiệm điện, Trung 
tâm Dịch vụ sửa chữa EVN có nước 
da trắng, phong thái nhẹ nhàng, ánh 
mắt sáng và nụ cười rất tươi. Cách 
nói chuyện của chị cũng hết sức mộc 
mạc, giản dị và gần gũi.

Chị  Lan bước chân vào ngành 
Điện khi mới 23 tuổi. Chị tâm sự, lúc 
ấy mình  chỉ có chút kiến thức trên 
giảng đường và niềm đam mê với 
nghề điện. Ngày còn là học sinh 
phổ thông, khi chưa hiểu biết nhiều 
về điện, chị đã tự mình sửa chữa khi 
bếp điện bị hỏng, hoặc tự tay nối lại 
cầu chì bị đứt...Chính vì thế, khi được 
nghe giới thiệu về Trường trung học 
Kỹ thuật điện, chị đã quyết tâm theo 
học trường này.

Với suy nghĩ, dù ở bất kỳ cương 
vị nào cũng đều cần nỗ lực, học hỏi, 
bổ sung thêm kiến thức, ngay từ 
những ngày đầu công tác tại Phòng 
Kỹ Thuật, Phân xưởng điện tự động, 
Công ty Thuỷ điện Trị An, chị đã thể 
hiện là một người năng động, không 
ngại khó, ngại khổ.

“Tất cả đối với tôi lúc ấy đều rất 
mới mẻ, xa lạ và khó khăn, từ việc vệ 
sinh thiết bị, kéo cáp dưới hầm, trèo 
cao trên máy biến thế, máy cắt, cần 
cẩu để kiểm tra thiết bị. Thế nhưng 
đó là những chuỗi ngày để lại nhiều 
kỷ niệm với đồng nghiệp và công 
việc mà tôi nhớ mãi…” - chị Lan tâm 

sự  và cho biết  thêm, nhờ công việc 
của một kỹ sư thí nghiệm điện, chị 
đã có dịp được “mổ xẻ, tiếp xúc” với 
nhiều loại Relay khác nhau, từ những 
loại Relay điện từ cho đến những 
Relay điều khiển, bảo vệ kỹ thuật số 
tiên tiến nhất hiện nay.  

Relay thân thuộc với chị đến 
mức, ngay cả khi nhắm mắt chị cũng 
có thể tưởng tượng ra được từng chi 
tiết, ngóc ngách của nó. Qua thực tế 
nhiều đợt kiểm tra, thử nghiệm Relay, 
cũng như phân tích, đánh giá sự cố, 
chị Lan nhận thấy, khi thao tác đóng 

Kỹ sư thí nghiệm điện Lê Thu Lan (bên trái) luôn được đồng nghiệp yêu mến bởi 
tình yêu nghề và sự sáng tạo trong công việc

NỮ KỸ SƯ LÊ THU LAN
VÀ NIỀM ĐAM MÊ BẤT TẬN VỚI RƠ-LE

Trong suy nghĩ của nhiều người, ngành nghề kỹ thuật thường chỉ dành cho phái mạnh, tuy nhiên 
trường hợp đó không đúng với chị Lê Thu Lan, kỹ sư thí nghiệm điện, Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN. 
Là một trong những gương mặt nổi bật trong phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” 
với nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật dành riêng cho rơ-le (Relay), chị Lan đã minh chứng cho câu nói 
“Phái yếu nhưng không yếu”...
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cắt nguồn nuôi nhiều lần, phần lớn 
Relay kỹ thuật số thường xảy ra lỗi 
hoặc dẫn đến những hư hỏng như: 
Hư hỏng khối nguồn, Relay thường bị 
treo, thời gian thực của Relay sai lệch.

Trăn trở với lỗi sai này của Relay, 
chị Lan luôn suy nghĩ làm thế nào để 
sửa được lỗi sai, tránh phải sửa chữa, 
thay thế bộ nguồn phức tạp, vừa 
mất thời gian lại gây gián đoạn hoạt 
động của hệ thống.

Hạt giống của phong trào thi 
đua “Lao động giỏi, lao động sáng 
tạo”

Suốt một thời gian dài trăn trở 
với mục tiêu đảm bảo cho hệ thống 
Relay điều khiển, bảo vệ kỹ thuật số 
được cung cấp nguồn liên tục, không 
bị gián đoạn, tránh được các hư hỏng 
hoặc lỗi vận hành phát sinh do đóng 
cắt nguồn, năm 2015, khi còn công 
tác tại Công ty Thủy điện Trị An, kỹ sư 
thí nghiệm điện Lê Thu Lan đã mạnh 
dạn đề xuất giải pháp “Thiết kế mạch 
tự động chuyển nguồn nuôi cho Relay 
điều khiển, bảo vệ kỹ thuật số”.  Giải 
pháp kỹ thuật này được thực hiện với 
sơ đồ thiết kế đơn giản, tiết kiệm chi 
phí, thi công dễ dàng trên tất cả các 
thiết bị.

“Để biến ý tưởng thành giải 
pháp, sáng kiến thực sự, tôi đã phải 
kiên trì đeo đuổi, trăn trở nhiều năm. 
Sáng kiến chính là để phục vụ công 

việc. Và phải có đam mê, yêu thích 
công việc thì quá trình làm mới phát 
hiện ra khâu nào chưa hợp lý để suy 
nghĩ làm sao cho nó tốt hơn. Từ đó, 
sáng kiến khắc ra đời” - Chị Lan tâm 
sự và cho biết thêm giải pháp trên đã 

được Công ty Thủy điện Trị An công 
nhận sáng kiến, áp dụng trong thực 
tế mang lại giá trị kinh tế hàng tỷ 
đồng, đồng thời tăng cao độ tin cậy 
của các Relay kỹ thuật số. Giải pháp 
này sau đó đã được mở rộng cho toàn 
bộ thiết bị kỹ thuật số với nguồn cung 
cấp đơn tại nhiều đơn vị thuộc EVN. 
Điều đó đã mang lại cho chị giải đặc 
biệt tại cuộc thi “Phụ nữ EVN sáng tạo” 
năm 2017.

Ngoài ra, chị Lan còn tham gia đề 
tài “Nâng cấp hệ thống tự động, kích 
từ, điều khiển, giám sát và bảo vệ của 
Công ty Thuỷ điện Trị An”. Để hoàn 

thành đúng tiến độ, có thời điểm, 
thời gian làm việc của chị Lan bắt đầu 
từ 7h sáng cho tới 22h đêm mới kết 
thúc, kể cả thứ bảy và chủ nhật. Biết 
là vất vả như vậy, nhưng với nhiệt 
huyết và đam mê công việc, chị Lan 
vẫn làm việc hết mình, cùng với các 
đồng nghiệp quyết tâm hoàn thành 
công trình và đưa vào áp dụng thực 
tế năm 2019.

Là người có nhiều dấu ấn trong 
các phong trào thi đua “Lao động 
giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc 
nước, đảm việc nhà”; “Phát huy sáng 
kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản 
xuất” với nhiều sáng kiến được công 
nhận, áp dụng thực tế, nhưng kỹ sư 
Lê Thu Lan là một người yêu thích 
sự nhẹ nhàng, nữ tính. Chị Lan tâm 
niệm, có được thành công ngày hôm 
nay, chị không thể quên được sự giúp 
đỡ của đồng nghiệp và của gia đình. 
Chị cho biết, đối với phụ nữ, gia đình 
luôn chiếm vị trí hết sức quan trọng, 
vì khi có một gia đình bền chặt, một 
tổ ấm hạnh phúc, sẽ là nguồn động 
lực giúp công việc tốt hơn, mang lại 
hiệu quả hơn.

Trải qua gần 30 năm, chị 
Lan  luôn  gắn bó với công việc thí 
nghiệm điện, với hành trình đi tìm 
sự “hoàn hảo” cho các Relay, và trên 
hết là được cống hiến, sáng tạo nhiều 
hơn trong công việc mà chị yêu thích.

Thanh Huyền

Chị Lê Thu Lan:

- Sinh ngày: 3/4/1968                               

-  Tháng 9/1990 - 2018: Công 
tác tại Công ty Thủy điện Trị An 

- Từ 1/2019 đến nay:  Kỹ sư thí 
nghiệm điện, Trung tâm Dịch 
vụ sửa chữa EVN
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Chưa nghe dứt câu, cơ thể tôi 
lạnh toát như có một luồng 
xung điện, nó chặn đứng 

mọi hành động. Thẫn thờ… tôi ngồi 
xuống ngoái đầu ra cửa sổ phía hông 
nhà nhìn xa xăm, suy nghĩ miên man 
trong tâm tưởng về ngày lịch sử của 
dân tộc. Ngày ấy cách đây đã 75 năm, 
ngày chớm thu Thủ đô Hà Nội diễn ra 
sự kiện mà cả dân tộc đã đấu tranh 
đánh đổi bằng xương máu. Ngày tôi 
chưa ra đời, chỉ được biết đến qua lời 
kể của ông bà cha mẹ, qua sách vở, 
báo chí, và các phương tiện truyền 
thông đại chúng khác.

Ngày đó đã ăn sâu vào tiềm thức 
không riêng gì tôi, mà là tất cả những 
người con mang dòng máu Lạc Hồng, 
từ em bé, cụ già đến những người xa 
Tổ quốc… cho đến bầu bạn Quốc tế. 
Cái ngày mà chính dân tộc chúng ta 
đã tự đứng lên "rũ bùn sáng lòa", cởi 
trói, đập tan xiềng xích áp bức, bóc 
lột hơn tám mươi năm mà chế độ 
thực dân xâm lăng đã gieo rắc trên 
đất nước ta. Dân tộc ta đã làm nên 
một trang sử vẻ vang chói lọi khiến 
cách mạng thế giới phải nghiêng 
mình nể phục.

Ngược dòng thời gian, cũng 
là một ngày của tháng chín, ngày 
01/9/1858 thực dân Pháp nổ tiếng 
súng đầu tiên vào xâm lược nước 
ta tại cảng Đà Nẵng. Đó là ngày bắt 
đầu cho sự điêu tàn của dân tộc, 
ngày mà nhân dân ta bắt đầu chịu 
cảnh giày xéo của kẻ thù, chúng ta 

bắt đầu những hi sinh xương máu, 
tài sản để chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. 
Lúc đó Nhà Nguyễn nhu nhược, 
xuất hiện nhiều bè phái, phái chủ 
chiến, phái chủ hòa, phái không hòa 
không chiến, trong đó phải chủ hòa 
lại chiếm ưu thế, xã hội bắt đầu loạn 
lạc. Triều đình Huế đành nhượng ba 
tỉnh Đông Nam Bộ và đảo Côn Lôn 
cho Pháp cai trị, nhân dân ta bắt đầu 
mất nước, lầm than từ đó…

Cũng một ngày của tháng chín, 
đó không phải một ngày vỡ òa độc 
lập, không phải là một ngày của mất 
nước; Ngày mà chúng ta đã mất đi 
một vị lãnh tụ kính yêu, một vị cha 
già của dân tộc, Người đã soi sáng, 
dẫn đường đưa ngọn cờ cách mạng 
chính nghĩa của Việt Nam đi từ thắng 
lợi này đến thắng lợi khác, giành lại 
độc lập tự do, ấm no hạnh phúc cho 
dân tộc.

Lúc 09 giờ 47 phút ngày 
02/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
vĩ đại đã vĩnh viễn rời xa chúng ta, 
Người đã về cõi thiên cổ với các 
bậc tiền bối. Người ra đi để lại niềm 
tiếc thương vô hạn cho nhân dân 
Việt Nam, cũng như nhân dân yêu 
chuộng hòa bình trên thế giới. Người 
đã mãi mãi đi xa, nhưng hình ảnh của 
người luôn luôn trong mỗi chúng ta, 
chúng ta tự hào vì non sông Việt Nam 
đã có một Hồ Chí Minh, vị anh hùng 
giải phóng dân tộc, danh nhân văn 
hóa thế giới, cả cuộc đời hi sinh vì 
sự nghiệp cách mạng vẻ vang. Hành 

trang suốt cuộc đời của người là sự 
giản dị, yêu thương con người, đấu 
tranh vì hòa bình, hết lòng phụng sự 
Tổ quốc, phục vụ nhân dân…

“Hôm nay sáng mồng hai tháng 
chín/ Thủ đô hoa vàng nắng Ba 
Đình…”,  giật mình quay qua, thì 
ra con gái tôi từ phía sau đi lên để 
chuẩn bị đi thăm ông bà. Tay cầm cái 
túi, miệng lẩm nhẩm mấy câu thơ của 
Tố Hữu, con bé thích lắm vì sắp được 
đi chơi trong nắng thu. Trong mắt 
trẻ thơ đã đọng trong ký ức ngày cả 
dân tộc được chan hòa hạnh phúc, 
trong nước mắt trong những vần thơ, 
trong câu ca của ông cha để lại. Tôi 
cảm thấy có sự tin tưởng mãnh liệt 
hơn vào sự nghiệp giáo dục đào tạo, 
cũng như việc phát huy những giá trị 
bản sắc văn hóa dân tộc, tin vào sự 
nghiệp giữ gìn bảo vệ Tổ quốc chúng 
ta hiện nay...!

"Beng...” tiếng chuông đồng hồ 
làm hai bố con giật mình, cái đồng 
hồ treo tường điểm 09 giờ sáng. Lật 
tờ lịch cạnh bên, nhìn thấy hàng chữ 
“Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, dưới là 
“Ngày lễ vu lan báo hiếu”. Tôi hối con 
gái "Nhanh lên nào, đón Tết độc lập của 
dân tộc bên ông bà thì có gì hạnh phúc 
bằng hả con"’. Con bé đáp “Đi thăm 
ông bà nội về bố phải đưa con đi học 
nữa nhé”. À, tháng chín còn là ngày 
của các em học sinh thân yêu, ngày 
Hội toàn dân đưa trẻ tới trường./.

Lê Văn Tám 

Tháng Chín thu về
Loay hoay dọn dẹp để chuẩn bị cho ngày nghỉ lễ, đón tết độc lập của 

dân tộc. Bỗng nghe văng vẳng tiếng loa cổ động phát ngoài đường: 
Sáng ngày mồng 02 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đại diện cho Chính phủ lâm thời, đọc bản tuyên ngôn 
độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, thủ tiêu hoàn 
toàn chế độ thực dân phong kiến ….
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Hình 1. Bánh đà góp phần ổn định hệ thống

2. Công nghệ tích trữ năng lượng khí nén 

Theo công nghệ này sử dụng điện năng từ lưới vào các giờ thấp điểm 
quay máy nén khí để nén không khí và lưu trữ trong một hang ngầm. Vào giờ 
cao điểm không khí nén được giải phóng qua một tua bin khí quay máy phát 
điện lên lưới. Hình 2 là hệ thống tích lũy năng lượng khí nén. Hệ thống này cần 
giải quyết nhiệt năng tổn thất phát sinh khi nén khí làm giảm hiệu suất của hệ 
thống. Hiện nay hiệu suất của hệ thống này chỉ đạt khoảng 50%. 

Hình 2 . Lưu trữ năng lượng khí nén

Để lưu trữ năng lượng có thể sử 
dụng các công nghệ sau đây:

1. Cơ năng của bánh đà: 

Bánh đà là thiết bị cơ khí có mô 
men quán tính lớn tích lũy cơ năng 
chống lại sự thay đổi tốc độ quay. 
Năng lượng lưu trữ trong bánh đà tỷ 
lệ với khối lượng và bình phương tốc 
độ quay của nó. 

Bánh đà được làm bằng thép và 
vòng bi thông dụng, cho phép quay 
trục với tốc độ hàng nghìn vòng/phút. 
Một số bánh đà hiện đại bằng vật liệu 
sợi nano các bon cho phép quay đến 
60.000 vòng/phút. Trên hình 1 bánh 
đà cung cấp cơ năng liên tục cho hệ 
thống động cơ, máy phát M/G  sau 
đó qua bộ biến đổi góp phần ổn định 
công suất trên lưới . Bánh đà cồng 
kềnh, thời gian lưu trữ năng lượng 
thấp do đó chỉ được sử dụng trong 
một số trường hợp hạn chế cho các 
máy cơ khí: động cơ điêzen, máy công 
cụ và ổn định lưới công suất nhỏ.

CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG NÀO
CHO CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO?

Lê Văn Doanh - Phạm Văn Bình

Các nguồn điện năng lượng Mặt trời, 
điện gió đang và sẽ được phát triển mạnh 
ở Việt Nam. Các nguồn điện này là nguồn 
năng lượng sạch có đặc điểm chung là phụ 
thuộc nhiều vào các yếu tố thiên nhiên, 
thời gian. Để tích hợp vào hệ thống điện 
và nâng cao hiệu quả sử dụng của chúng 
cần sử dụng công nghệ lưu trữ điện năng 
thích hợp. Trong bài này chúng tôi giới 
thiệu tóm tắt các dạng công nghệ lưu trữ 
điện năng và các xu hướng áp dụng cho 
các nhà máy điện Mặt trời, điện gió trên 
thế giới và ở Việt Nam.
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Hệ thống lưu trữ năng lượng khí nén không đòi hỏi 
vị trí đặc biệt như hệ thống tích năng thủy điện. Nhà máy 
tích năng lượng khí nén Huntort ở Đức có công suất lên 
tới 290 MW, nhà máy McIntosh ở Alabama (Mỹ) có công 
suất 226 MW. Khuyết điểm của hệ thống là khá cồng kềnh 
và hiệu suất thấp.

3. Công nghệ thủy điện tích năng

Hệ thống thủy điện tích năng sử dụng điện năng dư 
thừa vào giờ thấp điểm bơm nước lên hồ chứa nằm ở vị trí 
cao hơn. Vào giờ cao điểm nước từ trên hồ chứa qua tua 
bin và máy phát điện phát lên lưới (hình 3). Đây là công 
nghệ tích trữ năng lượng có hiệu suất cao, có năng lượng 
lưu trữ lớn. Các nhà máy thủy điện tích năng có thể sử 
dụng các toại tua bin máy phát thông dụng và dùng bơm 
và đường ống độc lập hoặc sử dụng loại tua bin thuận 
nghịch. Hình 4 là nguyên lý hoạt động của nhà máy thủy 
điện tích năng. 

Hình 3 . Nguyên lý hoạt động của nhà máy thủy điện tích 
năng

Dự án thủy điện tích năng Bác Ái do EVN làm chủ đầu 
tư với số vốn 21.100 tỷ VND, khởi công tháng 1/2020 có 
quy mô công suất 4x300 MW được phân kỳ theo 2 giai 
đoạn. Giai đoạn 1 thi công cụm công trình cửa xả cùng với 
hồ tích nước Sông Cái và thủy lợi Tân Mỹ. Giai đoạn 2 thi 
công công trình chính vào đầu năm 2022, phát điện tháng 
12/2026 và hoàn thành toàn bộ dự án cuối năm 2028. Địa 
điểm xây dựng là xã Phước Hòa và Phước Tân huyện Bác 
Ái, tỉnh Ninh Thuận. Dự án sử dụng thiết bị công nghệ tích 
hợp bơm - tuabin đảo chiều và động cơ - máy phát đảo 
chiều. Công trình sử dụng nguồn nước của hồ Sông Cái 
thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ làm hồ dưới. Nước được 
bơm từ hồ dưới lên hồ trên tích nước để phát điện thông 
qua 2 tuyến tuynen song song có đường kính thay đổi từ 
5,5m đến 7,5m, với tổng chiều dài mỗi tuyến hầm hơn 
2.700m.

Bên cạnh dự án trên, còn có các dự án thủy điện tích 
năng Mộc Châu, Đơn Dương, Hàm Thuận Bắc sẽ được 
triển khai từng bước. Ngoài ra theo EVN còn có ít nhất 10 
dự án thủy điện tích năng khác có tính khả thi cao.

Thủy điện tích năng có khả năng tích trữ năng lượng 
và hiệu suất cao nhưng kén vị trí lắp đặt.

4. Công nghệ tĩnh điện 

Theo công nghệ này điện năng được tích lũy trong 
điện trường của siêu tụ. Siêu tụ (Supercondensator) là tụ 
điện đặc biệt, bản cực được chế tạo bằng công nghệ nano 
các bon, có thể tạo nên diện tích bản cực rất lớn hàng 
nghìn mét vuông với khoảng cách giữa các bản cực rất 
nhỏ chứa dung dịch điện phân, nhờ đó điện dung của 
siêu tụ có thể đạt tới 10.000 fara ở 1,5 V. Nguyên lý hoạt 
động của siêu tụ cho trên hình 5.

 

Hình 4 . Nguyên lý hoạt động của siêu tụ

Siêu tụ có giá thành cao, kích thước gọn, có thể 
phóng nạp nhanh thích hợp làm nguồn cấp cho xe buýt 
hỗn hợp điện và điêzen. Nhờ khả năng nạp nhanh giữa 
hai trạm dừng và lưu trữ năng lượng tái sinh khi hãm có 
thể tiết kiệm 30% nhiên liệu so với việc sử dụng động cơ 
điêzen thông thường.

5. Lưu trữ năng lượng điện từ

Công nghệ lưu trữ năng lượng điện từ bằng nam 
châm siêu dẫn SMES  (Superconducting Magnet Ener-
gy Storage), trong đó năng lượng được lưu trữ trong từ 
trường của cuộn dây có lõi bằng nam châm siêu dẫn. Hình 
5 là sơ đồ nguyên lý của hệ thống SMES trong đó mạch từ 
siêu dẫn đóng vai trò tích lũy năng lượng. Nhờ khả năng 
đáp ứng nhanh, có mật độ năng lượng cao, hệ thống này 
rất thích hợp làm nguồn lưu trữ cho hệ thống điện. Tuy 
nhiên hệ thống có giá thành cao nên chưa được áp dụng 
rộng rãi trong thực tế.

Hình  5. Công nghệ lưu trữ năng lượng điện từ
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6. Công nghệ lưu trữ bơm nhiệt

Công nghệ lưu trữ năng lượng bơm nhiệt ra đời cách 
đây khoảng 10 năm. Hình 6 là sơ đồ nguyên lý của công 
nghệ này. 

Hình 6 . Sơ đồ nguyên lý  công nghệ bơm chuyển nhiệt-điện 

Điện năng vào giờ thấp điểm sẽ được chuyển đổi 
thành nhiệt trong mạch trung tâm, sau đó được lưu trữ 
trong các bình nóng và lạnh. Điện năng được chuyển 
thành nhiệt thông qua một bơm nhiệt cỡ lớn, sau đó nhiệt 
này sẽ được chứa trong một bình nóng (như nước muối 
hoặc sỏi), bên trong một bể cách nhiệt. Vào giờ cao điểm 
nhiệt năng sẽ được chuyển lại thành điện năng bằng một 
động cơ nhiệt. 

Lưu trữ bơm chuyển nhiệt điện có rất nhiều ưu thế. 
Nó chủ yếu sử dụng các công nghệ truyền thống, thường 
được sử dụng trong sản xuất năng lượng (như bộ trao đổi 
nhiệt, máy nén, tua-bin và máy phát điện). Điều này sẽ 
giúp việc thiết kế và xây dựng thiết bị lưu trữ bơm chuyển 
nhiệt điện tốn ít thời gian hơn, kể cả khi áp dụng ở quy 
mô lớn. Các bể chứa có thể được chất đầy bằng những 
vật liệu giá rẻ như sỏi, muối nóng chảy hay nước. Khác với 
pin, những vật liệu này không hại cho môi trường. Các bế 
chứa muối nóng chảy đã được sử dụng suốt nhiều năm 
tại những trạm năng lượng mặt trời tập trung - một công 
nghệ năng lượng tái tạo liên tục phát triển trong suốt 
thập kỷ vừa qua. Năng lượng mặt trời tập trung và lưu trữ 
bơm chuyển nhiệt điện giống nhau ở nhiều điểm, nhưng 
lại khác biệt ở chỗ, năng lượng mặt trời tập trung thì lưu 
trữ ánh sáng dưới dạng nhiệt (sau đó chuyển chúng thành 
điện), còn lưu trữ bơm chuyển nhiệt điện thì có thể lưu trữ 
mọi dạng năng lượng từ mặt trời, gió...

7. Lưu trữ năng lượng điện hóa 

Các loại pin, ắc quy lưu trữ năng lượng dưới dạng điện 
hóa như ắc quy chì (axit), ăc quy Fe-Ni (kiềm) rất thông 

dụng trong thực tế, được dùng làm nguồn khởi động cho 
các động cơ nổ, nguồn điện dự phòng ATS và nguồn điện 
liên tục UPS. Các nguồn lưu trữ này có dung lượng hàng 
trăm Ampe giờ, tuy nhiên chúng có thời gian nạp nhiều 
giờ, khó tái chế và ảnh hưởng xấu tới môi trường. Trong 
các loại pin điện hóa mới xuất hiện hiện nay có 3 loại có 
tiềm năng ứng dụng nổi bật.

7.1 Pin Lithium-ion

                Hình 7. Nguyên lý hoạt động của pin Li-ion 

Hình 7 là nguyên lý hoạt động của pin Li-ion. Cực 
dương của pin thường được chế tạo từ LiCoO2 và LiMnO4. 
Vật liệu cơ sở là coban là những vật liệu lí tưởng có khả 
năng cung cấp công suất riêng lớn, hạn chế hiện tượng 
tự phóng, có điện thế cao và tuổi thọ cao. Hạn chế của 
nó là giá cao do coban là một kim loại hiếm, và kém bền 
nhiệt. Vật liệu cơ sở là mangan có tinh thể lập phương, 
cho phép ion Liti khuếch tán theo cả ba chiều. Vật liệu này 
được quan tâm vì mangan rẻ và phổ biến hơn coban, có 
hiệu năng cao hơn, vòng đời dài hơn. Tuy nhiên khả năng 
hòa tan vật liệu mangan trong dung dịch điện ly, làm điện 
cực kém bền và giảm công suất. Vật liệu cực dương chứa 
coban là loại phổ biến nhất, tuy nhiên những vật liệu khác 
hiện đang được đầu tư nghiên cứu nhằm hạ giá thành, và 
tăng công suất pin. Đến năm 2017, LiFePO4 được kì vọng 
đem lại ứng dụng cao cho pin dung lượng lớn như các pin 
dùng cho xe điện nhờ giá rẻ, công suất cao, dù vật liệu này 
kém dẫn điện và việc dùng chất phụ gia dẫn điện cacbon 
là bắt buộc.  

Cực âm thường dùng là graphit và các vật liệu cac-
bon khác. Chúng khá rẻ và phổ biến cũng như có độ dẫn 
điện tốt và có cấu trúc cho phép ion Liti xen kẽ vào giữa 
các lớp trong mạng cacbon, 

Chất điện ly là môi trường truyền ion Liti giữa các 
điện cực trong quá trình nạp và phóng. Yêu cầu cơ bản 
của chất điện ly là phải có độ dẫn ion tốt, cụ thể là độ dẫn 
ion Liti ở mức 10−2 S/cm ở nhiệt độ phòng, tăng khoảng 
30-40% khi lên 40oC và giảm nhẹ khi nhiệt độ xuống 0oC. 
Dung dịch điện ly phải là chất cách điện tốt, nghĩa là độ 
dẫn electron của dung dịch này phải bằng hoặc dưới mức 
10−8 S/cm. Dung dịch điện ly lỏng dùng trong ăcquy Li-
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ion chứa muối Liti, như LiPF6, LiBF4 hay LiClO4 trong dung môi hữu cơ.

Dung dịch điện ly composit dựa trên nền polyme có thể dùng để phủ lên bề mặt điện cực để bảo vệ và tăng tính 
an toàn chống cháy. Dung môi gel, polyme, hay các chất điện ly dạng rắn từ ceramic đang được chú trọng phát triển.

Quá trình nạp và phóng của pin Lithium-ion được trình bày trên hình 8.  

Hình 8. Quá trình phóng nạp pin Li-ion

Khi  sử dụng pin phóng điện qua mạch ngoài, các electron từ cực âm di chuyển sang cực dương. Ion Liti di chuyển 
trong pin, cũng từ cực âm sang cực dương. Khi nạp, do điện áp nguồn các electron di chuyển đến anôt lúc này trở thành 

cực dương.

Các ion Liti mang điện tích dương (Li+) di chuyển từ 
cực âm trong lòng pin qua vách ngăn đến cực dương, dẫn 
đến chênh lệch điện thế khoảng 4V, tạo ra dòng điện ở 
mạch ngoài nơi electron truyền từ cực âm sang dương 
cùng chiều với ion Liti, đảm bảo phản ứng xảy ra trong 
pin.

Đối với một bộ pin Li-ion hoàn chỉnh gồm nhiều pin 
nguyên tố, trong đó bộ nạp giảm dần dòng điện nạp lên 
pin, hoặc điều chỉnh bật tắt dòng điện nạp để trạng thái 
nạp cho từng tế bào pin đạt tới cân bằng. Một số thiết bị 
nạp điều chỉnh bằng cách nạp lần lượt từng tế bào pin, 
tuy nhiên điều này kéo dài thời gian nạp. Việc tạo thuật 
toán tối ưu hóa quá trình cân bằng này có thể tăng hiệu 
năng và tối ưu hóa thời gian nạp pin.

So với các nguồn điện hóa khác ưu điểm cơ bản 
của ăcquy Li-ion là không dựa trên các phản ứng hóa học 
làm phá vỡ các điện cực, mà dựa trên chuyển động của các 
ion Li qua lại giữa cực dương và cực âm vì thế các bản cực 
có tuổi thọ rất cao. Ngày 9/10/2019 Hội đồng giải thưởng 
Nobel đã quyết định trao giải Nobel hóa học cho ba nhà 
khoa học John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham 
và Akira Yoshino vì sự phát triển của pin Lithium-ion.

Hiện nay các pin Li-ion có thể cung cấp điện cho hầu 
hết các thiết bị điện từ điện thoại di động đến các thiết 

bị gia dụng nhờ khả năng tích trữ năng lượng cao và tự 
phóng thấp. Nhiều công ty đang nghiên cứu phát triển 
công nghệ tăng dung lượng lưu trữ và thời gian sử dụng 
pin Lithium-ion. Nhờ đó ứng dụng pin Lithium-ion sẽ ngày 
càng mở rộng, nhất là trong lĩnh vực xe chạy điện, cũng 
như cung cấp nguồn năng lượng cho mạng lưới điện khu 
vực và quốc gia sử dụng rộng rãi năng lượng tái tạo.

Tại miền Nam nước Úc, Tesla đã hoàn thành nhà máy 
lưu trữ điện sử dụng pin Lithium-ion lớn nhất thế giới với 
công suất 100 MW (hình 9). 

Hình 9. Thiết bị lưu trữ điện sử dụng pin Lithium-ion của 
Tesla
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7.2. Công nghệ pin Sodium-ion

Đây là một hướng phát triển khác nhằm thay thế 
Lithium là nguyên tố đất hiếm bằng Sodium (Natri) phổ 
biến và rẻ tiền hơn. Ngày nay mật độ công suất của pin So-
dium-ion đạt từ 1 đến 5kW/kg trong khi đó pin Li-ion chỉ 
đạt 0,5-1 kW/kg, tuổi thọ đạt từ 4000-8000 chu kỳ, trong 
khi đó pin Li-ion chỉ đạt 2000 chu kỳ. Về mặt an toàn pin 
Sodium-ion ít nóng hơn, tuy nhiên loại pin này mới chỉ đạt 
120 Wh/kg trong khi pin Li-ion đạt tới 230 Wh/kg. Điện cực 
của pin Li-ion chứa cobal là kim loại quý, trong khi đó điện 
cực của pin Sodium-ion bằng nhôm. Một ưu điểm khác 
của pin Sodium-ion là thời gian nạp đầy chỉ bằng một 
phần mười thời gian nạp của pin Lithium-ion. Hình 10 là 
ảnh của pin Sodium-ion của công ty Pháp Tiamat. Hy vọng 
trong tương lai gần nó sẽ cạnh tranh với pin Li-ion trong 
công nghệ ô tô điện nhờ rẻ tiền và tốc độ nạp nhanh hơn.

Hình 10  Pin Sodium-ion

8. Công nghệ pin Vanadium

Pin Vanadium còn gọi là pin oxi hóa khử (Redox 
batterie) hay pin chảy (Flow batterie) do Maria Skyllas 
và Kazacos, Trường đại học New South Wales (Úc) phát 
minh vào những năm 1980. Nguyên lý hoạt động của pin 
này dựa trên tính chất hóa học đặc biệt của nguyên tố 
Vanadium có 4 hóa trị. Vanadium có hóa trị 2 trong VO, 
hóa trị 3 trong V

2
O

3
, hóa trị 4 trong VO

2 
và có hóa trị 5 trong 

V
2
O

5
. Người ta tạo ra hai hệ điện li khác nhau bằng cách 

hòa tan các oxit trên trong axit sulfuric. Trên hình 10 là sơ 
đồ nguyên lý của pin Vanadium. Bên trái là thùng dung 
dịch chứa các ion V5+, V4+, phía phải là thùng dung dịch 
chứa các ion V3+ và V2+. Trong mỗi hệ điện li đặt điện cực 
nano các bon. Giữa hai hệ điện ly đặt một màng trao đổi 
ion cho phép các ion thẩm thấu qua. Các bơm tuần hoàn 
giúp ổn định mật độ các ion ở hai bên màng giúp cho tất 
cả các ion đều được hoạt hóa. Nhờ bộ biến đổi DC/AC kết 
nối pin với lưới điện (hình 11).

Trong quá trình nạp các electron từ bên ngoài (lưới 
hoặc tấm pin mặt trời) sẽ khử các ion V5+ , V4+ thành V3+ và 
V2+ , còn khi phóng các ion V3+ và V2+ sẽ mất các electron và 
trở thành các ion V5+ và V4+

Ngày nay người ta đã chế tạo các pin oxi hóa khử dựa 
trên các nguyên tố khác như Cr-Ni, Zn-Br.

Hình 11 . Nguyên lý hoạt động của pin Vanadium

Ưu điểm cơ bản của pin oxi hóa khử là có tuổi thọ cao 
đến 25 năm, ứng với 20000 chu kỳ phóng nạp, khả năng 
phóng sâu đến 100%. Dung lượng lưu trữ của pin phụ 
thuộc vào dung tích của nó. Điện năng lưu trữ trong pin o 
xi hóa khử nằm trong dung dịch điện ly do đó có thể tăng 
dung lượng bằng cách tăng thể tích thùng chứa, điều này 
rất tích hợp cho các trang trại điện gió và pin Mặt trời. Thời 
gian lưu trữ từ 2-12 giờ. Pin có thể hoạt động trong dải 
nhiệt độ - 20 đến 500 C.

Hiện nay người ta đã chế tạo pin oxi hóa khử với mọi 
dung lượng từ vài kWh đến loại lớn nhất thế giới 800 MWh 
với kích thước bằng một sân bóng đá. Pin không cháy, ít 
phải bảo dưỡng, an toàn và ổn định về điện. Đây là loại pin 
lưu trữ năng lượng thích hợp nhất cho các nhà máy điện 
Mặt trời và điện gió. Hình 11 là hình ảnh các contenơ pin 
oxi hóa khử kết nối với dàn pin năng lượng Mặt trời.

Hình 12 . Các contenơ pin oxi hóa khử kết nối với trang trại 
pin năng lượng Mặt trời 

Năm 2019 có khoảng 365 GWh pin oxi hóa khử được 
sản xuất trên toàn thế giới, trong đó Trung Quốc chiếm 
75%. Dự kiến tới năm 2023 dung lượng này sẽ tăng gấp 
ba. Tháng 7/2020 EVN và Cơ quan thương mại và phát 
triển Hoa Kỳ đã ký kết Biên bản hợp tác kỹ thuật phát triển 
hệ thống tích lũy năng lượng tái tạo tại Việt Nam.
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1. GIỚI THIỆU

Trong giai đoạn này các vấn đề về 
IoT đang thực sự làm thay đổi cách nhìn 
chúng ta về thế giới trong thời đại 4.0. 
Nhưng việc kết nối hàng tỉ thiết bị có 
những thử thách nhất định. Với việc sử 
dụng các mạng không dây như Bluetooth, 
Wifi và ZigBee hiện tại chỉ phù hợp với 
việc truyền thông trong phạm vi ngắn. 
Mạng di động cũng không thực sự phù 
hợp với việc truyền thông trong phạm vị 
lớn vì công suất tiêu thụ quá nhiều cho 
quá trình hoạt động. 

Một điểm quan trọng trong các ứng 
dụng IoT là yêu cầu chỉ truyền thông với 
lượng dữ liệu nhỏ, chủ yếu là các thông 
số và lệnh điều khiển, các thiết bị đặt 
ở khoảng cách xa nhau và không có 
điện lưới. Do đó Low Power Wide Area 
Network (LPWAN) được đưa ra để phục 
vụ mục đích này. 

Trong quá trình làm việc với bài toán 
cụ thể là giám sát và điều khiển hệ thống 
đèn chiếu sáng sử dụng công nghệ LORA 
chúng tôi gặp phải vấn đề liên quan đến 
phương thức đa truy nhập của các Node 
đến Gateway dẫn đến hệ thống hoạt 
động không được ổn định và xảy ra sự cố 
về xung đột dữ liệu dẫn đến mất dữ liệu 
khi có nhiều node cùng hoạt động và gửi 
dữ liệu tới server. Để giải quyết bài toán 
này chúng tôi đã kết hợp một vài phương 
thức đa truy nhập và đồng bộ với phương 
thức đa truy nhập sẵn có được tích hợp 

sẵn trên các module Lora. Sự kết hợp này cho hiệu quả rõ rệt đối với bài 
toán mà chúng tôi đang thực hiện.

Hình 1: Mô hình điều khiển đèn đường ứng dụng công nghệ LORA

2. TỔNG QUAN

LoRa là lớp vật lí trong mạng không dây tầm xa LoRaWAN. Nó có khả 
năng hoạt động ở mức năng lượng thấp (tuổi thọ pin khoảng 10 năm), 
tốc độ truyền dữ liệu thấp (27 kbps trên kênh tần số 500 kHz với hệ số 
lan truyền là 7 hoặc 50 kbps với điều chế FSK), khoảng cách truyền tín 
hiệu lớn (khoảng 2-5 km trong khu vực thành thị và 15km ở ngoại thành). 
Công nghệ LoRa được phát triển bởi Cycleo (một công ty của Pháp được 
Semtech mua lại). Các mạng LoRaWAN được liên kết theo mô hình star-
of-stars, trong đó các gateway làm trung gian chuyển tiếp các bản tin giữa 
các thiết bị đầu cuối và sever. Các thiết bị đầu cuối gửi dữ liệu đến gateway 
bằng một đường truyền không dâyvà gateway kết nối với sever thông 

MỘT GIẢI PHÁP KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG THỨC 

ĐA TRUY NHẬP TRONG MẠNG LORA SỬ DỤNG 
TRONG ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG

Trần Vũ Kiên, Trần Trọng Thắng

Tóm tắt: Bài báo này trình bày một giải pháp kết hợp các phương thức đa truy 
nhập trong mạng LORA để sử dụng hiệu quả các node mạng,ứng dụng điều khiển 
giám sát hệ thống chiếu sáng đô thị.

Keywords: multiple access, LORA.
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qua kết nối IP,mạng di động hoặc Ethernet. Hình thức 
truyền thông trong mạng là hai chiều, tuy nhiên đường 
truyền lên từ các thiết bị đầu cuối đến máy chủ được sử 
dụng nhiều hơn.

 Trong LoRaWAN có 3 lớp thiết bị đầu cuối (Class A, 
B và C) với những khả năng khác nhau. Các thiết bị lớpA 
sử dụng truy cập ALOHA thuần tuý cho đường lên. Một 
thiết bịlớp A sau khi gửi khung dữ liệu sẽ lắng nghe phản 
hồi trong hai cửa sổ nhận đường xuống. Mỗi cửa sổ nhận 
được xác định bởi thời lượng, thời gian bù và tốc độ dữ 
liệu. Thời gian bù có thể cấu hình được, giá trị được đề xuất 
cho mỗi lần cửa sổ nhận lần lượt là 1 giây và 2 giây. Thiết 
bị đầu cuối lớp A là loại thiết bị LoRaWAN có mức tiêu thụ 
điện năng thấp nhất.Thiết bị lớp B được thiết kế cho các 
ứng dụng cần sử dụng lưu lượng đường xuống lớn hơn. 
Vì các thiết bị đầu cuối lớp B được đồng bộ hoá bởi các 
tín hiệu định kì được gửi xuống từ gateway nên cho phép 
lịch trình nhận bổ sung cho lưu lượng đường xuống của 
các cửa sổ mà không cần dữ liệu truyền lên thành công 
trước đó. Do đó phát sinh lượng điện năng tiêu thụ lớn 
hơn. Cuối cùng là các thiết bị lớp Cluôn luôn trong trạng 
thái sẵn sàng nhận bản tin đến, trừ khi chúng đang truyền. 
Lớp A được tích hợp trên tất cả các thiết bị đầu cuối và các 
thiết bị còn lại phải tương thích với lớp A. Còn các thiết bị 
lớp C thì không tương thích với các thiết bị lớp B. Ba lớp 
có thể cùng tồn tại trong cùng một mạng và các thiết bị 
có thể chuyển từ lớp này sang lớp khác. Tuy nhiên, không 
có một bản tin cụ thể nào để thông báo cho gateway về 
loại thiết bị, nó tùy thuộc vào ứng dụng mà thiết bị đầu 
cuối thực hiện. Tầng vật lí của 3 lớp cơ bản là như nhau. 
Giao tiếp giữa các thiết bị đầu cuối và gateway có thể sử 
dụng nhiều kênh tần số (ví dụ: Băng tần ISM EU863-870). 
Mỗi khung được truyền với hệ số lan truyền (SF) cụ thể, 
được xác định bởi công thức ,trong 

đó  là tốc độ symbol và  là tốc độ chip. Theo đó, 
có sự đánh đổi giữa SF và phạm vi truyền nhận dữ liệu. 
SF càng cao (tốc độ truyền càng chậm) thì phạm vi giao 
tiếp càng dài.Các mã sử dụng trong các SF khác nhau là 
trực giao. Đồng nghĩa với việc có thể trao đổi nhiều khung 
trong cùng một lúc, miễn là mỗi khung được gửi với một 
trong 6SF khác nhau (từ SF=7 đến SF =12). Tùy thuộc vào 
SF đang sử dụng, tốc độ dữ liệu LoRaWAN trong khoảng 
từ 0.3 kbps đến 27 kbps. Chu kỳ hoạt động tối đa là phần 
trăm thời gian tối đa mà thiết bị đầu cuối có thể chiếm 
kênh, đây là một ràng buộc chính đối với các mạng hoạt 
động trong các băng tần không được cấp phép. Do đó, việc 
lựa chọn kênh phải thực hiện nhảy kênh giả ngẫu nhiên ở 
mỗi lần truyền và phải tuân thủchu kỳ hoạt động tối đa. 
Chẳng hạn, ở EU 868 cho các thiết bị đầu cuối có chu kỳ 
hoạt động là 1%.Lớp vật lý LoRa sử dụng điều chế Chirp 
Spread Spectrum (CSS), một kỹ thuật trải phổ trong đó tín 
hiệu được điều chế bởi các xung chirp (xung hình sin thay 
đổi tần số) do đó cải thiện khả năng phục hồi và chống 
nhiễu, chống hiệu ứng Doppler và đa đường. Các gói tin 
sẽ có phần mở đầu (thông thường là 8 symbol), trong một 
phần mở đầu tối ưu nhất, thì payload (tuỳ vào SF) có kích 

thước tối đa là 51 Bytes và 222 Bytes cùng với một Cyclic 
Redundancy Check (CRC) có cấu hình cung cấp tỷ lệ mã 
hóa từ 4/5 đến 4/8).Các giá trị băng thông (BW) điển hình 
là 125, 250 và 500 kHz trong băng tần HF ISM 868 và 915 
MHz, trong khi chúng là 7.8, 10.4, 15.6, 20.8, 31.2, 41.7 và 
62.5 kHz trong các băng tần LF 160 và 480 MHz. Tốc độ dữ 
liệu thô thay đổi tùy theo SF và băng thông, và nằm trong 
khoảng từ 22bps (BW = 7.8kHz và SF = 12) đến 27kbps (BW 
= 500kHz và SF = 7) [3]. Nhảy tần được khai thác ở mỗi lần 
truyền để giảm nhiễu bên ngoài.

2. GIỚI HẠN VỀ DUNG LƯỢNG VÀ KÍCH THƯỚC 
NODE MẠNG TRONG LORA

Phần này giới thiệu về thang đo liên quan đến tốc 
độ dữ liệu, quy định về chu kỳ hoạt động trong mạng 
LoRaWAN.

Hiệu suất của LoRaWAN được xác định bởi lớp PHY/
MAC sẽ được tổng quan trong Phần 3,yếu tố hạn chế hiệu 
suất chủ yếu là do các quy định về chu kỳ hoạt động trong 
các dải ISM.Nếu tỉ lệ thời gian chiếm kênh tối đa trong 
băng phụ được kí hiệu là d và thời gian truyền gói (Time 
on Air) được kí hiệu là T

a
 thì mỗi thiết bị phải im lặng trong 

khoảng thời gian tối thiểu . Chẳng hạn, 

chu kỳ hoạt động tối đa của băng tần ISM EU 868 là 1% và 
nó dẫn đến thời gian truyền tối đa là 36 giây/giờ trong mỗi 
băng phụ cho mỗi thiết bị đầu cuối. 

Hình2 hiển thị thời gian phát sóng của gói truyền với 
tỉ lệ mã hóa 4/5 và độ rộng băng 125kHz. VớiSF lớn sẽ cho 
phạm vi giao tiếp dài hơn,tuy nhiên, như quan sát trong 
hình 2, SF lớn cũng làm tăng thời gian phát sóng.Thực tế 
là các SF lớn được sử dụng thường xuyên hơn các SF nhỏ 
nên vấn đề này càng trầm trọng hơn.Ví dụ,xem xét một 
kịch bản đơn giản với các thiết bị đầu cuối được phân phối 
đồng đều trong một khu vực hình tròn mà trung tâm là 
một gateway, tổn hao đường truyềnvới mô hình Okumura-
Hata cho các tế bào đô thị, xác suất mà một thiết bị đầu 
cuối sử dụng SFi, p

i
, sẽ là p

12
 = 0.28, p

11
= 0.20, p

10
 = 0.14, p

9
 

= 0.10, p
8
 = 0.09 và p

7
 = 0.08.

Hình 2. Thời gian phát sóng của LoRaWAN với tỉ lệ mã 4/5 
và độ rộng băng 125 kHz [1]
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Theo đó, công suất LoRaWAN có thể được tính gần 
như là sự chồng chất của các mạng dựa trên ALOHA độc 
lập (một mạng độc lập cho mỗi kênh và cho mỗi SF, vì việc 
truyền đồng thời chỉ gây ra xung đột nếu cả hai đều chọn 
cùng một SF và kênh). Và ngược lại với ALOHA thuần túy, 
thiết bị LoRaWAN sử dụng SF i không thể vượt quá tốc độ 
gói được truyền bởi , trong đó n là số kênh, d là 
chu kỳ nhiệm vụ và   là thời gian trực tuyến với SF i.

Trong kịch bản đơn giản được mô tả ở trên, nếu tất 
cả các thiết bị đầu cuối truyền các gói ở tốc độ gói tối đa 

, số lượng gói được nhận thành công ở gateway 

sẽ giảm như trong Hình 2, trong đó một mạng có n = 3 
kênh đã được đã phân tích. Số lượng gói tin nhận được 
giảm do ảnh hưởng của xung đột dữ liệu.

3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐA TRUY NHẬP TRONG 
MẠNG LORA

Ở giai đoạn này, việc tối ưu hóa năng lực của mạng 
LoRaWAN, cũng như khả năng thực hiện cắt giảm lưu 
lượng để đảm bảo các yêu cầu cụ thể đối với từng ứng 
dụng cụ thể, đây vẫn là vấn đề nghiên cứu mở. Một số 
hướng có thể phát triển để đảm bảo hoạt động đối với 
một mạng LoRaWAN ổn định.

• Khám phá các phương pháp nhảy kênh mới: 
Phương pháp nhảy kênh giả ngẫu nhiên thường được sử 
dụng trong LoRaWAN để phân phối đường truyền qua 
nhóm kênh có sẵn, do đó làm giảm xác suất va chạm.Tuy 
nhiên, phương pháp này không thể đáp ứng yêu cầu đường 
truyền khi có các ràng buộc độ trễhoặc độ tin cậy (nghĩa 
là ACK đường xuống cho tất cả các gói) và nó không thể 
điều chỉnh theo mức độ nhiễu của từng kênh.Việc thiết kế 
các chuỗi nhảy thích ứng được xác định trước và các chuỗi 
nhảy phát sinh đang là một vấn đề cần nghiên cứu. Từ quan 
điểm của tác giả, các chuỗi nhảy kênh được đề xuất có thể 
dự trữ một tập hợp các kênh để truyền lại các gói quan 
trọng, cả trong đường lên và đường xuống (ACK).Việc thiết 
kế các cơ chế phản hồi khả thi giữa các cổng và thiết bị đầu 
cuối là một phần quan trọng trong một hệ thống mà lưu 
lượng đường lên được ưu tiên hơn.

• Đa truy cập phân chia theo khe thời gian (TDMA) 
trên LoRaWAN: Truy cập ngẫu nhiên dựa trên ALOHA 
không tối ưu để phục vụ các ứng dụng có lưu lượng xác 
định, đây đang là vấn đề quan trọng trong hệ sinh thái 
IoT.Xây dựng quyền truy cập TDMA hoàn chỉnh hoặc kết 
hợp trên LoRaWAN sẽ mở ra các cách thức sử dụng mới 
cho công nghệ này, nâng cao tính linh hoạt.Bộ phân chia 
thời gian TDMA có thể phân bổ tài nguyên cho truy cập 
dựa trên ALOHA, lên lịch lưu lượng xác định theo thời gian 
và trên tập hợp các kênh có sẵn. Cần phải quản lý việc ưu 
tiên tài nguyên dành cho lưu lượng xác định và không xác 
định, đáp ứng các hạn chế về chu kỳ hoạt động và đảm 
bảo sự công bằng với các mạng LoRaWAN cùng tồn tại.

• Định vị vị trí địa lý của thiết bị đầu cuối: Vị trí của 
các thiết bị đầu cuối là một yêu cầu bắt buộc đối với các 

trường hợp sử dụng cụ thể, đặc biệt là trong công nghiệp 
4.0. Tuy nhiên, các giải pháp dựa trên GPS là không khả thi 
do chi phí, bộ xử lí và sự tiêu thụ năng lượng. Hiện nay, các 
nghiên cứu hướng đến thiết kế dựa trên sai lệch thời gian 
của gói tin đến (Time Difference Of Arrival) cho LoRaWAN. 
Nó chỉ ra rằng phương pháp này được hưởng lợi từ các SF 
lớn và khi triển khai với các gateway dày đặc.

• Hệ thống vô tuyến nhận thức:Một trong những 
định hướng tương lai hứa hẹn nhất có thể là đưa hệ thống 
vô tuyến nhận thức vào tiêu chuẩn LoRaWAN.Trong tương 
lai, việc đưa hệ thống vô tuyến nhận thức vào tiêu chuẩn 
LoRaWAN sẽ làm giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng 
liên quan đến các kỹ thuật vô tuyến nhận thức.

• Giảm công suất cho các giải pháp multi-hop: 
LoRaWAN được tổ chức với cấu trúc liên kết đơn giản 
single-hop star.Như đã thảo luận trong Phần 2, SF cao tác 
độnghai lần đến khả năng của mạng, vì nó làm tăng cả 
Time on Air và thời gian off-period. Chiến lược two-hop 
đối với các mạng LoRaWAN nên được nghiên cứu để tìm 
ra tiềm năng của nó.

• Mật độ mạng LoRaWAN: Sự phát triển của các 
công nghệ LPWAN, và đặc biệt là LoRaWAN, đặt ra nhiều 
thách thức khi triển khai các gateway trong khu vực đô thị. 
Với quyền truy cập ngẫu nhiên trong các băng tần không 
được cấp phép của LoRaWAN và việc triển khai không có 
kế hoạch, hiệu suất đạt được trong các mạng bị cô lập,khó 
xác định trong trường hợp các gateway cùng tồn tại và số 
lượng kênh có hạn.

Do đó điều cần thiết là phải đưa ra các cơ chế phối 
hợp giữa các gateway từ các nhà khai thác giống nhau 
hoặc khác nhau để hạn chế nhiễu và xung đột.Các cơ chế 
đồng tồn tại bao gồm các giao thức phối hợp và cấu hình 
lại cho các gateway và thiết bị đầu cuối.

4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Trong ứng dụng của này chúng tôi thực hiện 2 kỹ 
thuật Đa truy nhập phân chia theo khe thời gian và Định 
vị vị trí địa lý của thiết bị đầu cuối dựa trên GPS để tối ưu 
hóa quá trình truyền dữ liệu từ các node đến gateway và 
đến server đảm bảo dữ liệu được gửi giữa các node và các 
gateway luôn được thông suốt không bị xung đột đảm 
bảo cho hệ thống luôn được giám sát và điều khiển liên 
tục không bị mất dữ liệu cũng như gián đoạn trong quá 
trình điều khiển. Chúng tôi đã xây dựng phần cứng cho 
các node dựa trên Lora SX1276với các gateway được xây 
dựng từ một phần cứng Rasberi pi và RAX831 

Ñieän & Ñôøi soáng     11

KHOA HOÏC - COÂNG NGHEÄ î



Hình 3: Mô hình kết nối các node LORA trong phòng thí nghiệm 

Hình 4: Các gói tin thu được trên server từ các node gateway 

5. TỔNG KẾT

Kết quả của quá trình thực hiện chúng tôi xây dựng được hệ thống có thể mở rộng tới 200 node với mỗi gateway. 
Có thể thực hiện việc truyền thông tin với dung lượng 500Byte/1frame. Hệ thống không xảy ra xung đột trong quá trình 
điều khiển và vận hành, trong khi đó vẫn đảm bảo khoảng cách truyền lớn (5km với node xa nhất) và thời gian hoạt 
động lâu (45 ngày) khi dùng với pin 3V-1000mAh.
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Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) 
được Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN) và Tổng công ty 

Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) 
giao nhiệm vụ tư vấn giám sát 
(TVGS) các đường dây 500kV Quảng 
Trạch - Vũng Áng, Quảng Trạch - Dốc 
Sỏi và Dốc Sỏi - Pleiku 2 (các dự án 
đường dây 500 kV mạch 3), trước 
khi công trình được khởi công ngày 
18/12/2018, PTC2 đã làm việc với các 
cơ quan chức năng để tổ chức đào 
tạo và cử các cán bộ, kỹ sư tham gia 
sát hạch chứng chỉ hành nghề (Tư 
vấn giám sát) TVGS theo quy định 
đối với cấp điện áp 500 kV, nhằm góp 
phần thực hiện công trình đảm bảo 
chất lượng, đúng tiến độ, đáp ứng 
yêu cầu cung cấp điện liên tục khi 
đưa công trình vào sử dụng.

Trong những năm qua PTC2 đã 
tham gia và có nhiều kinh nghiệm 
trong công tác TVGS từ các công 
trình: Đường dây 500 kV mạch 2 
Pleiku - Dốc Sỏi -Đà Nẵng và Đà Nẵng 
- Hà Tĩnh; các đường dây và trạm 
biến áp 220 kV khu vực miền Trung 
trước đây cũng như hiện nay đang 
thực hiện. Vì vậy việc tham gia TVGS 
các đường dây 500kV Quảng Trạch - 
Vũng Áng, Quảng Trạch - Dốc Sỏi và 
Dốc Sỏi - Pleiku2 có chiều dài đi dọc 
theo các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, 
Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng 
Ngãi, Quảng Nam, Kon Tum là các 
địa phương có các đường dây, trạm 
biến áp 220÷500kV PTC2 đang quản 
lý vận hành diễn ra rất thuận lợi do 
có sự phối hợp sử dụng nhân lực giữa 
quản lý vận hành và TVGS tại PTC2, 
do đó công tác quản lý chất lượng 
công trình được tốt hơn.

Bên cạnh đó việc phối hợp với 
các đơn vị nhằm đáp ứng tiến độ thi 
công, hoàn thành công trình thì chất 
lượng công trình là yếu tố quan trọng 
hàng đầu có tính quyết định bảo 

đảm cho công trình được vận hành 
an toàn khi đưa vào sử dụng. Để thực 
hiện tốt về công tác quản lý chất 
lượng đối với  các đường dây 500 kV 
mạch 3, PTC2 đã và đang tổ chức thực 
hiện các giải pháp để triển khai công 
việc được giao hiệu quả nhất. Cụ thể, 
PTC2 đã tổ chức hướng dẫn nội bộ về 
nghiệp vụ TVGS thi công đường dây 
truyền tải cho số cán bộ, công nhân 
tham gia trực tiếp TVGS tại các đơn vị 
Truyền tải điện. Tổ chức họp với đơn 
vị quản lý dự án - Ban QLDA các công 
trình điện miền Trung và các đơn vị 
thi công đường dây500 kV mạch 3 
bàn bạc và thống nhất ban hành nội 
dung phối hợp công tác TVGS và thi 
công.

Đồng thời, làm việc với các đơn 
vị truyền tải điện, phổ biến quán triệt 
nội dung công việc với lực lượng 
tham gia TVGS tại PTC2 và ban hành 
nội dung Hướng dẫn phối hợp nội bộ 

trong công tác TVGS. Cùng với đó, 
PTC2 đã thành lập Ban chỉ đạo công 
tác TVGS do Giám đốc công ty là 
Trưởng ban, đồng thời thành lập Ban 
TVGS tại Công ty và Tiểu ban TVGS 
(do Phó giám đốc công ty phụ trách) 
tại các Truyền tải điện: Quảng Bình, 
Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng. 
Quảng Ngãi, Quảng Nam, Kon Tum.

Sử dụng thiết bị Flycam hỗ trợ 
trong công tác kiểm tra, giám sát và 
nghiệm thu các hạng mục trên cao

Theo số liệu mới nhất PTC2 đưa 
ra báo cáo về công tác tư vấn giám 
sát do đơn vị phụ trách tính đến đầu 
tháng 8/2020, trong đó:

Tại ĐD 500 kV NĐ Quảng Trạch 
- Vũng Áng (từ vị trí 01 đến vị trí 04): 
Khối lượng đã hoàn thành đào-đúc 
móng hoàn thành: 3/4VT; Tiếp địa 
thi công hoàn thành: 3/4VT; Lấp đất 

PTC2:

TẬP TRUNG THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC
TƯ VẤN GIÁM SÁT ĐƯỜNG DÂY 500KV MẠCH 3
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móng hoàn thành: 3/4VT; Dựng cột 
cơ bản hoàn thiện: 2/4VT. 

Tại ĐD 500 kV Quảng Trạch - Dốc 
Sỏi: Khối lượng đã hoàn thành: Đào-
đúc móng hoàn thành: 933/1102VT;  
Tiếp địa thi công hoàn thành: 
587/1102VT; Lấp đất móng hoàn 
thành: 855/1102VT; Dựng cột cơ bản 
hoàn thành: 677/1102VT;  Kè móng, 
mương thoát nước hoàn thành: 
255VT.

PTC2 đã phối hợp với các đơn 
vị liên quan nghiệm thu khối lượng 
hoàn thành bộ phận công trình xây 
dựng, tính đến ngày 04/08/2020 
ĐVTC đã hoàn thiện hồ sơ nghiệm 
thu: (i) Đào, đúc móng: 809VT/933VT 
hoàn thành (đạt 86,71%); (ii) Dựng 
cột: 287VT/677VT hoàn thành (đạt 
42,39%); (iii) Kéo dây: 2K.néo/7K.néo 
hoàn thành (đạt 28,57%); (iv) Lấp 
đất: 452VT/855VT hoàn thành (đạt 
57,08%); (v) Tiếp địa: 246VT/587VT 
hoàn thành (đạt 41,91%); (vi) San gạt: 
439VT;(vii)-Kè móng/mương thoát 
nước: 107VT.  

Tại ĐD 500 kV Quảng Trạch - 
PleiKu: Khối lượng đã hoàn thành: 
Đào-đúc móng hoàn thành: 
401/429VT; Thi công tiếp địa hoàn 
thành: 243/429VT; Lấp đất móng 
hoàn thành: 90/429VT; Dựng cột 
cơ bản hoàn thiện: 323/429VT;  Kè 
móng, mương thoát nước hoàn 
thành: 22VT. PTC2 đã phối hợp với 
các đơn vị liên quan nghiệm thu 
khối lượng hoàn thành bộ phận 
công trình xây dựng, tính đến ngày 
04/08/2020  đã có hồ sơ nghiệm 
thu:  (i) Đào, đúc móng: 363VT/401VT 
đúc móng hoàn thành (đạt 90,52%); 
(ii) Dựng cột: 215VT/323VT hoàn 
thành (đạt 66,56%); (iii) Kéo dây: 
chưa nghiệm thu (đạt 0,0%); (iv) Lấp 
đất: 332VT/390VT hoàn thành (đạt 
85,13%) ; (v) Tiếp địa: 156VT/243VT 
hoàn thành (đạt 64,20%); (vi) San gạt: 
148VT; (vii)-Kè móng/mương thoát 
nước: 07VT.

Trước khối lượng công việc đặt 
ra, PTC2 đã phối hợp với các Đơn vị 
giải quyết kịp thời các vướng mắc tại 
hiện trường, đôn đốc các đơn vị thi 
công để sớm hoàn thành các hạng 
mục công trình.

Mặt khác, theo đăng ký kế hoạch 
thi công của đơn vị xây lắp, TVGS sẽ có 
mặt kịp thời tại công trường thi công 
và thực hiện chức năng nhiệm vụ 
theo quy trình hệ thống chất lượng đã 
được ban hành: Giám sát hiện trường, 
nghiệm thu chuyển bước thi công, 
xác nhận, cập nhật dữ liệu giám sát 
phần mềm quản lý đầu tư xây dựng… 
Phối hợp tổ chức kiểm tra các vật tư, 
vật liệu đầu vào theo thông báo chấp 
thuận của đơn vị quản lý dự án: Vật 
liệu đúc móng (cát, đá, xi măng, thiết 
kế cấp phối bê tông …); Tiếp địa (dây, 
cờ, vật liệu giảm điện trở suất của đất 
GEM);  Chi tiết cốt thép mạ kẽm ;  dây 
(dây dẫn, chống sét, cáp quang) và 
các loại phụ kiện, cách điện…Giám 
sát công tác lấy mẫu thử bê tông để 
thí nghiệm đối chứng, kiểm tra cường 
độ tại hiện trường theo quy định .

Ban TVGS Công ty thường xuyên 
theo dõi sát tình hình thi công và tổ 
chức kiểm tra công trường định kỳ, 
đột xuất tại từng vị trí móng, cột…, 

giải quyết kịp thời các vướng mắc, 
trực tiếp hướng dẫn, chấn chỉnh và 
rút kinh nghiệm  về công tác quản lý 
chất lượng với Tiểu ban TVGS truyền 
tải điện và các đơn vị thi công. Lực 
lượng tư vấn giám sát phối hợp đơn 
vị thi công kiểm tra hiện trường và lập 
biên bản kiến nghị kịp thời với đơn 
vị quản lý dự án xử lý các trường hợp 
như: các vị trí ở địa hình có nguy cơ 
sạt lở, vị trí khi đào móng có địa chất 
khác nhiều với thiết kế …phải xử lý. 

Ngay khi bắt đầu PTC2 xác định 
việc tham gia TVGS công trình đường 
dây 500kV mạch 3 ngay từ đầu là một 
cơ hội để quản lý tốt về chất lượng 
nhằm phục vụ tốt cho công tác quản 
lý vận hành sau này. Tập thể CBCNV 
PTC2 đã và đang tập trung tối đa 
nhân lực, vật lực để đảm bảo tiến độ 
cũng như chất lượng dự án theo đúng 
như kế hoạch giao, giảm được tối đa 
thời  gian phải xử lý tồn tại và sớm 
hoàn thành nghiệm thu công trình 
đưa vào sử dụng.
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PV: Thưa Bộ trưởng, Bộ trưởng 
có thể chia sẻ ý nghĩa của Chương 
trình xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 
các hộ dân nghèo, bà con vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số do Bộ Công an 
phát động tại huyện Nậm Pồ, tỉnh 
Điện Biên?

Đại tướng, Bộ trưởng Tô Lâm: 
Trong những năm qua, Đảng, Nhà 
nước đã có nhiều chủ trương chỉ đạo 
công tác đảm bảo an sinh xã hội, thực 
hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, 
nhất là giúp đỡ đồng bào các dân tộc 
thiểu số vùng sâu, vùng xa ổn định 
cuộc sống, an cư lập nghiệp

Nhằm phát huy truyền thống quý 
báu “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, 
thực hiện chương trình Mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững và hưởng 
ứng phong trào thi đua Cả nước chung 
tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ 
lại phía sau, trong thời gian qua, Đảng 
ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã 
phối hợp với các bộ, ban, ngành, các 
địa phương, Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức, cá 
nhân, nhà hảo tâm phát động Chương 
trình Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà 
cho các hộ nghèo tại huyện Mường 
Nhé, tỉnh Điện Biên.

Với phương châm “Nhà nước hỗ 
trợ - Nhân dân làm nhà” và nguyên tắc 
“Cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình làm 
nhà”, chỉ trong một thời gian ngắn (từ 
giữa tháng 11/2019 - 5/2020), Ban Tổ 
chức đã bàn giao 1.149 nhà cho các 
hộ dân nghèo.

Với những kết quả tích cực đã 
đạt được, Đảng ủy Công an Trung 
ương, Bộ Công an tiếp tục phát động 
Chương trình hỗ trợ xây dựng sửa 
chữa nhà ở cho hộ nghèo,  bà con 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
Cụ thể, tại huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện 
Biên) 615 căn nhà, huyện Mường 
Tè (Lai Châu) hơn 1.000 căn nhà và 
huyện Vân Hồ (Sơn La) là hơn 1.200 
căn nhà. Đây là những địa bàn trọng 
điểm chiến lược thuộc khu vực biên 
giới của Tổ quốc.

Tại huyện Nậm Pồ, Đảng ủy 
Công an Trung ương, Bộ Công an đã 
và đang phối hợp với các bộ, ban, 
ngành địa phương, nhất là với Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc  để triển khai 
xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ 
nghèo.

PV: Thưa Bộ trưởng, ngay sau 
khi phát động Chương trình, Bộ 
Công an đã nhận được sự đồng hành 
của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm 
trên cả nước, trong đó có Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam. Bộ trưởng đánh 
giá như thế nào về sự đóng góp của 
EVN trong Chương trình này?

Đại tướng, Bộ trưởng Tô Lâm: 
Phải khẳng định rằng, đây là Chương 
trình an sinh xã hội hết sức có ý 
nghĩa, nhân văn, đồng thời thể hiện 
sự quan tâm của Đảng, Nhà nước 
đối với đồng bào dân tộc và các hộ 
nghèo nơi biên giới, góp phần đảm 
bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tạo 
tiền đề cho địa phương phát triển 
kinh tế xã hội. Vì vậy, ngay sau khi Bộ 
Công an phát động, Chương trình đã 
nhận được sự quan tâm hưởng ứng 
của nhiều đơn vị, tổ chức và các nhà 
hảo tâm trên cả nước. Trong đó, tại 

huyện Nậm Pồ, EVN đã hỗ trợ hơn 30 
tỷ đồng để xây dựng sửa chữa cải tạo 
615 căn nhà cho các hộ nghèo trên 
địa bàn.

Tôi cũng được biết, không chỉ ở 
huyện Nậm Pồ, trước đó EVN cũng đã 
đồng hành chung tay cùng cả nước 
thực hiện rất nhiều chương trình an 
sinh xã hội như: Tham gia Chương 
trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và 
bền vững đối với 61 huyện nghèo 
theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP 
của Chính phủ; xây dựng sửa chữa 
trường học, nhà bán trú; hỗ trợ y 
tế cho địa phương ở miền núi; xây 
dựng nhà tình nghĩa tình thương; 
hỗ trợ cho người nghèo, các gia đình 
chính sách; phụng dưỡng các Mẹ Việt 
Nam Anh hùng; hỗ trợ các Đồn Biên 
phòng…

Tôi đánh giá cao Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam nói chung, Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc nói riêng trong thời 
gian vừa qua không chỉ thực hiện tốt 
nhiệm vụ đảm bảo điện phục vụ cho 
phát triển kinh tế - xã hội, an ninh 
quốc phòng,  mà còn tích cực tham 
gia các hoạt động an sinh xã hội vì 
cộng đồng do Đảng, Nhà nước và các 
bộ ngành phát động…

Cùng với EVN, chương trình tại 
các huyện Mường Tè (Lai Châu), Vân 
Hồ (Sơn La) cũng nhận được những 
tấm lòng vàng, sự ủng hộ của rất 
nhiều  tổ chức, đơn vị tài trợ và các 
nhà hảo tâm trong việc xây dựng, sửa 
chữa nhà ở cho các hộ nghèo, góp 
phần giúp cho bà con từng bước ổn 
định đời sống, xóa đói giảm nghèo, 
yên tâm làm, tạo thế trận lòng dân 
vững chắc nơi biên giới của Tổ quốc.

PV: Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng! 

 Bích Hoa thực hiện

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ 
Công an

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN ĐÁNH GIÁ CAO EVN 
TÍCH CỰC THAM GIA HOẠT ĐỘNG VÌ CỘNG ĐỒNG

Từ nguồn hỗ trợ 30 tỷ đồng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc, trên 600 căn nhà của các hộ nghèo, bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số tại huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) được xây dựng mới, hoặc sửa chữa kiên cố hơn. 
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an có trao đổi nhanh về vấn đề này.
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Sáng ngày 21/8, tại Hà Nội, 
Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ 
TT&TT, Phó Trưởng Ban Tuyên 
giáo TW Nguyễn Mạnh Hùng đã 
làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN) về chương trình chuyển 
đổi số quốc gia. Buổi làm việc được 
EVN kết nối trực tuyến tới hơn 200 
điểm cầu tại các đơn vị thành viên 
của mình trên toàn quốc. Bộ sẵn 
sàng trao đổi, chia sẻ, hỗ trợ EVN 
xây dựng chương trình chuyển đổi 
số ngành điện.

Tham dự buổi làm việc có:  Ông 
Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông, đại 

diện lãnh đạo các Cục, Viện thuộc Bộ 
Thông tin và Truyền thông.

Về phía EVN có Chủ tịch HĐTV 
EVN Dương Quang Thành, Tổng giám 
đốc EVN Trần Đình Nhân, Phó Bí thư 
Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn 
Hữu Tuấn, các Thành viên HĐTV, các 
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, lãnh 
đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam 
và lãnh đạo các ban, các đơn vị EVN. 
Buổi làm việc được truyền hình trực 
tuyến đến tất cả các đơn vị ngành 
Điện trên cả nước. 

Bộ trưởng đặt niềm tin vào EVN

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng 
khẳng  định, khi EVN chuyển đổi số 
thành công, sẽ đủ sức tạo sự lan tỏa 
tới các ngành, các lĩnh vực khác. EVN 
có rất nhiều cơ hội trong chuyển đổi 
số, với ưu thế là Tập đoàn mạnh, có 
tiềm lực tài chính, có hạ tầng quy mô, 
sở hữu nhiều nguồn dữ liệu và  dễ 
dàng kết nối với các đối tác. “Qua trao 
đổi, làm việc với Tập đoàn, tôi thấy 
được khát vọng của EVN. EVN hãy là 
doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi 
số thành công tại Việt Nam, với mục 
tiêu không phải 2025, mà là sớm hơn, 
vào năm 2022. Tôi có niềm tin vào 

điều này” - Bộ trưởng Nguyễn Mạnh 
Hùng chia sẻ.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, việc 
chuyển đổi số thành công phụ thuộc 
vào sự dẫn dắt của người đứng đầu 
Tập đoàn; và cần đặt ra các mục tiêu 
cao trong bối cảnh CMCN 4.0. EVN 
cũng cần tập hợp được sự sáng tạo 
từ các nguồn lực bên ngoài Tập đoàn.

Bộ trưởng cũng khẳng định, Bộ 
Thông tin & Truyền thông, cùng với 
50.000 doanh nghiệp trong ngành 
sẵn sàng song hành cùng EVN trong 
chuyển đổi số.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng 
Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã dành 
nhiều thời gian để trao đổi, chia sẻ, 
trả lời các câu hỏi về chuyển đổi số 
của lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các 
tổng công ty của EVN. Các thành viên 
đoàn công tác Bộ Thông tin & Truyền 
thông cũng đã góp ý, định hướng về 
chương trình chuyển đối số của EVN.

Ông Nguyễn Huy Dũng - Cục 
trưởng Cục Tin học hoá, Bộ Thông tin 
và Truyền thông nhận định, những gì 
EVN đã làm trong quá trình chuyển 
đổi số để phục vụ khách hàng sử 
dụng điện  là rất đáng ghi nhận; cần 
tiếp tục lấy người dân, lấy khách 
hàng là trung tâm của chuyển đổi số.

Ông Hoàng Minh Cường - Cục 
trưởng Cục Viễn thông đánh giá, EVN 
là 1 trong số ít tập đoàn có thế mạnh 
hạ tầng số đáp ứng được yêu cầu 
chuyển đổi số. EVN có mạng dùng 
riêng lớn nhất Việt Nam, tuy vậy, 
EVN cần tiếp tục nâng cấp, mở rộng 
cho các nhu cầu kết nối dữ liệu của 
chuyển đổi số, xem xét phối hợp sử 
dụng các hạ tầng viễn thông công 
cộng để tăng năng lực mạng.

Xây dựng EVN trở thành doanh 
nghiệp số

Chủ tịch HĐTV EVN Dương 
Quang Thành cho biết, Tập đoàn nhận 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh MIC.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
SẴN SÀNG SONG HÀNH 

CÙNG EVN TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ
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thức rõ việc ứng dụng các thành tựu 
của cuộc CMCN 4.0 và việc triển khai 
các nội dung của Chương trình chuyển 
đổi số quốc gia có ảnh hưởng rất lớn 
đến hoạt động của EVN trong giai 
đoạn hiện tại và tương lai. EVN đã xây 
dựng và triển khai đề án Nghiên cứu 
phát triển ứng dụng công nghệ của 
cuộc cách mạng khoa học công nghệ 
lần thứ 4 vào sản xuất kinh doanh 
của EVN; thành lập Ban chỉ đạo 4.0 có 
thành phần là lãnh đạo Tập đoàn và 
người đứng đầu các đơn vị thành viên.

Đồng thời, tích cực nghiên cứu 
và triển khai thực hiện, áp dụng các 
đề án, dự án có liên quan vào các hoạt 
động điều hành, sản xuất, kinh doanh 
của EVN, từng bước thực hiện công 
tác chuyển đổi số theo định hướng 
được Chính phủ ban hành tại Quyết 
định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 
về phê duyệt “Chương trình Chuyển 
đổi số quốc gia đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030”.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch HĐTV 
EVN Dương Quang Thành: Trong quá 
trình thực hiện, đứng trước các khó 
khăn về cơ chế chính sách, khó khăn 
về cơ sở hạ tầng, khó khăn về thu hút 
nhân sự chất lượng cao cũng như sự 
phát triển không ngừng của công 
nghệ, EVN đang gặp không ít các thử 
thách trong công tác này.

Báo cáo cụ thể, Phó Tổng giám 
đốc EVN Võ Quang Lâm cho biết, mục 

tiêu của EVN là ứng dụng triệt để, 
toàn diện sức mạnh của công nghệ 
số và CNTT, đặc biệt là các công nghệ 
lõi của CMCN 4.0 như: IoT, BigData, 
AI, Blockchain, Cloud,..., tiếp tục đẩy 
mạnh chuyển đối số trên mọi lĩnh vực 
từ hoạt động quản trị doanh nghiệp, 
kinh doanh & dịch vụ khách, cải thiện 
kết quả hoạt động SXKD của EVN, 
xây dựng Tập đoàn trở thành doanh 
nghiệp số.

Tập đoàn định hướng nghiên 
cứu kỹ lưỡng, lựa chọn công nghệ 
phù hợp với cơ sở hạ tầng hiện tại của 
EVN để triển khai thực hiện theo từng 
lĩnh vực, từng khối. Nghiên cứu phát 
triển và ứng dụng 4.0 cần phù hợp với 
chiến lược phát triển dài hạn để triển 

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân (ngồi bên trái) và Cục trưởng Cục Tin học 
hóa - Nguyễn Huy Dũng (ngồi bên phải) ký biên bản hợp tác hỗ trợ 

chuyển đổi số doanh nghiệp

Những kết quả nổi bật bước đầu trong chuyển đổi số của EVN:

-  Hoạt động điều độ Hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường 
điện: Hệ thống SCADA/EMS, hệ thống CNTT cho thị trường điện,…

- Lĩnh vực phát điện:

+ Các nhà máy thủy điện mới xây dựng đã trang bị công nghệ theo 
dõi trạng thái vận hành thiết bị theo điều kiện thực tế thiết bị (condition-
based) và sửa chữa bảo dưỡng hướng tới độ tin cậy (reliability-centered 
maintenance);

+ Các nhà máy nhiệt điện sử dụng thiết bị theo dõi thông số, trạng 
thái vận hành liên tục như độ rung, nhiệt độ, áp suất,... các thiết bị.

- Lĩnh vực truyền tải:

+ 80% trạm biến áp sử dụng hệ thống điều khiển bằng máy tính, các 
thiết bị bảo vệ trong các TBA đều sử dụng rơle số.

+ Chuyển 60% TBA 220kV và 100% TBA 110kV thành các TBA không 
người trực (năm 2020).

+ Các TBA đang được EVN tiến hành ứng dụng công nghệ GIS giúp 
tin học hóa việc quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, hỗ trợ việc điều hành 
một cách nhanh chóng và hiệu.

- Lĩnh vực quản trị doanh nghiệp:

+ Triển khai hệ thống Quản lý nguồn lực doanh nghiệp (ERP) toàn EVN.

+ 100% CBCNV sử dụng hệ thống hồ sơ điện tử thông qua phần 
mềm HRMS.

+ 100% các đơn vị sử dụng hệ thống E-Office để giải quyết các công 
việc; và đã triển khai ký số các văn bản điện tử.

- Lĩnh vực kinh doanh và chăm sóc khách hàng:

+ Cuối năm 2018, EVN hoàn thành việc cung cấp các dịch vụ điện 
tương đương với dịch vụ công cấp độ 4.

+ Năm 2019, EVN áp dụng “Hợp đồng điện tử” đối với hợp đồng 
mua bán điện và kết nối, cung cấp dịch vụ điện trên Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia. 
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khai nhất quán trong toàn 
Tập đoàn. 

EVN cũng đặt mục 
tiêu thiết lập nền tảng 
chung (platform) thống 
nhất cho toàn EVN bao 
gồm cơ sở dữ liệu  và ứng 
dụng; thống nhất nguyên 
lý lựa chọn ứng dụng đảm 
bảo phù hợp với kiến trúc 
thông tin, kiến trúc tích 
hợp của Tập đoàn.  Đồng 
thời, xây dựng hệ thống 
quản lý tài sản nhằm hỗ trợ 
công tác vận hành, bảo trì, 
bảo dưỡng, kiểm tra báo 
cáo và phân tích trợ giúp 
ra quyết định về sửa chữa, 
bảo dưỡng. Ứng dụng 
công nghệ để quản lý hiệu 
suất tài sản, giảm thời gian 
ngừng hoạt động và kéo 
dài tuổi thọ của tài sản.

EVN quan điểm 
“số hóa” là việc biến đổi 
các  quy trình, nghiệp vụ 
liên quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, các 
giá trị thực sang dạng số. 
Còn “chuyển đổi số” là khi 
có dữ liệu được số hoá, 
EVN sẽ sử dụng các công 
nghệ như AI, Big Data, 
Blockchain và hạ tầng 
CNTT tiên tiến để phân 
tích dữ liệu, biến đổi nó và 
tạo ra một giá trị khác.

Việc định hướng, hỗ 
trợ, quan tâm kịp thời của 
các cấp có thẩm quyền, đặc 
biệt là Bộ TT&TT là động lực 
để Tập đoàn EVN thực hiện 
đúng, thực hiện được các 
mục tiêu đề ra trong quá 
trình ứng dụng các thành 
tựu của cuộc CMCN 4.0 và 
việc triển khai các nội dung 
của Chương trình chuyển 
đổi số quốc gia; giúp EVN 
thực hiện thành công việc 
“Chuyển đổi số doanh 
nghiệp” vào năm 2025 theo 
đúng kế hoạch.

Ngân Hạnh 
Hoàng Phượng 

Tham gia thi công sửa chữa công 
trình có tổng số 78 Cán bộ công 
nhân quản lý, vận hành thuộc 05 

đội Truyền tải điện trực thuộc TTĐ Hòa 
Bình, chỉ đạo trực tiếp trên công trường 
là đồng chí Phan Đông Minh- Phó giám 
đốc TTĐ Hòa Bình.

Đơn vị đã thực hiện một số công 
việc nhằm giảm thiểu sự cố do sét tại vị trí 
29 Đường dây 272 TĐ Trung Sơn (A9.36) 
- 272 thủy điện Thành Sơn (A9.33). Theo 
đó hoàn thành lắp đặt 03 bộ chống sét 
van đường dây tại vị trí cột 29; Kết hợp 
xóa phụ lục như thay thế cách điện bị 
vỡ, thay thế chuỗi cách điện dây dẫn bị 
phóng sét, vệ sinh cách điện dây dẫn 
trên toàn tuyến 63 vị trí.

Lắp đặt xong 03 bộ chống sét van 
trên đường dây mạch kép tại vị trí cột 
71, đường dây 271 Hòa Bình (A100) - 272 
Nho Quan (T500NQ); Kết hợp xóa phụ 
lục như thay thế cách điện bị vỡ, thay thế 

chuỗi cách điện dây dẫn bị phóng sét, vệ 
sinh cách điện dây dẫn trên toàn tuyến 
155 vị trí trên.

Vệ sinh cách điện lưới truyền tải 
đang mang điện bằng nước áp lực cao tại 
vị trí số 10 Đường dây 220kV 272 Sơn Tây 
(E1.35) - 271 Vĩnh Tường (E25.10). Bằng 
việc sử dụng nước tinh khiết, kết hợp máy 
bơm nước áp lực cao vệ sinh cách điện 
bằng nước phun trực tiếp vào chuỗi cách 
điện khi đường dây đang mang điện.

Do thời tiết thuận lợi cho việc thi 
công trên đường dây, với sự chuẩn bị chu 
đáo, hợp lý trong tổ chức thi công đồng 
thời áp dụng biện pháp an toàn cho từng 
nhóm công tác, nên chỉ trong 2 ngày cắt 
điện chính thức đơn vị đã hoàn thành 
khối lượng công việc đã được đăng ký 
với phòng Kỹ thuật Công ty, đảm bảo 
tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị, 
trả điện trước giờ theo kế hoạch./.

Lê Quốc

TRUYỀN TẢI ĐIỆN HOÀ BÌNH TẬP TRUNG
TỐI ĐA LỰC LƯỢNG XÓA TỒN TẠI, CHUẨN BỊ TỐT 

CÔNG TÁC VẬN HÀNH VÀO MÙA MƯA BÃO
Trong hai ngày 25 và 26 tháng 8 năm 2020 Truyền tải điện Hòa Bình đã tập 

trung lực lượng sửa chữa đường dây và lắp chống sét van, xóa phụ lục cho các đường 
dây 220kV Hòa Bình - Nho Quan và đường dây 220kV Thành Sơn - Nho Quan; Vệ sinh 
cách điện bằng nước áp lực cao đường dây 220kV Sơn Tây - Vĩnh Tường.

Lắp đặt chống sét van tại vị trí 29 đường dây 220kV Trung Sơn - Thành Sơn

Ñieän & Ñôøi soáng     18

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏCî



Dự án đường dây 500 kV (Vũng 
Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi 
- Pleiku 2) được khởi công 

ngày 18/12/2018,  được EVNNPT 
phê duyệt tiến độ hoàn thành vào 
tháng 6/2020. Tuy nhiên trong quá 
trình thực hiện dự án với quy mô 
lớn, tuyến đường dây trải dài qua địa 
bàn 9 tỉnh/thành phố, các khó khăn, 
vướng mắc về bồi thường giải phóng 
mặt bằng, tình hình thi công xây lắp, 
cung cấp vật tư thiết bị, cộng thêm 
sự ảnh hưởng từ dịch Covid-19, … trở 
thành những nguyên nhân chính dẫn 
đến tiến độ thực hiện và hoàn thành 
dự án chậm hơn so với kế hoạch.

Theo Ban QLDA các công trình 
điện miền Trung (CPMB), tính đến 
ngày 01/8/2020, toàn tuyến đã bàn 
giao được 1.511/1.606 vị trí cột (đạt 
94% kế hoạch) trong đó những địa 
phương còn nhiều vị trí chưa bàn 
giao gồm: Tỉnh Hà Tĩnh 60/71 vị trí 
(đạt 85%); Tỉnh Quảng Trị 180/197 
vị trí (đạt 91%); Tỉnh Quảng Nam 
221/268 vị trí (đạt 82%); Tỉnh Quảng 
Ngãi 186/196 vị trí (đạt 95%).

Đối với phần móng, CPMB tập 
trung đôn đốc hoàn chỉnh thủ tục 
phê duyệt phương án bồi thường, chi 
trả tiền các phương án đã lập; Các vị 
trí vướng mắc ở các địa phương còn 
lại nhiều (như Quảng Trị, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi) cố gắng giải quyết trong 
tháng 8/2020, tuy nhiên do dịch bệnh 
cũng làm ảnh hưởng đến công tác 
tuyên truyền vận động. Phần hành 
lang tuyến, các địa phương bàn giao 
từ cuối tháng 4/2020 và tập trung để 
hoàn thành theo tiến độ dựng cột/
kéo dây, phấn đấu kết thúc tháng 
7-9/2020.

Về tiến độ thi công Dự án, ông 
Nguyễn Đức Tuyển - Giám đốc CPMB 
cho biết: Đến 01/8/2020, phần móng 
đã đào móng1.413/1.606 vị trí (đạt 
88% kế hoạch điều chỉnh); Dựng cột 

1.006/1.498/1.606 vị trí (đạt 67,2% kế 
hoạch); Kéo dây được 33,7 km, đang 
kéo 35,7km.

Hiện các nhà thầu đang tập trung 
để vận chuyển cột vào công trường 
và bố trí nhân lực trèo cao để dựng 
cột, tuy nhiên việc tập trung nhân 
lực đồng thời nhiều dự án nên ảnh 
hưởng đến tiến độ dựng cột. Đặc biệt, 
hiện nay dịch COVID - 19 đang bùng 
phát, các địa phương yêu cầu khai 
báo và thực hiện giãn cách, nên cũng 
ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công. 
Theo tính toán của CPMB thời gian 
ảnh hưởng trong công tác thi công bị 
chậm khoảng 3 tháng (từ tháng 2 đến 
cuối tháng 4/2020), dự kiến đợt dịch 
COVID - 19 thứ 2 (tháng 7-8/2020) sẽ 

làm chậm khoảng 2 tháng. Ngoài ra, 
do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các 
gói thầu cung cấp vật tư thiết bị bị 
chậm khoảng 3 tháng, riêng gói thầu 
tụ bù khả năng chậm dài hơn.

Ông Nguyễn Đức Tuyển - Giám 
đốc CPMB cho biết: Thời gian qua, 
CPMB đã yêu cầu các đơn vị tư vấn 
giám sát (TVGS) thành lập Ban chỉ 
đạo TVGS và Ban TVGS, Tiểu ban 
TVGS cho từng gói thầu, từng địa bàn 
thi công xây dựng để có cơ sở phối 
hợp thực hiện các nội dung công việc 
trong quá trình TVGS, nghiệm thu 
công trình và thông báo cho các đơn 
vị liên quan để phối hợp thực hiện.

Trong công tác thực hiện báo 
cáo tiến độ, hàng tuần, các đơn vị 

EVNNPT NỖ LỰC HOÀN THÀNH CÁC HẠNG MỤC 
ĐƯA ĐƯỜNG DÂY 500 KV SỚM VỀ ĐÍCH

Công nhân lao động nỗ lực hoàn thành dự án để chào mừng Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XIII
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TVGS thực hiện báo cáo chi tiết tình 
hình thực hiện các lô thầu qua địa chỉ 
e-mail của Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo 
phòng Kỹ thuật và các cán bộ liên 
quan bên cạnh báo cáo bằng đường 
văn bản và thực hiện báo cáo tháng, 
báo cáo họp điều độ theo yêu cầu. 
Trong công tác thực hiện quản lý 
chất lượng, tiến độ tại công trường, 
các đơn vị TVGS thực hiện đúng theo 
quy định của Nhà nước, EVN, EVNNPT 
và quy trình quản lý chất lượng công 
trình được CPMB phê duyệt.

CPMB cũng yêu cầu các đơn vị tư 
vấn thiết kế (TVTK) cung cấp thông 
tin của từng cá nhân với chức năng, 
trách nhiệm, quyền hạn cụ thể của 
từng cung đoạn dự án và thông báo 
cho các bên liên quan phối hợp thực 
hiện. Đối với các vướng mắc cần xử 
lý thiết kế trong quá trình thi công, 
CPMB thông tin trước cho người trực 
tiếp xử lý và đồng thời có văn bản yêu 
cầu xử lý trong thời gian sớm nhất.

Tính đến thời điểm đầu tháng 8 
này, các địa phương đã bàn giao mặt 
bằng 1.511 vị trí, đạt 94%; trong đó, 
thành phố Đà Nẵng đạt 99%, Quảng 
Bình đạt 97%, Quảng Ngãi đạt 95%, 
Quảng Trị đạt 91%, Hà Tĩnh đạt 85%, 
Quảng Nam đạt 82%. Riêng Thừa 
Thiên Huế, Kon Tum và Gia Lai đạt 
100%.  

Trên cơ sở văn bản của Bí thư 
Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia (EVNNPT) về việc đề nghị 

Bí thư tỉnh ủy 8 tỉnh và thành phố Đà 
Nẵng chỉ đạo bồi thường giải phóng 
mặt bằng theo kết luận của Phó Thủ 
tướng Trịnh Đình Dũng, Đảng ủy 
CPMB cũng đã có báo cáo chi tiết đến 
Bí thư tỉnh ủy các địa phương và kiến 
nghị đẩy  nhanh tiến độ bồi thường 
giải phóng mặt bằng và giải quyết 
các vướng mắc cụ thể. Tuy nhiên theo 
CPMB, hiện nay nút thắt lớn nhất 
chính là công tác BT-GPMB trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Quảng 
Nam. 

Cụ thể như, tại tỉnh Quảng Ngãi, 
việc giải quyết kiến nghị của người 
dân tại hạng mục Mở rộng trạm biến 
áp (TBA) 500 kV Dốc Sỏi chưa được 
giải quyết dứt điểm theo kết luận 
của đồng chí Phó Chủ tịch thường 
trực. Người dân vẫn tiếp tục rào chắn 
đường vào trạm ngày càng kiên cố 
hơn. 

Về vấn đề này, CPMB đã báo cáo 
và họp với huyện Bình Sơn nhưng vẫn 
chưa có hướng tháo gỡ. Hiện nay đơn 
vị đang lập phương án điều chỉnh để 
vận chuyển vật tư thiết bị còn lại đi 
vào khu vực TBA Dốc Sỏi đang vận 
hành nhằm đẩy nhanh tiến độ. CPMB 
cũng đã báo cáo và Cục An ninh Kinh 
tế - Bộ Công an đã có chỉ đạo để bảo 
vệ thi công từ đầu tháng 8/2020 (sau 
Đại hội Đảng bộ huyện Bình Sơn). 

Đối với tỉnh Quảng Nam, UBND 
tỉnh đã cam kết với Phó Thủ tướng 
Trịnh Đình Dũng về tiến độ. Tỉnh ủy/

UBND tỉnh đã có  nhiều văn bản chỉ 
đạo các địa phương, tuy nhiên tiến 
độ bồi thường giải phóng mặt bằng 
cũng tiến triển rất chậm. Trong tháng 
7/2020, Tổng giám đốc Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (EVN) cùng đoàn 
công tác đã làm việc với UBND và các 
Sở ban ngành tỉnh Quảng Nam cam 
kết bàn giao mặt bằng móng chậm 
nhất tháng 8, hành lang tuyến tháng 
9/2020. Tuy nhiên với dịch bệnh đang 
diễn biến như hiện nay thì khả năng 
cam kết của tỉnh Quảng Nam là hết 
sức khó. Cũng đến thời điểm 1/8, đơn 
vị thi công đã đào móng đạt 88% kế 
hoạch, đúc móng đạt 84,8%, dựng cột 
đạt 67,2%, kéo 33,7 km dây và đang 
kéo 35,716 km dây.

Chính vì vậy, để đảm bảo tiến 
độ dự án, ông Nguyễn Đức Tuyển - 
Giám đốc CPMB mong muốn các địa 
phương cần xây dựng kế hoạch trong, 
sau dịch COVID-19 để có giải pháp 
nhằm đảm bảo tiến độ mặt bằng cho 
chủ đầu tư, đáp ứng yêu cầu chung 
của dự án.

Đối với nhà thầu thi công xây 
dựng, ông Tuyển yêu cầu các nhà 
thầu thi công tăng cường nhân lực 
và thiết bị thi công trên công trường 
theo đúng cam kết, tổ chức thi công 
ngay khi có mặt bằng, đồng thời tranh 
thủ thời tiết thuận lợi và có giải pháp 
thi công hợp lý để đẩy nhanh tiến độ 
thi công. Nhà thầu chủ động làm việc 
với địa phương và phối hợp chặt chẽ 
với CPMB để tháo gỡ khó khăn vướng 
mắc về bồi thường phục vụ thi công, 
không làm chậm tiến độ dự án.

Ngoài ra, các nhà thầu thi công 
xây lắp bố trí đủ cán bộ an toàn của 
nhà thầu trên công trường để kiểm 
tra và giám sát công tác an toàn trong 
quá trình thi công xây dựng. Đồng 
thời tăng cường công tác giám sát 
nội bộ của nhà thầu, có biện pháp 
để tự kiểm soát chất lượng thi công 
xây dựng theo yêu cầu của thiết kế 
và quy định của hợp đồng xây dựng, 
thực hiện nghiêm hệ thống quản lý 
chất lượng và biện pháp thi công xây 
dựng đã được Chủ đầu tư/Ban QLDA 
phê duyệt.

Quốc Chiêu
Ông Đặng Phan Tường - Chủ tịch HĐTV EVNNPT kiểm tra tiến độ thi công đường 

dây 500kV mạch 3 Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2
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Hiện nay, điện đã góp mặt 
trong hầu hết các hoạt động của đời 
sống. Tuy nhiên, việc sử dụng điện 
thiếu cẩn trọng, thiếu hiểu biết là 
nguyên nhân dẫn đến vi phạm an 
toàn, gây ra những vụ tai nạn điện 
thương tâm.

Theo thống kê của PC Đắk Lắk, 
trong năm 2020, trên địa bàn 
tỉnh Đắk Lắk xảy ra 04 vụ tai nạn 

điện, làm 01 người bị thương nặng, 
03 người bị thương nhẹ và 04 người 
bị choáng. Nguyên nhân chính được 
xác định là do người dân vẫn còn chủ 
quan trong việc cơi nới nhà ở, thi công 
kéo cáp viễn thông và thực hiện một 
số công việc gần hành lang an toàn 
lưới điện, để vi phạm khoảng cách 
gây phóng điện. Những vi phạm này 
không chỉ gây gián đoạn vận hành hệ 
thống lưới điện mà còn có nguy cơ 
ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản 
của chính những người vi phạm.

Trước thực tế này, PC Đắk Lắk 
luôn duy trì hoạt động kiểm tra quản 
lý vận hành lưới điện trung hạ áp 
hằng ngày, hằng tuần. Các nhiệm vụ 
được phân công nhiệm vụ đến từng 
bộ phận, cá nhân trong đơn vị nhằm 
đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên 
tục và ổn định. Cùng với đó, Công ty 
cũng bố trí nguồn vốn đầu tư nâng 
cấp, cải tạo lưới điện trung hạ áp, xử 
lý khoảng cách pha đất, nâng chiều 
cao cột, tăng khoảng cách xà… Bên 
cạnh đó, trong quá trình vận hành 
lưới điện, ngành điện cũng chủ động 
phối hợp nhiều đơn vị quản lý xây 
dựng quy chế chặt tỉa cây đảm bảo 
an toàn hành lang tuyến. Đồng thời, 
các đơn vị quản lý vận hành cũng 
đã phối hợp Sở Thông tin và Truyền 
thông trong việc quản lý treo cáp 
viễn thông trên cột điện. Trong quá 
trình thực hiện, Công ty cũng nhận 
được sự hỗ trợ của chính quyền địa 
phương trong việc quản lý quy hoạch 

cũng như can thiệp kịp thời vào quá 
trình triển khai thi công các công 
trình có ảnh hưởng đến sự vận hành 
an toàn lưới điện. Riêng trong năm 
2020, PC Đắk Lắk đã xử lý dứt điểm 
05/11 công trình vi phạm hành lang 
an toàn lưới điện cao áp. Trong đó, 02 
trường hợp do chủ công trình, nhà ở 
phối hợp thực hiện tháo dỡ sau khi có 
khuyến cáo của ngành điện; 03 công 
trình tự Công ty tự khắc phục trong 
quá trình thực hiện nâng cấp, cải tạo 
đường dây.

Mặt khác, PC Đắk Lắk còn đẩy 
mạnh việc tuyên truyền an toàn điện 
bằng nhiều hình thức khác nhau để 
người dân nhận biết đúng mức về sự 
nguy hiểm, thiệt hại và hậu quả để 
lại của hành vi vi phạm hành lang an 
toàn lưới điện cao áp cũng như sự bất 
cẩn trong quá trình sử dụng điện… 
Theo đó, trong năm 2020, các đơn 
vị đã thực hiện treo 150 pano tuyên 
truyền; tư vấn miễn phí cho khách 
hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, 
hiệu quả; gửi hơn 1.500 tin nhắn qua 
36 nhóm sinh hoạt đầu giờ tại các 
đơn vị nhằm phổ biến tai nạn lao 
động; tuyên truyền bằng các video 
clip an toàn điện cho người lao động; 
cấp phát 31.800 tờ rơi tuyên tuyền an 

toàn điện trong nhân dân và tiếp tục 
triển khai công tác này trên địa bàn 
toàn tỉnh cho đến cuối năm 2020; gửi 
thông báo an toàn đến từng công 
trình đang xây dựng có nguy cơ vi 
phạm an toàn điện… Bên cạnh đó, 
PC Đắk Lắk thường xuyên kiểm tra, 
xử lý các vị trí cột điện, dây dẫn điện 
có khoảng cách pha đất thấp, võng 
không đạt tiêu chuẩn quy định về 
khoảng cách an toàn, xử lý các công 
trình vi phạm hành lang bảo vệ an 
toàn lưới điện.

Có thể nói, với tốc độ phát triển 
kinh tế và đô thị hoá ngày càng 
nhanh như hiện nay thì nhu cầu điện 
sử dụng sẽ tiếp tục tăng cao. Việc sử 
dụng điện an toàn, hiệu quả, đặc biệt 
là tại các khu vực nông thôn, các khu 
dân cư mới càng cần được chú trọng. 
Để làm được điều này, bên cạnh sự 
nỗ lực của ngành điện, cũng rất cần 
sự quan tâm của người dân, khách 
hàng sử dụng điện cùng sự phối hợp 
của các cấp chính quyền địa phương 
cũng như các cơ quan, ban ngành có 
liên quan. Điều này nhằm mục tiêu 
giảm thiểu mọi sự cố đáng tiếc có thể 
xảy ra, đảm bảo lưới điện luôn vận 
hành an toàn, liên tục và ổn định.

Huỳnh Văn Tường - Hải Triều

Công nhân Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột tuyên truyền về an toàn điện cho các chủ 
công trình, nhà ở trong quá trình xây dựng

PC ĐẮK LẮK:  TẬP TRUNG CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO 
           AN TOÀN ĐIỆN TRONG NHÂN DÂN
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EVNHANOI sẽ không thực hiện 
ngừng giảm cung cấp điện để 
cải tạo nâng cấp lưới cao, trung, 

hạ áp từ 0h00’ ngày 01/9/2020 đến 
hết24h00’ ngày 03/9/2020 và trong 
thời gian tổng duyệt, tổ chức các hoạt 
động kỷniệm. Đồng thời có phương 
án đảm bảo điện an toàn liên tục, dự 
phòng cho các địa điểm diễn ra hoạt 
động văn hoá thể thao chào mừng, 
các địa điểm tập luyện, tổng duyệt 

phục vụ Lễ kỷ niệm. Những địa điểm 
đặc biệt quan trọng được cấp điện 
bằng 2 nguồn điện lưới hoặc có máy 
phát điện dự phòng. Tổ chức trực và 
xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24 giờ 
tại các địa điểm tổ chứccác hoạt động 
chào mừng kỷ niệm.

EVNHANOI cũng đã chỉ đạo các 
đơn vị trong toàn Tổng công ty tăng 
cường bố trí lực lượng ứng trực 24/24, 

chuẩn bị đủ thiết bị, vật tư dự phòng 
và các máy phát điện, hợp bộ lưu 
động cùng cáp cấp nguồn cho máy 
sẵn sàng làm việc để dự phòng cho 
xử lý sự cố. Các Công ty Điện lực bố trí 
trực tăng cường - tại các trạm biến áp 
trung gian và tuần canh các tuyến cáp 
và đường dây cấp điện quan trọng, 
bố trí lực lượng trực vận hành tại các 
địa điểm theo phương án, đảm bảo 
thông tin thông suốt trong mọi tình 
huống. Công ty lưới điện cao thế TP 
Hà Nội tổ chức kiểm tra toàn diện các 
trạm biến áp, các đường dây 110kV, 
220kV. Đặc biệt, kiểm tra hành lang 
an toàn lưới điện cao áp cấp cho các 
trạm 110kV, 220kV trọng điểm, không 
để xảy ra sự cố do hành lang tuyến 
cáp bị vi phạm.

EVNHANOI đã trang bị bảo hộ y 
tế đáp ứng yêu cầu tuân thủ về công 
tác phòng, chống lây nhiễm dịch 
Covid-19 cho lực lượng ứng trực tại 
các địa điểm quan trọng và tổ chức sự 
kiện. EVNHANOI đã chuẩn bị đầy đủ 
nhân lực, thiết bị, vật tư dự phòng và 
các máy phát điện, hợp bộ lưu động 
sẵn sàng làm việc để dự phòng cho 
bất kỳ tình huống xảy ra sự cố, đảm 
bảo nguồn điện an toàn, liên tục và 
ổn định cho các hoạt động kỷ niệm 75 
năm Quốc khánh 2/9.

Bên cạnh đó, EVNHANOI cũng 
khuyến nghị khách hàng sử dụng 
điện trên địa bàn Thủ đô tắt bớt các 
thiết bị điện khi không sử dụng; Hạn 
chế sử dụng nhiều thiết bị cùng một 
lúc tránh quá tải; đồng thời không 
bắn các loại pháo giấy có tráng kim 
loại, không thả đèn trời, thả diều, đồ 
chơi - thiết bị bay tại các khu vực có 
đường dây thiết bị lưới điện và trạm 
điện.

Việt Dũng

EVNHANOI ĐẢM BẢO ĐIỆN PHỤC VỤ 
CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 75 NĂM QUỐC KHÁNH 2/9

Với mục tiêu cấp điện an toàn, liên tục, ổn định và đảm bảo chất lượng điện năngcho toàn địa bàn thủ đô 
Hà Nội trong dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam(02/9/1945 - 02/9/2020), 
Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã lên các phương án đảm bảo điện trên địa bàn Thành Phố.

EVNHANOI thực hiện kiểm tra đường dây và áp dụng triển khai sửa chữa điện 
nóng nhằm đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn trong dịp lễ Quốc khánh 2/9

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội tăng cường ứng trực đảm bảo điện
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Để rút ngắn các quy trình, thời gian và tăng tính bảo 
mật thông tin cho khách hàng, Tổng công ty Điện lực TP Hà 
Nội (EVNHANOI) đã triển khai phát triển, đưa các ứng dụng 
khoa học công nghệ và nền tảng số vào khâu dịch vụ điện với 
mong muốn hỗ trợ khách hàng mọi lúc mọi nơi, tăng tính kết 
nối giữa ngành Điện và khách hàng sử dụng điện trên địa 
bàn Hà Nội.

EVNHANOI số hóa các dịch vụ điện

Trong nhiều năm qua, EVNHANOI đã chủ động tham 
gia chuyển đổi số một cách toàn diện với quyết tâm 
cao, sớm đạt được mục tiêu đề ra và hoàn thành các 

tiêu chí của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao phó. 
EVNHANOI đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quản trị, sản xuất kinh doanh, dịch vụ khách hàng 
từ rất sớm.

EVNHANOI hoàn thành các dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4

Nếu như năm 2012,  EVNHANOI mới chỉ cung cấp 
nền tảng số đầu tiên trong dịch vụ khách hàng là website 
Chăm sóc khách hàng cskh.evnhanoi.com.vn thì đến nay, 
khách hàng có thể thoải mái sử dụng các dịch vụ điện 
mọi lúc, mọi nơi và liên tục 24/24h trên các nền tảng số. 
Khách hàng chỉ cần truy cập Cổng giao tiếp điện tử TP Hà 
Nội: http://hanoi.gov.vn hay Cổng dịch vụ công Quốc gia: 

http://dichvucong.gov.vn, là có thể đăng ký các dịch vụ 
điện trực tuyến: cấp điện hạ áp, trung áp, thay đổi công 
suất, đổi chủ thể, gia hạn, chấm dứt hợp đồng mua bán 
điện; tạm ngừng sử dụng điện, thanh toán tiền điện…

Các dịch vụ điện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Cùng với đó, khách hàng còn có thể tra cứu thông tin 
trên Trang thông tin chính thức của EVNHANOI trên ứng 
dụng Zalo, Chatbot trả lời tự động tích hợp trên nền tảng 
Facebook Messenger, ứng dụng EVNHANOI CSKH sử dụng 
trên hệ điều hành iOS và Android.

Ứng dụng chăm sóc khách hàng (EVNHANOI CSKH) trên 
thiết bị di động

ĐIỆN LỰC THỦ ĐÔ: 
ÁP DỤNG NỀN TẢNG SỐ TRONG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
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Không chỉ tạo 
điều kiện thuận lợi 
cho khách hàng, 
việc thực hiện các 
dịch vụ điện trực 
tuyến cũng đã giúp 
EVNHANOI nâng 
cao năng suất lao 
động. Trước đây, 
khi thực hiện các 
dịch vụ cho khách 
hàng, nhân viên 
Điện lực phải trình 
hồ sơ giấy tờ qua 
các cấp phê duyệt, 
mất nhiều thời 
gian. Hiện nay, tất 
cả các công đoạn 
đều được thực hiện 
online, cấp trên phê 
duyệt bằng chữ kí 
điện tử. Nhờ đó, tiết 
kiệm thời gian đi lại 
cho nhân viên, đẩy 
nhanh tiến độ giải 
quyết yêu cầu của 
khách hàng. Đó là 
chưa kể, việc phê 
duyệt các yêu cầu 
trên hệ thống điện 
tử cũng góp phần 
vào việc tối ưu hóa 
chi phí. 

Ứng dụng hiệu 
quả công nghệ 
thông tin, thực 
hiện chuyển đổi số 
mạnh mẽ là một 
trong những “đòn 
bẩy” quan trọng 
giúp EVNHANOI 
đạt được nhiều 
thành tựu trong 
đổi mới, nâng cao 
chất lượng công tác 
kinh doanh, dịch vụ 
khách hàng. Trong 
giai đoạn tiếp theo, 
số hóa cũng sẽ tiếp 
tục là nền tảng để 
EVNHANOI hướng 
tới trong lĩnh vực 
này.

Thu Minh

Dự án được thực hiện cho tuyến đường 
dây 220kV Tây Hà Nội- Chèm. Đây là 
đường dây mạch kép, gồm 2 cung 

đoạn đường dây từ VT 01B÷VT 44 thuộc công 
trình ĐD 220kV rẽ nhánh TBA 220kV Tây Hà 
Nội và cung đoạn đường dây từ VT 13 ÷ VT 45 
thuộc công trình ĐD 220kV Hà Đông - Chèm, 
với chiều dài 26,858km. Toàn bộ tuyến ĐD này 

cấp điện chủ yếu cho các phụ tải quan trọng 
phía Tây Hà Nội và tăng cường khả năng cung 
cấp điện ổn định cho hệ thống truyền tải điện 
thành phố Hà Nội và khu vực.

Theo đó, dự án sẽ gia công, lắp đặt 04 bộ 
camera tại 04 vị trí cột 32,34,36,38 trên tuyến 
đường dây. Đặc trưng của hệ thống camera 
là sử dụng điện năng lượng mặt trời, Công 

TRUYỀN TẢI ĐIỆN HÀ NỘI: 
ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ CAMERA GIÁM SÁT 
HÀNH LANG VÀO VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY

Với mục đích nâng cao năng suất lao động và tăng cường chất lượng giám 
sát hệ thống lưới điện truyền tải cao áp, trong 03 ngày 15-18/8/2020 vừa qua, 
Truyền tải điện (TTĐ) Hà Nội thuộc Công ty truyền tải điện 1 (PTC1) - Tổng công 
ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã triển khai dự án lắp đặt thử nghiệm 
camera trên cột để giám sát hành lang cung đoạn 32-38 đường dây 220 kV Tây 
Hà Nội - Chèm.

Lắp đặt Camera giám sát tại VT Cột 38 đường dây 220kV Tây Hà Nội-Chèm
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nghệ truyền tín hiệu RF (công nghệ 
vô tuyến) để truyền tín hiệu về phòng 
điểu khiển trung tâm, điện thoại của 
công nhân quản lý vận hành. Camera 
có thể quan sát được toàn bộ hành 
lang tuyến đến cột điện tiếp theo và 
có thể quay 360 độ, dù ban ngày ban 
đêm thì đều có thể nhìn rất rõ các 
hình ảnh, đảm bảo chuyên viên kỹ 
thuật hay công nhân vận hành đều 
có thể nhìn toàn bộ tuyến đường dây 
của mình. Ngoài ra các camera này 
cũng hoàn toàn có thể tháo dỡ di 
chuyển để lắp cho các vị trí mới một 
cách dễ dàng nhằm đáp ứng được 
các yêu cầu trong quá trình vận hành 
khi cần điều động.

Ông Đinh Thế Hùng - Phó Giám 
đốc Truyền tải điện Hà Nội cho biết- 
thực hiện Nghị quyết 488/NQ-HĐTV 
ngày 03/02/2016 của Hội đồng 
thành viên EVNNPT, trong đó Lãnh 
đạo EVNNPT đã chỉ đạo xây dựng kế 
hoạch, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng 
tiến bộ khoa học công nghệ mới 
trong các hoạt động của EVNNPT. 
Dự án này được triển khai nhằm đảm 
bảo vận hành an toàn, phát hiện và 
xử lý kịp thời các hoạt động tiềm ẩn 
vi phạm hành lang lưới điện toàn bộ 
khu vực đường vành đai 3.5 đang thi 
công, sát hành lang đường 220kV Tây 
Hà Nội - Chèm.

Theo đó, cung đoạn từ vị trí 32 
đến vị trí 38 của tuyến đường dây 220 
kV Tây Hà Nội- Chèm nằm trong dự án 
Xây dựng đường vành đai 3,5 đang 
gấp rút thi công trên địa bàn huyện 
Hoài Đức. Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng huyện Hoài Đức đang làm 
thủ tục hạ ngầm đường dây 220kV 
với EVNNPT và thi công nền đường 
bên trái để làm hào cáp ngầm 220kV, 
bên phải ngoài hành lang. Việc lắp 
camera giám sát giúp đảm bảo công 
tác quản lý vận hành tuyến đường 
dây này được an toàn, giảm tải sức 
lao động cho công nhân, nâng cao 
năng suất lao động khi mà tuyến 
đường dây được giám sát 24/24 giờ 
mỗi ngày.

Cũng theo ông Đinh Thế Hùng, 
Camera giám sát không những giúp 
giảm thiểu công việc của người công 
nhân phải đi kiểm tra trực tiếp đường 

dây mà còn giúp giám sát được 24/24 
giờ đường dây trên tuyến. Công nghệ 
này rất phù hợp đối với các tuyến 
đường dây đi qua các khu vực có địa 
hình phức tạp, khó khăn, các điểm 
thường xuyên sạt lở... Trong khi, các 
tuyến đường dây do Truyền tải điện 
Hà Nội quản lý thường đi qua các khu 
vực dân cư, các khu vực giao cắt với hệ 
thống giao thông, giao chéo với các 
đường dây trung thế.... nhất là nhiều 
tuyến đường giao thông của Hà Nội 
hiện nay đang được thi công trong và 
ngoài hành lang lưới điện rất nhiều. 
Toàn bộ hành lang tuyến con người 
không thể đi kiểm soát thường xuyên 
được thì camera giải quyết được vấn 
đề này ở mọi lúc mọi nơi. Cán bộ kỹ 
thuật/người công nhân chỉ cần có kết 
nối camera với điện thoại là có thể 
nắm tình hình của đường dây được 
mà không cần phải đi trên tuyến, 
những nguy cơ vi phạm hành lang 
đường dây truyền tải sẽ kịp thời được 
phát hiện và xử lý bất kể thời gian nào.

Qua đánh giá ưu điểm nổi bật 
của việc lắp đặt camera giám sát đã 
giúp cho người vận hành giám sát 
liên tục được hình ảnh các vị trí cột 
hay cung đoạn đường dây cần giám 
sát để giảm sức người. Camera giám 
sát cho chúng ta có được hình ảnh rõ 
nét để đánh giá chính xác tình trạng 
kỹ thuật, hiện trạng thực tế trong 
quá trình vận hành cũng như khi 
chịu tác động của ngoại cảnh. Ví dụ 
như giám sát hình ảnh móng cột có 
nguy cơ bị sạt lở; theo dõi giám sát 
hành lang đường dây; các khoảng 
cột nằm trong khu vực công trường 
đang thi công, thường xuyên có xe, 
phương tiện vận chuyển, máy qua 
lại khoảng giao chéo quan trọng 
như cảng, đường giao thông, khu 
đông dân cư, các khoảng cột... Để 
từ đó có phương án nâng cao chất 
lượng quản lý vận hành đường dây, 
sớm ngăn ngừa sự cố.

Hải Triều

Vị trí cột 38 đường dây 220kV Tây Hà Nội - Chèm được lắp Camera giám sát
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Chỉ cần một thao tác tìm kiếm 
với cụm từ “dịch vụ điện trực 
tuyến” trên Google, trong 

vòng 0,28 giây sẽ cho ra 218 triệu kết 
quả và “dịch vụ điện trực tuyến” của 
EVNHANOI xuất hiện trên trang đầu 
tiên của kết quả tìm kiếm. Kết quả này 
phản ánh nhu cầu của khách hàng sử 
dụng điện về các dịch vụ trực tuyến, 
đồng thời cũng ghi nhận nỗ lực của 
ngành điện trong việc mở rộng các 
kênh phục vụ khách hàng sử dụng 
các dịch vụ điện mọi lúc, mọi nơi và 
liên tục 24/24h.

Trên một số nhóm Facebook, 
diễn đàn có lượng lớn người sử 

dụng, các bài chia sẻ về dịch vụ trực 
tuyến ngành điện luôn nhận được 
sự tương tác và thảo luận tích cực từ 
người tiêu dùng. 

Đơn cử, với dịch vụ chăm sóc 
khách hàng tự động sử dụng trí tuệ 
nhân tạo Chat bot trên ứng dụng 
Facebook Messenger, khách hàng của 
EVNHANOI chia sẻ thích nhất là “được 
trả lời ngay lập tức bất cứ câu hỏi nào 
và bất cứ lúc nào”, giúp họ thoả mãn 
được các thắc mắc mà không cần gọi 
điện đến tổng đài gặp nhân viên. 

Dưới nhiều bài viết là những 
bình luận chia sẻ trải nghiệm, đồng 
thời nhắc (tag) những cá nhân khác 

để tìm hiểu và sử dụng: “Thử một lần 
rồi sẽ dùng mãi mãi”, “những dịch vụ 
nhanh như điện không thể không sử 
dụng”,…Hay thông qua ứng dụng 
EVNHANOI trên điện thoại sử dụng hệ 
điều hành iOS và Android có thể theo 
dõi và tra cứu số tiền sử dụng được 
đánh giá là “đỡ buốt ruột” vì giúp 
khách hàng theo dõi, thống kê được 
quá trình sử dụng điện.

- Không chỉ “ghi điểm” trên mạng 
xã hội, dịch vụ điện trực tuyến của 
EVNHANOI cũng được người dân tiếp 
nhận nhanh chóng và sử dụng ngày 
càng phổ biến. Ông Đinh Mạnh Hải 
(Đông Anh, Hà Nội) nhận xét: “Dịch 

Thanh toán hoá đơn, sử dụng dịch vụ điện: 
KHI CÔNG NGHỆ THAY SỨC CON NGƯỜI
Thay vì phải đi lại nhiều lần, mất thời gian và công sức đến các điện lực, giờ đây 2,5 triệu khách hàng của 

EVNHANOI chỉ cần điện thoại di động thông minh hoặc máy tính có kết nối Internet là “muốn gì được nấy” từ 
thanh toán tiền điện, tra cứu hoá đơn, chỉ số điện năng, đến đăng ký các dịch vụ điện hạ áp, trung áp và dịch 
vụ chăm sóc khách hàng,… 
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vụ điện trực tuyến vô cùng thuận lợi 
cho người dân, nhất là trong bối cảnh 
dịch bệnh Covid-19 như hiện nay”. 
“Nếu như trước đây phải đến tận nơi 
ký trực tiếp vào hợp đồng, các loại 
giấy tờ giao dịch khác với điện lực thì 
chắc chắn trong dịp dịch COVID-19 
nhà tôi không thể lắp được công tơ 
điện mới. Đằng này tôi chỉ cần ngồi 
nhà vào website của EVNHANOI để 
đăng ký”. 

- Từ năm 2019, ông Hải và gia 
đình 4 người con sử dụng các dịch 
vụ thanh toán tiền điện trực tuyến 
của EVNHANOI, thế nên, khi có nhu 
cầu lắp công tơ điện mới, ông Hải 
chủ động sử dụng dịch vụ trực tuyến 
thay vì phải đến tận nơi đăng ký với 
ngành điện. “Trước đây, vợ chồng tôi 
được các con giao nhiệm vụ thanh 
toán tiền điện hàng tháng cho 3 con 
trai và 1 con dâu ở cùng trong xã. 
Những ngày nhân viên đi thu tiền 
điện, hai vợ chồng tôi thường phải ở 
nhà, không dám đi đâu vì sợ nhỡnộp 
tiền điện cả 5 hộ. Giờ đây anh con 
trai cả lĩnh nhiệm vụ thanh toán tiền 
điện cho bố mẹ và các em. Tổng thời 
gian thanh toán cho 5 hoá đơn chỉ 
mất vài phút và thao tác trên điện 
thoại. Muốn thanh toán bất cứ lúc 
nào cũng được”.

Với mục tiêu mang lại nhiều tiện 
ích cho khách hàng sử dụng điện, 
trong những năm qua, thực hiện chủ 
trương của Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam, EVNHANOI đã triển khai đồng 
thời hàng loạt các dịch vụ điện trực 
tuyến để khách hàng Thủ đô không 
phải đến các cơ sở điện lực trên địa 
bàn mà vẫn có thể dễ dàng sử dụng 
các dịch vụ về điện với những ưu 
điểm vượt trội.

Đơn cử, khách hàng chỉ cần 
truy cập vào website chăm sóc 
khách hàng EVNHANOI tại địa chỉ: 
htttp://cskh.evnhanoi.com.vn, hay 
Cổng dịch vụ công Quốc gia: http://
dichvucong.gov.vn Cổng giao tiếp 
điện tử TP Hà Nội: http://hanoi.gov.

vnlà có thể đăng ký các dịch vụ điện 
trực tuyến: cấp điện hạ áp, trung áp, 
thay đổi công suất, đổi chủ thể, gia 
hạn, chấm dứt hợp đồng mua bán 
điện; tạm ngừng sử dụng điện, thanh 
toán tiền điện…

 “Không chỉ nâng cao chất lượng 
cung cấp dịch vụ điện, phù hợp với 
xu thế chuyển đổi số, ứng dụng công 
nghệ thông tin, EVNHANOI giúp 
khách hàng dễ dàng, thuận tiện hơn 
trong việc đăng ký sử dụng các dịch 
vụ điện, cũng như tạo sự minh bạch 
trong cung cấp dịch vụ. Việc quản 
lý, năng suất lao động của người lao 
động cũng tăng cao hơn nhờ việc áp 
dụng công nghệ trong sản xuất kinh 
doanh”, lãnh đạo EVNHANOI chia sẻ.

Bên cạnh đó, EVNHANOI đã hợp 
tác với 18 ngân hàng và 10 tổ chức 
trung gian thanh toán, các ví điện tử 
được Ngân hàng Nhà nước cấp phép 
để tạo điều kiện cho khách hàng có 
thể thanh toán tiền điện mọi lúc. Chỉ 
riêng phương thức thực hiện thanh 
toán tiền điện không dùng tiền mặt, 
khách hàng EVNHANOI có rất nhiều 
lựa chọn: Trích nợ tự động, mobile 
banking, Internet banking, ví điện 
tử, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi và 
thanh toán trực tuyến trên website 
của điện lực. 

Tiến Hiệp
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Từ khi được thành lập cho đến 
nay Công ty Dịch vụ kỹ thuật 
truyền tải điện (NPTS) đã và 

đang thực hiện tốt các dịch vụ kỹ 
thuật nhằm đảm bảo truyền tải điện 
an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt 
động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, 
quốc phòng và thị trường điện Việt 
Nam.

Nhận thức rõ tầm quan trọng 
của mình trong sự phát triển của 
toàn hệ thống truyền tải điện Quốc 
gia, ngay từ đầu năm, trên cở sở kế 
hoạch được Tổng công ty Truyền tải 
điện Quốc gia (EVNNPT) giao, Ban 
lãnh đạo NPTS đã chỉ đạo cho các 
phòng ban chuyên môn và các đơn vị 
trực thuộc xây dựng các phương án, 
quy chế phối hợp giữa Công ty và các 
đơn vị trong EVNNPT, đặc biệt là các 
Công ty Truyền tải điện (PTCs) nhằm 
tập trung nhân lực, phương tiện và 
thiết bị thi công để xử lý các sự cố, 
khôi phục vận hành thiết bị, sửa chữa 
thường xuyên xảy ra trên lưới, đảm 
bảo các sự cố được xử lý nhanh nhất 
và vận hành an toàn sau xử lý. Công 
ty đã phối hợp cùng các PTCs để thực 
hiện công tác trên lưới điện. 

Trong đó các công tác thí 
nghiệm định kỳ, công tác sửa chữa 
thường xuyên, công tác sửa chữa lớn 
và công tác xử lý sự cố đều được NPTS 
phối hợp bài bản với các PTCs để xử 
lý đúng theo quy định về thời hạn, 
khối lượng và chất lượng, đảm bảo 
vận hành an toàn và tin cậy cho các 
thiết bị.

Cụ thể, công tác thí nghiệm định 
kỳ đã được NPTS chú trọng quản lý, 

theo dõi sát sao, đôn đốc các Trung 
tâm trực thuộc tập trung nguồn lực 
thực hiện. NPTS đã phối hợp với các 
PTCs là đơn vị đưa ra danh mục thí 
nghiệm định kỳ, kiểm tra, giám sát 
quá trình thực hiện thí nghiệm của 
NPTS từ khâu đăng ký cắt điện đến khi 
có biên bản thí nghiệm. Điều này làm 
cho công tác thí nghiệm được quản 
lý chặt chẽ hơn, chính xác hơn trong 
thực hiện. Số liệu để phục vụ công tác 
quản lý cũng được minh bạch hơn. Từ 
đó, khối lượng danh mục thí nghiệm 
định kỳ được lập đầy đủ hơn so với 
trước khi thành lập NPTS. Thông qua 
việc thực hiện công tác thí nghiệm 
định kỳ sớm hơn trước đây, NPTS đã 
kịp thời đưa ra các cảnh báo về tình 
trạng của các thiết bị đang vận hành 
trên lưới điện của các PTCs, làm cơ 
sở để các PTCs đưa ra các quyết định 
về việc sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị. 
Góp phần lớn vào công tác giảm sự cố 
lưới điện của các PTCs. 

Trong công tác sửa chữa thường 
xuyên, xử lý sự cố, bất thường trên 
lưới, NPTS đã phối hợp chặt chẽ với 
các PTCs, tập trung nhân lực, phương 
tiện và thiết bị thi công để xử lý các sự 
cố, sửa chữa thường xuyên xảy ra trên 
lưới với mọi nguồn lực sẵn có và nhanh 
nhất có thể, đã tham gia thi công và 
hoàn thành các công trình trọng điểm 
trong năm 03 năm vừa qua.

Song song với đó, NPTS cũng đã 
chủ động làm việc với các PTCs, đôn 
đốc các Trung tâm dịch vụ kỹ thuật 
(DVKT) lập các phương án, đăng ký 
cắt điện và thực hiện thi công, đã thi 
công hoàn 100% kế hoạch giao sửa 
chữa lớn. 

Mặt khác, với các công trình, dự 
án NPTS nhận thực hiện: NPTS đã chủ 
động cân đối nhân lực, phương tiện 
và thiết bị, thường xuyên rà soát tình 
hình thi công của từng công trình, 
thường xuyên trao đổi với các đơn 
vị quản lý dự án, các đơn vị trực tiếp 
tham gia thi công để phối hợp thực 
hiện từng tiến độ giai đoạn và đưa ra 
biện pháp giải quyết để đẩy nhanh 
tiến độ thi công. Trong công tác này, 
NPTS đã thi công hoàn thành và đóng 
điện nhiều công trình, dự án theo chỉ 
đạo của Tổng công ty.

Đồng thời, NPTS cũng tập trung 
tham gia các công trình đầu tư xây 
dựng do EVNNPT làm chủ đầu tư. 
Theo đó, trong năm 2019 mặc dù 
chịu ảnh hưởng rất lớn do đại dịch 
Covid - 19 nhưng NPTS đã thực hiện 
thi công hoàn thành đóng điện 21 
dự án. Một số các công trình ngoài 
EVNNPT cũng đã và đang được NPTS 
thực hiện đạt hiệu quả cao với 10 
công trình năm 2019. Công tác thí 
nghiệm định kỳ năm 2019 NPTS đã 
thực hiện thí nghiệm 15,585 hạng 
mục tăng 20% so với 2018 thiết bị 
và kế hoạch năm 2020 thực hiện thí 
nghiệm 18,644 hạng mục tăng 20% 
so với năm 2019. Về công tác sửa 
chữa lớn, từ đầu năm 2019 cho đến 
nay đơn vị đã thực hiện hoàn thành 
323 công trình.

Có thể nói, việc thành lập NPTS 
để tách bạch quản lý giữa các khâu 
vận hành và khâu dịch vụ kỹ thuật là 
điều tất yếu trong quá trình phát triển 
của EVN cũng như của EVNNPT. Làm 
cho công tác quản lý của EVNNPT 
trong điều hành sản xuất, tài chính 
được chuyên nghiệp hơn, hiệu quả 
hơn nhằm đảm bảo lưới điện truyền 
tải được vận hành an toàn và ổn định 
hơn. Dưới sự chỉ đạo, điều hành của 
lãnh đạo EVNNPT, NPTS đã và đang 
phát huy được sức mạnh đoàn kết, 
tập trung trí tuệ của tất cả người lao 
động hoàn thành tốt hơn so với trước 
đây trong công tác đảm bảo lưới điện 
truyền tải được vận hành an toàn và 
ổn định. 

Hoàng Dũng - NPTS

Công nhân NPTS thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ 

NPTS THỰC HIỆN TỐT DỊCH VỤ KỸ THUẬT
 ĐẢM BẢO TRUYỀN TẢI ĐIỆN AN TOÀN, LIÊN TỤC
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Trong quá trình kiểm tra tại 
khoảng cột 153-154 đường dây 
500kV Sơn La - Lai Châu thuộc 

cung đoạn đội TTĐ Tuần Giáo quản lý 
đang tồn tại 129 cây gỗ mỡ có nguy 
cơ vi phạm khoảng cách an toàn 
phóng điện, số cây nói trên thuộc tài 
sản của chủ hộ Lò Thị Dung trú tại 
bản Bó Giáng, xã Quài Nưa, huyện 
Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

CBCNV đội Truyền tải điện Tuần 
Giáo đã làm việc trao đổi để đền bù 
chặt hạ những cây nguy hiểm nhưng 
đại diện gia đình không nhất trí với 
đơn giá hiện hành. Vì vậy đội TTĐ 
Tuần Giáo đã mời đại diện công an 
và Chủ tịch xã Quài Nưa thêm một 
lần đến tận nhà để tuyên truyền 
phổ biến Nghị định số 14/2014/NĐ-
CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ 
“quy định chi tiết thi hành Luật Điện 
lực về an toàn điện” và Quyết định số 
02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Điện Biên ngày 10/3/2015 về 
việc: “ Ban hành đơn giá bồi thường 
thiệt hại về nhà, công trình xây dựng, 

cây trồng, vật nuôi trên đất khi nhà 
nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 
Điện Biên”, đồng thời vận động chủ 
hộ thực hiện tuy nhiên gia đình vẫn 
không đồng ý cho chặt cây với giá 
theo quy định mà vẫn tiếp tục yêu 
cầu hỗ trợ giá cao hơn.

Qua nhiều lần đến tuyên truyền 
vận động nhưng không có kết quả 
đội TTĐ Tuần Giáo đã phối hợp với 
Đơn vị thực hiện các biện pháp an 
toàn và treo biển báo nguy hiểm tại 
hiện trường. Đồng thời Đơn vị cũng 
gửi công văn đến Sở Công Thương, 
Công An tỉnh, UBND tỉnh Điện Biên và 
Công an, UBND huyện Tuần Giáo, xã 
Quài Nưa cùng phối hợp giải quyết.

Đến ngày 30/7/2020 cuộc họp 
liên ngành đã diễn ra với sự tham 
gia của đại diện Công An tỉnh Điện 
Biên, phòng Kinh Tế Hạ Tầng huyện, 
Trung tâm Quản lý đất đai, Hạt Kiểm 
Lâm huyện và đại diện của UBND xã, 
công an xã, Trưởng bản, chủ hộ Lò Thị 
Dung, một số đơn vị truyền thông tỉnh 
Điện Biên cùng Truyền tải điện Tây 
Bắc 2. Đoàn công tác đã khảo sát tình 
hình thực tế tại hiện trường khoảng 
cột 153-154 đường dây 500kV Sơn 
La - Lai Châu, kiểm tra kết luận, tất cả 
số cây này đều có nguy cơ vi phạm 
hành lang an toàn lưới điện. Sau khi 
được nghe đoàn công tác phân tích, 
vận động chủ hộ bà Lò Thị Dung đã 
phần nào hiểu ra nhưng kết quả thu 
về cũng không đạt như mong đợi.

Sau buổi họp liên ngành ngày 
hôm đó Truyền tải điện Tây Bắc 2 liên 
tục quay trở lại nhà bà Dung để vận 
động bà cùng gia đình. Với sự kiên trì 
mưa dầm thấm lâu của những người 
lính truyền tải, cuối cùng bà Lò Thị 
Dung và gia đình cũng đã ý thức được 
tính chất và tầm quan trọng của hệ 
thống lưới Truyền tải điện quốc gia, 
đồng thuận và phối hợp cùng Truyền 
tải điện Tây Bắc 2 để lập hồ sơ đền bù 
theo quy định. Hiện hành; Quyết định 
số 02/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 
của UBND tỉnh Điện Biên. Ngày 
12/8/2020 Đội Truyền tải điện Tuần 
Giáo đã thực hiện chặt hạ số cây cao 
nguy hiểm trong hành lang tại khoảng 
cột nói trên theo đúng qui trình, mang 
lại an toàn cho lưới truyền tải điện./.

Quốc Chiêu

TRUYỀN TẢI ĐIỆN TÂY BẮC 2 XỬ LÝ 

VI PHẠM HÀNH LANG AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN
Đường dây 500kV Sơn La - 

Lai Châu làm nhiệm vụ truyền 
tải điện năng từ nhà máy thủy 
điện Lai Châu đến trạm 500kV 
Sơn La, hòa vào hệ thống lưới 
Truyền tải điện quốc gia; Là 
đường dây huyết mạch truyền 
tải điện năng, duy trì và đảm 
bảo an ninh năng lượng, phát 
triển kinh tế xã hội. Đây là một 
trong những công trình trọng 
điểm liên quan đến an ninh 
Quốc gia.

Đoàn công tác làm việc tại hiện trường khoảng cột 153-154
đường dây 500kV Sơn La-Lai Châu
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Tham dự buổi làm việc còn  có 
đại diện các sở, ngành, địa 
phương liên quan của tỉnh Hà 

Tĩnh.  Về đoàn công tác EVN còn có 
ông Bùi Văn Kiên - Phó Tổng giám 
đốc Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia (EVNNPT), ông Nguyễn Đức 
Tuyển - Giám đốc Ban QLDA các công 
trình điện miền Trung (CPMB), lãnh 
đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Tuyến đường dây 500kV mạch 
3 đoạn qua thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà 
Tĩnh  dài  31,2 km, gồm 71 vị trí.  Ông 
Nguyễn Đức Tuyển - Giám đốc CPMB 
đã báo cáo chi tiết các vị trí còn vướng 
mắc về mặt bằng và nguyên nhân 
vướng mắc. Trong số này, đáng chú ý 
có 8 vị trí móng (từ VT 63-70) thuộc tổ 
dân phố Tây Yên và Yên Thịnh, phường 
Kỳ Thịnh (trong đó có 5 vị trí qua khu 
dân cư và đất rừng sản xuất, 3 vị trí 
trên đất nông nghiệp) chưa được lập 
hồ sơ bồi thường do các hộ dân xây 
dựng công trình, nhà cửa trên phần 
đất không có giấy tờ pháp lý đất đai và 
tự ý tách thửa đất để xây nhà ở nhưng 
không có giấy tờ hợp pháp. Các hộ 
dân đề nghị được bồi thường đất và 
toàn bộ công trình bị ảnh hưởng.

Về hành lang tuyến, có 18 hộ dân 
không đồng ý nhận tiền bồi thường, 

hỗ trợ hành lang tuyến và đề nghị bồi 
thường toàn bộ cây cối bị ảnh hưởng. 
Các hộ dân này không cho nhà thầu 
triển khai thi công, mặc dù hội đồng 
bồi thường thị xã đã nhiều lần tổ 
chức tuyên truyền vận động.   

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn 
Tài Anh nhấn mạnh, đây là dự án điện 
cấp bách nhằm đảm bảo điện cho 
miền Nam từ năm 2021. Đặc biệt, dự 
án cũng sẽ giải tỏa hết nguồn điện 
tại Trung tâm Điện lực Vũng Áng, qua 
đó góp phần tăng thu ngân sách cho 

tỉnh Hà Tĩnh.  “Công trình này được 
Đảng ủy EVN đăng ký là công trình 
gắn biển chào mừng Đại hội toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Hiện nay, thời gian thi công 
không còn nhiều, nhưng vướng mắc 
mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
còn rất lớn. EVN mong nhận được sự 
quan tâm, hỗ trợ tối đa của Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh Hà Tĩnh để dự án về đích 
đúng tiến độ vào tháng 12 tới”, Phó 
Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh 
cho biết.

Cũng tại buổi làm việc, Tập 
đoàn đã nêu từng kiến nghị cụ thể, 
để UBND tỉnh Hà Tĩnh tháo gỡ. Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Nguyễn 
Hồng Lĩnh khẳng định, tỉnh Hà Tĩnh 
nhận thức rất rõ đây là dự án trọng 
điểm quốc gia, có ý nghĩa quan trọng 
trong đảm bảo an ninh năng lượng 
của đất nước. Thời gian qua, Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh đã chỉ đạo rốt ráo, từng 
bước tháo gỡ khó khăn cho dự án, 
trong đó đã tháo gỡ được 2/5 vướng 
mắc chính.  Đối với 3 vấn đề vướng 
mắc còn lại của dự án (gồm: đất 
ở dưới hành lang tuyến, đất nông 
nghiệp và nhà ở dưới hành lang 
tuyến, công trình xây dựng trên đất 
nông nghiệp), đề nghị các sở ngành 
và UBND thị xã Kỳ Anh rà soát cụ thể 
từng hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với 
CPMB, tham mưu cho UBND tỉnh để 
đưa ra quyết định trong thời gian 
sớm nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà 
Tĩnh cũng chỉ đạo các sở, ngành, thị 
xã Kỳ Anh cần tiếp tục tham mưu 
cho UBND tỉnh và gấp rút thực hiện 
chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền 
của mình để sớm tháo gỡ vướng 
mắc cho dự án. Đồng thời  đề nghị 
EVN tiếp tục chỉ đạo, phối hợp chặt 
chẽ, linh hoạt và tham gia sâu vào 
công tác dân vận với chính quyền 
địa phương, để vận động người dân 
trong khu vực sớm bàn giao mặt 
bằng cho dự án.

Bình Nguyên

EVN LÀM VIỆC VỚI UBND TỈNH HÀ TĨNH 
VỀ ĐƯỜNG DÂY 500 KV MẠCH 3

Ngày 25/8, tại Hà Tĩnh, 
ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng 
giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN) có buổi làm việc với 
ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh để 
bàn giải pháp tháo gỡ vướng 
mắc mặt bằng đường dây 500kV 
mạch 3 (Vũng Áng - Quảng Trạch 
- Dốc Sỏi - Pleiku 2) đoạn qua địa 
phận tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi làm việc
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Đặc thù người công nhân 
truyền tải điện phải làm việc 
trực tiếp với môi trường điện 

cao áp/siêu cao áp, với sứ mệnh đặc 
biệt là đảm bảo vận hành an toàn, liên 
tục, ổn định truyền tải điện - được ví 
như là “xương sống của hệ thống 
điện” nên đòi hỏi phải thực hiện tốt 
tính tuân thủ, chấp hành các quy 
định, quy trình, quy chế một cách 
nghiêm ngặt, tôn trọng sự điều hành, 
chỉ đạo và ý kiến của cấp trên bởi chỉ 
một sai sót nhỏ trong công tác quản 
lý vận hành có thể gây ra những hậu 
quả vô cùng nghiêm trọng.

Đối với CBCNV của toàn Tổng 
Công ty nói chung và của Truyền tải 
điện Bình Định nói riêng cũng như 
vậy, tính tuân thủ, tôn trọng đã ăn 
sâu vào trong ý thức của mỗi người, 
không chỉ thể hiện rõ nét qua cách 
làm việc, trong lao động sản xuất, mà 
còn ở những sinh hoạt đời thường, 
ứng xử, giao tiếp..v..v..Tuân thủ, tôn 
trọng đã đi sâu, xuyên suốt chặng 
đường của những “người lính” Truyền 
tải điện Bình Định.

Vào những ngày hè với cái nóng 
oi bức của tháng 7, tôi có dịp trò 
chuyện với anh Huỳnh Văn Hạ - Công 
nhân quản lý vận hành đường dây 
(QLVHĐD), Đội Truyền tải điện Quy 
Nhơn (Đội TTĐ QN) trực thuộc Truyền 
tải điện Bình Định - người vẫn thường 
được anh em trong Đội gọi bằng cái 
tên đầy gần gũi: “anh Năm” hay “anh 
Năm Hạ”.

Tốt nghiệp trường Kỹ thuật cơ 
điện Quy Nhơn năm 1996, đến năm 
1998 anh Năm Hạ vào công tác tại 
Truyền tải điện Bình Định - Quảng 
Ngãi nay là Truyền tải điện Bình 
Định, công việc chính là QLVHĐD 
cấp điện áp 220kV. Đặc thù công 
việc phải thường xuyên kiểm tra, sửa 

chữa, bảo dưỡng các tuyến đường 
dây nằm ở những địa hình hiểm trở, 
phải băng đèo, lội suối, làm việc trên 
những trụ điện cao chót vót, dù ngày 
hay đêm, giữa trưa nắng chói chang 
hoặc trời mưa tầm tã, cùng những 

hiểm nguy, khó khăn, vất vả mà “anh 
Năm” và các đồng đội luôn phải đối 
mặt hàng ngày. 

Tuy gian nan là thế, nhưng 22 
năm qua anh luôn gắn bó với nghề, 
với  lòng nhiệt huyết, tính tuân thủ, 

CÂU CHUYỆN VỀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC

“TUÂN THỦ, TÔN TRỌNG”

Cho đến thời điểm hiện tại, khi nói đến văn hóa EVNNPT, 
chắc hẳn rằng bất kì ai trong mỗi chúng tôi - Những cán bộ 
công nhân viên (CBCNV) của Tổng Công ty Truyền tải điện 
Quốc gia (EVNNPT) cũng thuộc lòng những nội dung cơ bản 
về Giá trị cốt lõi 5T: Tuân thủ, Tôn trọng, Trách nhiệm, Tận 
tâm, Tin tưởng hoặc kể rành mạch các Chuẩn mực đạo đức 
cùng 15 quy tắc ứng xử, 18 văn hóa giao tiếp. Để có được 
điều đó, EVNNPT đã triển khai đồng bộ, liên tục, mạnh mẽ 
đến CBCNV trong toàn ngành…và họ chính là chiếc chìa 
khóa để mở ra cánh cửa Văn hóa trong Tổng công ty như 
ngày hôm nay và mãi về sau.

Anh Huỳnh Văn Hạ đang tập đi cho mẹ - cụ bà Trần Thị Hoa
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sự tôn trọng vẫn ánh lên trên gương 
mặt, ánh mắt, lời nói và những cử chỉ 
của anh khi tôi ngồi trò chuyện.

Anh tâm sự với tôi về những lúc 
phải thao tác trên cao như: vệ sinh, 
bảo dưỡng hoặc sửa chữa, thay thế 
thiết bị trên đường dây thì cần phải 
tuyệt đối tuân thủ các quy định về an 
toàn, quy trình thao tác và đặc biệt 
là phương án thi công đã đề ra, được 
lãnh đạo phê duyệt, chỉ cần một phút 
lơ là, chủ quan thì có thể phải trả giá 
bằng chính tính mạng của mình và 
đồng đội.

Anh Năm Hạ kể, nhiều lúc gặp 
phải tình huống nan giải, cần phải 
xử lý ngay nhưng lại không có trong 
phương án, mọi người cùng thảo 
luận để đưa ra các giải pháp tháo gỡ 
tình huống, dù đôi lúc mỗi người một 
ý không tìm được tiếng nói chung…. 
lúc này anh đã đưa ra quyết định 
sau cùng, ngay cả việc giải pháp đó 
có thể không đúng theo ý của anh 
hoặc của cá nhân nào, nhưng tất 
cả mọi người đều phải nghiêm túc 
chấp hành mệnh lệnh, tôn trọng ý 
kiến chỉ đạo của người chỉ huy. Đó 
chính là những nguyên tắc đã ăn sâu 
trong anh, thành bại đều nằm trong 
nguyên tắc này.

Với việc luôn “tuân thủ, tôn 
trọng” đồng nghiệp nên trong suốt 
chặng đường công tác, anh Huỳnh 
Văn Hạ không để xảy ra bất kì sự 
cố nào do yếu tổ chủ quan của bản 
thân, luôn hoàn thành tốt các nhiệm 

vụ cấp trên giao. Anh chia sẻ thêm 
nếu nói về phẩm chất “tuân thủ, tôn 
trọng” của “lính truyền tải” thì có rất 
nhiều, trong đó có một câu chuyện 
mà khi nghe anh kể, tôi vẫn nhớ như 
in…Ngày 03/11/2017, cơn bão số 
12 Damrey đổ bộ vào Việt Nam với 
sức gió 130km/h, mạnh cấp 12, giật 
cấp 15, với tâm bão ở các tỉnh Bình 
Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Anh bồi 
hồi nhớ lại: “Lúc đó bão đã đổ bộ vào 
đất liền, ngoài trời mưa to, gió gầm 
rú, điện cúp, nhiều căn nhà mái tôn 
va vào nhau chát chúa, phát ra tiếng 
run bần bật, mặc dù đã có sự chuẩn 
bị chống bão trước đó nhưng trước 
sức mạnh khủng khiếp của cơn bão, 
trong lòng vẫn rất lo lắng, khi nhận 
được lệnh điều động tức tốc tăng 
cường Phú Yên xử lý sự cố lưới điện 
do bão gây ra khiến nỗi lo càng tăng 
thêm gấp bội. Bởi trong nhà chỉ có 
mỗi vợ cùng hai con nhỏ, thì biết làm 
gì để chống được bão bây giờ! Lúc 
này, không kịp nghĩ ngợi điều gì, chỉ 
biết hành động… Tôi nhanh chóng 
buộc chặt thêm các cửa sổ, cửa chính, 
chằng chống thêm mái nhà, các vị trí 
xung yếu, bỏ vài bộ đồ vào hành lý rồi 
vào đơn vị để kịp cùng anh em trong 
đội đi Phú Yên xử lý sự cố”. Anh chia 
sẻ thêm, nếu không có tính tuân thủ, 
tôn trọng sự điều động của cấp trên, 
nếu mỗi người chỉ nghĩ về bản thân 
mình có lẽ đã không bao giờ làm nên 
con người cốt cách và tinh thần của 
những người công nhân truyền tải 
điện.

Với những nỗ lực không ngừng 
nghỉ, với tinh thần kỷ luật, kỷ cương, 
nghiêm túc chấp hành tốt các quy 
định, thực hiện tốt các nhiệm vụ 
lãnh đạo giao, nên nhiều năm liền, 
anh Huỳnh Văn Hạ đạt lao động tiên 
tiến, ngoài ra còn được khen thưởng 
các danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cơ sở, 
Giấy khen của EVNNPT, Giấy khen của 
Công ty Truyền tải điện 3… Mới đây 
nhất là được vinh danh tại Lễ biểu 
dương Công nhân lao động giỏi tiêu 
biểu năm 2020 toàn Tổng Công ty 
được Công đoàn EVNNPT tổ chức vào 
ngày 10/7/2020 tại Hà Nội. 

Qua tìm hiểu thêm, tôi được 
biết anh Năm Hạ trong Đội TTĐ QN 
không chỉ là lớp đàn anh giỏi về 
chuyên môn để các thế hệ trẻ noi 
theo, mà trong gia đình, anh còn là 
người chồng, người cha gương mẫu 
và là một người con hiếu thảo. Hiện 
tại, anh sống cùng vợ, 2 con cùng với 
mẹ già hiện đang bị tai biến - cụ bà 
Trần Thị Hoa, 73 tuổi. Qua hoàn cảnh 
gia đình anh, mới thấy được, để có 
thể vượt qua tất cả những khó khăn, 
vất vả để đạt được những thành công 
trong ngày hôm nay, tất cả đều xuất 
phát từ sự tuân thủ, tôn trọng, trách 
nhiệm, tận tâm trong công việc và 
tình yêu thương rất lớn dành cho gia 
đình.

Qua buổi trò chuyện với anh, tôi 
nhận thấy những điều như công việc, 
gia đình, cuộc sống… tất cả đều được 
“anh Năm” kể với niềm tự hào, rạng 
rỡ, đôi lúc pha chút dí dỏm, lại làm tôi 
nhớ đến một điều mà tôi đã được học 
ở các lớp đào tạo Văn hóa EVNNPT đó 
là: Văn hóa EVNNPT không phải được 
xây dựng từ một điều gì đó khác lạ, 
mà được xây dựng từ chính những 
phẩm chất của những CBCNBV Tổng 
Công ty Truyền tải điện Quốc gia 
và được hình thành cùng với quá 
trình phát triển EVNNPT. Đó cũng là 
những người đề cao tính nhân văn 
coi trọng lòng nhân ái, luôn đoàn kết, 
thống nhất, biết tuân thủ, tôn trọng, 
nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận 
tâm với công việc và lúc nào cũng 
lạc quan và tin tưởng vào tương lai 
tương sáng của EVNNPT.

Lê Hồng ViệtAnh Huỳnh Văn Hạ nhận Giấy chứng nhận Lao động giỏi tại buổi Lễ
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Sau 26 năm đi vào vận hành, 
hệ thống đường dây 500 kV 
Bắc - Nam đã luôn đảm bảo an 

toàn, hiệu quả, bổ sung lượng điện 
năng thiếu hụt cho miền Trung và 
miền Nam vào các tháng mùa khô. 
Tuy nhiên, nhiều thời điểm, hệ thống 
lưới điện truyền tải vẫn phải vận hành 
trong tình trạng đầy tải, có lúc quá tải 
đã gây ra nhiều tiềm ẩn, nguy cơ sự 
cố. Đặc biệt, tại một số đường dây còn 
rất căng thẳng do tình trạng vi phạm 
an toàn hành lang lưới điện cao áp. 
Mặc dù, ngay sau khi xây dựng xong 
đường dây 500 kV (mạch 1), các quy 
phạm về an toàn bảo vệ đường dây, 
trạm biến áp, hành lang lưới điện… 
đã được cơ quan chức năng ban hành 
tại Nghị định 14/2014/NĐ-CP của 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an 
toàn công trình lưới điện cao áp.

Nguyên nhân dẫn đến các vụ vi 
phạm chủ yếu là do sự hiểu biết của 
một số người dân ở nhiều khu vực 
còn hạn chế. Ngoài ra, các hình thức 
sử phạt còn nhẹ, chưa tương xứng với 
mức độ nguy hiểm của hành vi này 
nên chưa đủ sức răn đe đối với người 
vi phạm. Do vậy, mặc dù ngành Điện 
và các cấp chính quyền địa phương 
đã tuyên truyền, cảnh báo nhưng 
nhiều người vẫn chưa thấy hết được 
những thiệt hại, nguy hiểm xảy ra 
khi vi phạm khoảng cách an toàn. 
Cụ thể như, tại một số nơi vẫn xảy ra 
tình trạng người dân trộm cắp, tháo 
gỡ dây néo, dây tiếp địa, trang thiết 
bị của lưới điện; trèo lên cột điện, 
vào trạm điện hoặc khu vực bảo vệ 
an toàn công trình điện khi không có 
nhiệm vụ; sử dụng hạ tầng công trình 
lưới điện cao áp (hệ thống cột điện) 
vào những mục đích khác khi chưa 
được sự thỏa thuận với đơn vị quản lý 
công trình lưới điện cao áp; thả diều, 
vật bay gần công trình lưới điện cao 
áp; lắp đặt ăng ten thu phát sóng, 
dây phơi, giàn giáo, biển, đèn quảng 
cáo không đúng quy định; trồng cây 
hoặc để cây cối vi phạm khoảng cách 
an toàn đối với đường dây dẫn điện 
trên không, trạm điện; đắp đất, san 
nền, xếp các loại vật liệu, thiết bị hoặc 
đổ phế thải vi phạm khoảng cách an 
toàn; sử dụng cột điện, trạm điện để 
làm nhà, lều, quán…

Trước tình hình vi phạm hành 
lang tuyến ngày càng có nhiều diễn 
biến phức tạp, thời gian qua, EVNNPT 
đã triển khai đồng bộ nhiều biện 
pháp nhằm ngăn ngừa sự cố. Theo 
đó, Tổng công ty đã yêu cầu các Đơn 
vị Truyền tải điện phối hợp với lực 
lượng bảo vệ đường dây 500 kV, chính 
quyền địa phương để tuyên truyền 
tới người dân về sự nguy hiểm và các 
nguy cơ tiềm ẩn khi đốt rừng, nương 
rẫy, thi công xây dựng công trình gần 

EVNNPT tuyên truyền tới các hộ gia đình có đường dây đi qua về công tác bảo vệ 
hành lang lưới điện cao áp

EVNNPT: ĐẢM BẢO AN TOÀN HÀNH LANG
 LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP LÀ NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU

Tổng công ty Truyền tải 
điện quốc gia (EVNNPT) hiện 
đang quản lý và vận hành 
24.946 km đường dây (bao 
gồm 7.825 km đường dây 500 
kV và 17.121 km đường dây 
220 kV); 153 trạm biến áp với 
tổng dung lượng 87.488 MVA. 
Do các tuyến đường dây phải đi 
qua nhiều khu vực đô thị, khu 
dân cư, rừng núi,… nên tình 
trạng vi phạm hành lang an 
toàn lưới điện cao áp còn nhiều 
phức tạp. Trước thực trạng đó, 
những năm qua, EVNNPT đã 
và đang triển khai nhiều giải 
pháp có hiệu quả để giảm 
thiểu thiểu số vụ vi phạm.
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hành lang an toàn tuyến. Đồng thời, 
EVNNPT đã chỉ đạo các đơn vị thành 
viên chủ động tổ chức các đợt tuyên 
truyền về công tác bảo vệ hành lang 
lưới điện cao áp tại các trường học, 
xã, huyện, thị xã; lắp đặt biển báo 
tuyên truyền tại hàng trăm điểm, khu 
vực có nhiều người tập trung như: 
Trường học, bệnh viện, chợ, khu công 
cộng; tổ chức các đợt cổ động, diễu 
hành bằng xe, phát loa tuyên truyền 
để người dân không vi phạm hành 
lang an toàn tuyến; ký cam kết phòng 
chống cháy rừng với các hộ gia đình 
có rẫy - rừng dọc hành lang đường 
dây lưới điện cao áp; ký biên bản phối 
hợp phòng chống cháy rừng với các 
Hạt Kiểm lâm tại các khu vực tuyến 
đường dây đi qua. Ngoài ra, Tổng 
công ty đã phối hợp với các Đài phát 
thanh, Truyền hình của Trung ương 
và địa phương tổ chức thực hiện các 
phóng sự tuyên truyền về công tác 
bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. 
Do vậy, tính đến hết tháng 6/2020, số 
vụ vi phạm đã giảm tối thiểu 30% so 
với cùng kỳ năm 2019 và không để 
phát sinh số vụ vi phạm hành lang 
mới.

Bảo vệ an toàn hành lang lưới 
điện cao áp là nhiệm vụ quan trọng. 

Bởi nếu xảy ra sự cố đường dây, thì 
sẽ gây mất điện trên diện rộng, gây 
thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội. Do 
vậy, thời gian tới, bên cạnh việc đẩy 
mạnh tuyên truyền rộng rãi trên các 
phương tiện thông tin đại chúng từ 
Trung ương đến địa phương, đặc 
biệt tại các bản tin dự báo thời tiết, 
EVNNPT cần tiếp tục phối hợp với 
chính quyền địa phương các cấp 
vận động các tổ chức, cá nhân tự 
giác tháo dỡ các công trình vi phạm. 
Đồng thời, kiên quyết xử lý dứt điểm 
các trường hợp cố tình vi phạm. Bên 
cạnh đó, Tổng công ty cũng cần tăng 
cường chỉ đạo các Công ty Truyền tải 
điện tiếp tục phát tờ rơi, tặng sách/vở 
có in hình cảnh báo vi phạm an toàn 
lưới điện cao áp. Đặc biệt, EVNNPT 
tiếp tục ký kết quy chế phối hợp đảm 
bảo an ninh trật tự, an toàn lưới điện 
truyền tải với công an các tỉnh, thành 
phố có lưới điện truyền tải đi qua; xử 
lý nghiêm các vụ vi phạm; tổ chức ký 
cam kết phòng cháy chữa cháy với 
tất cả các Hạt Kiểm lâm, hộ dân có 
nương rẫy nằm dọc hành lang đường 
dây 220 kV, 500 kV đi qua.

Mạnh Đức

EVNNPT khuyến cáo người dân không trồng cây hoặc để cây cối vi phạm khoảng cách an toàn
 đối với đường dây dẫn điện trên không

    PGS.TS Cao Thị Oanh - Phó 
Trưởng khoa Pháp luật hình 
sự (Trường Đại học Luật Hà 
Nội) cho rằng: Các hình thức 
xử lý vi phạm hành lang bảo 
vệ lưới điện cao áp hiện nay 
tuy đầy đủ về hình thức, 
nhưng mức hình phạt còn 
nhẹ, chưa tương xứng với 
mức độ nguy hiểm của hành 
vi này,  chưa đủ sức răn đe 
đối với người vi phạm dẫn 
đến tồn tại nhiều vụ vi phạm. 
Theo Bộ luật Hình sự hiện 
hành, nhiều hành vi xâm 
phạm hành lang lưới điện cao 
áp gây hậu quả nghiêm trọng 
về tính mạng và tài sản, chỉ bị 
phạt tù cao nhất là 10 năm. 
Do vậy, về lâu dài và để xử lý 
dứt điểm tình trạng này, pháp 
luật cần được sửa đổi theo 
hướng tăng nặng tính răn đe 
đối với người vi phạm. Ngoài 
ra, cần có sự vào cuộc quyết 
liệt hơn nữa của hệ thống 
chính trị để ngăn ngừa tình 
trạng tái diễn.
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Hàng năm vào mùa mưa bão 
rất dễ xảy ra những sự cố về 
điện, không chỉ Trong 8 tháng 

đầu năm 2020, tình hình thời tiết của 
khu vực miền Tây Nam Bộ có những 
diễn biến hết sức phức tạp, tình hình 
nhiễm mặn các tỉnh Tiền Giang, Bến 
Tre, Trà Vinh diễn ra thường xuyên và 
kéo dài. Để đảm bảo vận hành an toàn 
lưới truyền tải điện, Truyền tải điện 
miền Tây 2 ngay từ đầu tháng 11/2019 
đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ 
ngăn ngừa sự cố, trong đó đặc biệt 
là công tác tăng cường quan sát tình 
trạng rò điện qua cách điện thiết bị tại 
trạm 500kV Duyên Hải và các đường 
dây đấu nối đến trạm 500kV Duyên 
Hải, triển khai ngay công tác vệ sinh 
hotline kết hợp có cắt điện để đảm 
bảo truyền tải công suất phát cao của 
cụm nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 
với 2x622,5MW phát lên lưới 220kV 
và 2x622,5MW + 1x705,5MW phát lên 
lưới 500kV.

Luôn chủ động kết hợp các đợt 
cắt điện để tổ chức vệ sinh thiết bị 
nhất thứ, vệ sinh tủ, bảng điện, kiểm 
tra hàng kẹp nhị thứ để kịp thời siết 
tăng cường nếu phát hiện lỏng, thay 
thế ngay hàng kẹp nếu phát hiện có 
oxy hóa và kiểm tra bôi trơn dầu, mỡ 
cho các chi tiết truyền động của thiết 
bị nhất thứ.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do 
tần suất vệ sinh khoảng 12 ngày đêm 
cho mỗi đợt và mỗi tháng phải thực 
hiện vệ sinh 2 đợt, nhưng Lãnh đạo cấp 
trên cũng đã quan tâm chỉ đạo và cho 
triển khai công trình sơn phủ silicon 
tăng cường cách điện cho thiết bị trạm 
500kV Duyên Hải. Công trình sẽ triển 
khai để sớm hoàn tất đưa vào vận hành 
trước mùa khô năm 2020-2021.

Với đặc điểm phát công suất cao 
của cụm nhà máy nhiệt điện Duyên 
Hải vào mùa khô trên 04 đường dây 

CÔNG TÁC ĐẢM BẢO VẬN HÀNH 
AN TOÀN HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂM 2020

Công tác vệ sinh hotline cách điện trạm 500kV Duyên Hải

Công tác vệ sinh hotline cách điện đường dây 500kV Duyên Hải - Mỹ Tho
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220kV từ trạm 500kV Duyên Hải đến 
trạm 220kV Mỏ Càng và trạm 220kV 
Trà Vinh (khoảng 400MW mỗi mạch) 
và trên 02 đường dây 500kV từ trạm 
500kV Duyên Hải đến trạm 500kV 
Mỹ Tho (khoảng 900MW mỗi mạch) 
nên việc tăng cường công tác tuyên 
truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới 
điện truyền tải, đặc biệt các đường 
dây 500kV và 220kV giải tỏa công suất 
cụm nhà máy nhiệt điện Duyên Hải là 
hết sức quan trọng. Ngoài việc tăng 
cường kiểm tra vầng quang để kịp 
thời vệ sinh cách điện các đường dây 
nói trên, Truyền tải điện miền Tây 2 
luôn bám sát và phối hợp chặt chẽ với 
chính quyền địa phương, các hộ dân 
cũng như các doanh nghiệp có đường 
dây đi qua để kịp thời ngăn chặn nguy 
cơ gây mất an toàn cho đường dây.

Đến hết tháng 3/2020 cơ bản 
đã triển khai kiểm tra và xử lý tiếp 
xúc toàn bộ hệ thống tiếp địa từ dây 
chống sét, tiếp địa ngọn đến tiếp 
địa gốc, đảm bảo thoát sét tốt. Phát 
quang triệt để cây cao trong hành 
lang tuyến đảm bảo không để xảy ra 
sự cố hành lang do cây. 

Ngay từ đầu năm, Truyền tải 
điện miền Tây 2 triển khai và hoàn 
tất công tác an toàn như huấn luyện, 
sát hạch, rà soát hoàn thiện quy 
trình, hướng dẫn liên quan đến các 
công dụng cụ, máy móc và kiểm 
định các thiết bị có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn lao động.

Ngoài ra công tác xây dựng 
chương trình, lập kế hoạch hành 
động và thực hiện phát động tháng 
hành động với chủ đề: “Đẩy mạnh cải 
thiện điều kiện lao động và kiểm soát 

các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh 
lao động tại nơi làm việc”, nhằm nâng 
cao ý thức an toàn, vệ sinh lao động 
nơi làm việc cho toàn thể CBCNV 
Truyền tải.

Đối với từng công tác, khi nhận 
được phiếu cắt điện được cơ quan 
Điều độ duyệt thì triển khai ngay công 
tác tổ chức đánh giá, nhận diện rủi ro 
khi triển khai công tác, kịp thời đề ra 
các giải pháp phòng ngừa hiệu quả 
nhưng không gây cản trở công tác. 

Với kế hoạch đã được Lãnh đạo 
phê duyệt, Truyền tải điện miền Tây 2 
đã và sẽ phối hợp tốt hơn nữa với các 
đơn vị bạn để hoàn tất nhiệm vụ đảm 
bảo vận hành năm 2020 như chuẩn bị 
thay thế 02 máy cắt 220kV Crompton 
Greaver có chất lượng kém còn lại tại 

trạm 220kV Vĩnh Long; đã kịp thời 
thay thế các tiếp điểm trước dao cách 
ly 220kV, 110kV tại trạm 220kV Sa Đéc 
bị kẹt không thao tác được để chuẩn 
bị tốt cho công tác đưa trạm 220kV Sa 
Đéc vào vận hành trạm không người 
trực; chuẩn bị thay 03 MC 220kV vận 
hành trên 20 năm, thường xuyên bị 
rò khí SF6 với tần suất 03 tháng/1lần 
nạp khí tại trạm Cai Lậy…. Song song 
với việc thay thế thiết bị sẽ rà soát 
và xử lý các khiếm khuyết trong vận 
hành, đảm bảo thiết bị luôn trong 
tình trạng tốt nhất để đáp ứng nhu 
cầu khai thác.

Đã và đang tiếp tục thực hiện 
chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty trong 
công tác ngăn ngừa sự cố do chim, 
chuột gây ra. Kết quả đến hết tháng 
7 thì số lượng chim bay vào trạm đã 
giảm đi đáng kể. Truyền tải điện miền 
Tây 2 cũng đã tổ chức kiểm tra công 
tác vệ sinh xanh - sạch - đẹp tại các 
Trạm để nhận xét đánh giá công tác 
chống chim chuột và côn trùng. Phát 
huy tinh thần sáng tạo của lực lượng 
CBCNV tại đơn vị trực tiếp để nghiên 
cứu các giải pháp thiết thực, phù hợp 
với đặc tính của các loài chim, chuột 
và côn trùng từng vùng cụ thể để làm 
tốt hơn nữa công tác chống chim, 
chuột, côn trùng trong thời gian tới.

Lý Phúc Lạc

Công tác vệ sinh offline đường dây 220kV

Công tác chống chim, chuột các trạm biến áp
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Theo đó, ngay từ những tháng 
đầu năm, Công ty đã thành 
lập Ban chỉ huy PCTT&TKCN 

năm 2020 đồng thời thành lập 13 
Đội xung kích PCTT&TKCN với 275 
thành viên nhằm kịp thời ứng cứu, 
chi viện các thành viên trên địa bàn; 
phân công nhiệm vụ cho các thành 
viên, xây dựng kế hoạch và phương 
án PCTT&TKCN cụ thể, chi tiết, sát với 
thực tế, phù hợp với tình hình, đặc 
điểm của từng đơn vị theo phương 
châm “bốn tại chỗ”; tổ chức diễn tập 
PCTT&TKCN, xử lý sự cố, quản lý an 
toàn (ba trong một) trên lưới điện 
qua đó huy động nhân lực gồm 180 
người trực tiếp làm việc trên lưới, 80 
quan sát viên…thực hiện vệ sinh 35 
TBA, 355 vị trí sứ, lắp đặt 600 ống 
silicon cách điện chống sương muối 
đồng thời tăng cường cung lèo, thay 
thế dây dẫn, lắp đặt cầu dao, máy cắt 
recolser, dựng cột giữa tuyến...

Từ đầu năm đến nay, Công ty đã 
tiến hành xử lý chặt phát 915 khoảng 
cột có cây ngoài hành lang, thường 
xuyên duy trì chặt phát định kỳ hơn 
2200 khoảng cột có cây trong hành 
lang đảm bảo khoảng cách an toàn 
trong vận hành lưới điện; kiểm tra, 
củng cố khắc phục và xử lý kịp thời 
313 tồn tại của thiết bị, móng và cột 
điện, đường dây, trạm điện...

Bên cạnh đó, để chủ động ứng 
phó với các tình huống phức tạp có 
thể diễn ra trong mùa mưa bão, Công 
ty cũng đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, 
nhiên liệu, thiết bị dự phòng thiết yếu 
cho hoạt động sản xuất kinh doanh 
cũng như các dụng cụ, phương tiện, 
lương thực...phục vụ cho công tác 
PCTT&TKCN.

 Với mục tiêu hoàn thành các dự 
án đang triển khai, nhằm đảm bảo 
cung ứng điện an toàn, liên tục cho 
người dân trong mùa mưa bão, Công 
ty cũng đã yêu cầu các đơn vị thi công 
đẩy nhanh tiến độ 48 dự án sửa chữa 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH
CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BÃO Lũ, GIẢM NHẸ THIỆT HẠI THIÊN TAI

Hà Tĩnh đang chuẩn bị bước vào mùa mưa bão, thời tiết diễn biến bất 
thường, đòi hỏi tinh thần chủ động, nỗ lực ứng phó của các ban ngành, cấp 
ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân là rất quan trọng. Trước tình hình 
đó, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai nhiều 
giải pháp, phương án phòng, chống bão lũ, giảm nhẹ thiên tai, nhằm hạn 
chế đến mức thấp nhất, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định 
phục vụ đời sống sinh hoạt cho người dân trên địa bàn.

Buổi diễn tập PCTT&TKCN năm 2020 của Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Công ty Điện lực Hà Tĩnh xử lý các khiếm khuyết
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lớn tài sản cố định và đầu tư xây dựng mới với tổng mức 
đầu tư hơn 225 tỷ đồng; hoàn thành thi công 22/24 
hạng mục SCL và 13/24 dự án đầu tư xây dựng…Ngoài 
ra, Công ty đã và đang triển khai 20 dự án trung hạ áp: 
xây dựng hơn 108km đường dây, 65 trạm biến áp; cải 
tạo, nâng cấp 50 trạm biến áp…

Xác định mưa bão luôn tỷ lệ thuận với sự cố, vì vậy 
công tác khắc phục, xử lý các khiếm khuyết trên lưới 
điện luôn được phòng Kỹ thuật Công ty cũng như các 
đơn vị trực thuộc luôn quan tâm, chú trọng hàng đầu. 
Đến nay, toàn Công ty đã thực hiện các biện pháp để 
vệ sinh 2.252 vị trí cột, 18 phễu cáp và 308 TBA; thay thế 
584 sứ hỏng và 415 phụ kiện…Trong thời gian tới, Công 
ty tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát các khiếm khuyết 
để tiến hành xử lý khắc phục như lắp đặt bổ sung dây 
néo, xử lý chống sạt lở tại các vị trí cột xung yếu, đồng 
thời kiểm tra các vị trí lắp đặt chống sét van để đảm bảo 
vận hành, giảm thiểu nguy cơ thiệt hại do sự cố sét gây 
ra trên lưới điện…

Song song các biện pháp kỹ thuật, chuyên môn…để 
đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão thì công 
tác tuyên truyền, cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện, phối 
hợp giải phóng hành lang lưới điện… cũng được Công 
ty triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ qua đó công tác 
tuyên truyền thông qua tư vấn trực tiếp đồng thời tuyên 
truyền sâu rộng trên trang Fanpage, website hay gửi tin 
nhắn zalo cho khách hàng…chính là những hình thức 
mang lại hiệu quả cao cho công tác này.

Với sự chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt của Công ty 
Điện lực Hà Tĩnh cũng như các đơn vị cơ sở, Công ty Điện 
đã sẵn sàng mọi phương án, thiết bị và phương tiện 
quyết tâm thực hiện tốt công tác phòng chống bão lũ 
và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, làm giảm nhẹ thiệt hại 
do bão lũ gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi các kế 
hoạch, nhiệm vụ của Công ty, góp phần phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh./.

Phương Thảo

Công nhân Đội QLVHLĐCT đang triển khai nhiệm vụ kiểm tra 
đêm các tuyến đường dây, TBA

Công ty Điện lực Hà Tĩnh xử lý các khiếm khuyết trên lưới...

Công nhân Điện lực Kỳ Anh phối hợp với khách hàng giải 
phóng hành lang đường dây 35 kV

CBCNV Điện lực Kỳ Anh tuyên truyền “cẩm nang an toàn 
điện” cho khách hàng
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Đảm bảo điện ổn định, liên lục

EVNSPC đã yêu cầu các Công ty Điện lực 
thành viên, Công ty Lưới điện Cao thế, Công ty 
Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam, Trung 
tâm Điều hành SCADA, Trung tâm Chăm sóc khách 
hàng lập kế hoạch đảm bảo điện an toàn, ổn định 
tin cậy phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, văn 
hoá vui chơi giải trí trên 21 tỉnh, thành phía Nam 
nhân dịp Lễ kỷ niệm Quốc khánh 02/09/2019; bao 
gồm các phương án với nội dung chủ yếu sau: 

Bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới 
điện hợp lý đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều 
kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong 
tình huống sự cố. Ưu tiên đảm bảo điện tại các 
địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá 
của các địa phương nhân dịp Lễ kỷ niệm Quốc 
khánh 02/09/2020; 

Không thực hiện cắt điện làm mất điện 
khách hàng trong thời gian từ 0h00 ngày 01/9 
đến 24h00 ngày 02/09/2020, trừ trường hợp xử 
lý sự cố; 

EVNSPC ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN 
ỔN ĐỊNH VÀ AN TOÀN TRONG DỊP LỄ 2/9

Nhằm đảm bảo cung ứng điện ổn định, 
liên tục trong ngày lễ Quốc khánh 02/09/2020 
cũng như đảm bảo an toàn điện trong mùa 
mưa bão tại 21 tỉnh thành phía Nam, Tổng 
công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chỉ 
đạo các công ty Điện lực thành viên khẩn 
trương triển khai các phương án hoạt động 
phù hợp thực tế tại các tỉnh, thành, địa 
phương theo kế hoạch số 7109/EVNSPC-KTTT 
ngày 19/8/2020 của Tổng công ty.

Tăng cường công tác tuyên truyền an toàn điện mùa 
mưa bão

Nhằm tăng cường truyền thông  đảm bảo an toàn điện 
trong dân mùa mưa bão , EVNSPC đã phối hợp với báo Tuổi Trẻ tổ 
chức tọa đàm An toàn điện trong mùa mưa bão nhằm phổ biến 
những hướng dẫn thực tế về an toàn điện trong sản xuất nông 
nghiệp, nuôi trồng thủy sản cũng như  vận động phối hợp giữa 
Điện lực với cơ quan quản lý  địa phương  và người dân thực hiện 
tốt công tác đảm bảo an toàn hành lang lưới điện tránh hậu quả 
đáng tiếc xảy ra do vi phạm an toàn hành lang lưới điện.

Đặc biệt, nhằm đảm bảo an toàn đường dây cáp mạng 
viễn thông treo trên trụ điện các đơn vị Điện lực quận, huyện 
đã phối hợp với các cơ quan chức năng, ban ngành liên quan, 
các tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông có treo cáp trên trụ 
điện của ngành điện lực thống nhất giải pháp và thời gian xử 
lý tình trạng mất an toàn đường dây cáp viễn thông treo trên 
trụ điện.  Bên cạnh đó, EVNSPC yêu cầu các doanh nghiệp viễn 
thông, truyền hình bó gọn cáp, tuân thủ nghiêm về khoảng an 
toàn trong lắp đặt cáp trên trụ điện không để rò rỉ điện gây sự 
cố, tai nạn.
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Bố trí máy phát điện dự phòng, nhằm 
đảm bảo điện tại các trọng điểm diễn ra 
các hoạt động chính trị, văn hoá lớn của 
các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; 
đồng thời bố trí lực lượng ứng trực, vật tư 
thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống 
thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để 
đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố.  

Chú trọng an toàn điện trong mùa 
mưa bão

Đây là nhiệm vụ trọng tâm được Tổng 
công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đặc 
biệt chú trọng tuyên truyền. Tổng công ty 
đã chỉ đạo 21 công ty điện lực thành viên 
tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, 
tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị, 
đồng thời đưa ra những cảnh báo về an 
toàn điện trong mùa mưa bão đến người 
dân ở 21 tỉnh thành phía Nam.

Trước diễn biến thời tiết bất thường, 
EVNSPC cũng đã chỉ đạo các đơn vị điện 
lực thành viên kiểm tra hành lang lưới điện 
cao áp, rà soát toàn bộ các khu vực trũng 
thấp có nguy cơ ngập úng khi mưa to để cải 
tạo nâng cao tủ điện, tiến hành duy tu, bảo 
dưỡng, sửa chữa kịp thời những hư hỏng.

Ông Lâm Xuân Tuấn Phó Tổng Giám 
đốc EVNSPC cho biết, trong thời gian qua, 
EVNSPC đã triển khai diễn tập công tác 
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; 
tổ chức lực lượng ứng trực, chuẩn bị tốt hệ 
thống thông tin liên lạc, vật tư dự phòng; 
yêu cầu người đứng đầu các đơn vị quán 
triệt không để xảy ra tư tưởng chủ quan, lơ 
là đối với công tác phòng chống, ứng phó 
thiên tai đảm bảo cấp điện dịp lễ 2/9 và cấp 
điện an toàn trong mùa mưa bão 2020. 

“Nhằm đảm bảo an toàn điện, ngăn 
ngừa và phòng tránh tai nạn thương tâm 
về điện có thể xảy ra khi trời mưa lớn, ngập 
úng cục bộ do ảnh hưởng triều cường 
hoặc giông lốc, gió lớn, cây cối ngã đổ…, 
EVNSPC đã và đang liên tục phổ biến, 
khuyến cáo đến khách hàng sử dụng điện 
và người dân nắm chắc những nội dung cơ 
bản nhất để bảo vệ bản thân và gia đình.” 
- ông Tuấn chia sẻ. Ngoài ra. EVNSPC đặc 
biệt lưu ý người dân khi gặp bất kỳ sự cố 
điện trong mưa bão, phải báo ngay thông 
tin về Trung tâm Chăm sóc khách hàng 
EVNSPC (hotline: 1900.1006 hoặc 1900.90
00)  hoặc số điện thoại  114  của lực lượng 
cảnh sát phòng cháy chữa cháy./.

Mạnh Đức

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa có văn bản 
chỉ đạo các đơn vị điện lực thành viên tăng cường công tác 
kiểm tra, chuẩn bị ứng phó trường hợp khi có sự cố bất ngờ 
xảy ra, cảnh báo về an toàn điện đến với người dân trong 
mùa mưa bão.

Nhiều tai nạn về điện bất ngờ xẩy ra

Ông Lâm Xuân Tuấn - Phó Tổng Giám đốc EVNSPC - cho biết, nhằm 
đảm bảo an toàn điện, ngăn ngừa và phòng tránh tai nạn thương tâm về 
điện có thể xảy ra khi trời mưa lớn, ngập úng cục bộ hoặc giông lốc, gió 
lớn, cây cối ngã đổ… trong mùa mưa bão đang đến, lãnh đạo EVNSPC đã 
chỉ đạo các đơn vị điện lực tại 21 tỉnh thành miền Nam tăng cường công 
tác kiểm tra, trực ban 24/24 giờ; phổ biến, khuyến cáo đến khách hàng sử 
dụng điện nắm chắc những nội dung cơ bản để phòng chống tai nạn và 
giảm thiểu thiệt hại do thiên tai hiệu quả nhất. 

Ông Lâm Xuân Tuấn nhận định, theo dự báo của các cơ quan chức 
năng, mùa mưa bão năm nay tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra thiên tai do 
biến đổi khí hậu và thay đổi bất thường của thời tiết vì vậy nguy cơ cao 
về tai nạn về điện. Cụ thể trong thời gian gần đây, có những vụ tai nạn về 
điện đã xẩy ra trên địa bàn do mưa giông, ngập nước; nếu có sự chuẩn bị 
kỹ càng của ngành điện và khác hàng dùng điện sẽ là giải pháp góp phần 
hạn chế sự thiệt hại ở mức thấp nhất.

Theo ông Tuấn, từ đầu năm đến nay, EVNSPC đã cung cấp điện ổn 
định, an toàn cho cho khách hàng tại 21 tỉnh thành miền Nam, đặc biệt 
là các ngày nghỉ lễ, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng ngừa 
tai nạn đện trên các phương tiện truyền thông tại địa phương, tuy nhiên 
những tai nạn về điện trong  điều kiện thời tiết bất thường vẫn còn xảy ra.

Đơn cử như thống kê của UBND tỉnh Cà Mau, chỉ trong 6 tháng đầu 
năm 2020 đã có 14 vụ tai nạn điện làm chết 14 người và bị thương 1 
người; so sánh với 2019, tăng 02 vụ, tăng 03 người chết và giảm 02 người 
bị thương (trong đó, tai nạn điện trong nuôi tôm công nghiệp 01 vụ; vi 
phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp 02 vụ; bất cẩn trong sinh hoạt 
10 vụ; bất cẩn trong xây dựng 01 vụ). Nguyên nhân chủ yếu là do không 
chấp hành các nội quy và qui định về an toàn, vệ sinh lao động trong 
cung ứng và sử dụng điện, nhất là việc sửa chữa điện không cúp cầu dao, 
cb (04 vụ) và bất cẩn trong sử dụng điện dẫn đến tai nạn điện.       

Cảnh giác cao để hạn chế tai nạn 

Trước mùa mưa bão đang gia tăng, ông Tuấn cho biết, EVNSPC đã 
chỉ đạo đơn vị điện lực tăng cường kiểm tra các công trình điện, hệ thống 
lưới điện tại các khu vực dễ bị ảnh hưởng thời tiết cực đoan như mưa, 
bão, ngập úng, sạt lỡ để kịp thời khắc phục, đồng thời phối hợp chính 
quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân những 
kiến thức về an toàn điện trong mùa mưa bão, kiên quyết xử lý, ngăn 
chặn các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Trong những ngày qua, các đơn vị thành viên của EVNSPC đã triển 
khai phương án diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở 4 
khu vực trực thuộc 21 tỉnh thành miền Nam với nhiều phương thức kết hợp 
về  kỹ thuật, thông tin truyền thông và phối hợp tổ chức tìm kiếm cứu nạn. 
Tổ chức lực lượng ứng trực, chuẩn bị tốt hệ thống thông tin liên lạc, vật tư 
dự phòng; yêu cầu người đứng đầu các đơn vị quán triệt không để xảy ra 
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tư tưởng chủ quan, lơ là đối với công 
tác phòng chống, ứng phó thiên tai. 
Yêu cầu các đơn vị phát huy hiệu quả 
phương châm “4 tại chỗ” và nguyên 
tắc “3 sẵn sàng” trong việc chuẩn bị 
đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang 
thiết bị, vật tư nhằm sẵn sàng ứng phó 
khi thiên tai, sự cố bất ngờ xảy ra.

Kiểm tra, củng cố lưới điện đảm 
bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, 
tin cậy cho khách hàng sử dụng điện; 
thực hiện nghiêm kỷ luật vận hành, 
an toàn lao động, sẵn sàng phòng 
chống thiên tai. Tổ chức diễn tập các 
tình huống xử lý sự cố, khôi phục vận 
hành lưới điện, hệ thống thông tin 
của đơn vị. Yêu cầu các đơn vị Điện 
lực hủ động phối hợp với các doanh 

nghiệp viễn thông, truyền hình bó 
gọn cáp, tuân thủ nghiêm về khoảng 
cách an toàn trong lắp đặt cáp trên 
trụ điện, không để rò rĩ điện gây sự 
cố, tai nạn về điện.

Đối với hộ gia đình sử dụng điện, 
ngành điện lực khuyến cáo người 
dân nên ngắt nguồn điện (cúp cầu 
dao) nếu khu vực trong nhà bị ngập 
nước hoặc bị mưa làm ướt sàn, ướt ổ 
cắm điện và thiết bị điện gia dụng, 
nhất là các dụng cụ điện cầm tay như 
máy sấy tóc, máy khoan…kiểm tra bố 
trí chỗ lắp đặt đường dây dẫn điện, ổ 
cắm điện, thiết bị sử dụng điện trong 
nhà cao hơn mức nước thường ngập 
lụt, ẩm ướt; lắp thiết bị đóng, cắt có 
tính năng chống rò điện phù hợp; cắt 

nguồn điện cung cấp cho các thiết bị 
sử dụng điện lắp đặt ngoài trời như 
các bảng hiệu, bảng quảng cáo khi 
trời mưa to, gió lớn. 

Để kịp thời tư vấn và xử lý nhanh 
sự cố lưới điện, ngăn chặn kịp thời 
nguy cơ tai nạn điện, các đơn vị Điện 
lực truyền thông đến người dân sử 
dụng điện cần báo ngay thông tin 
về đường dây nóng (19001006 hoặc 
19009000) của Trung tâm chăm sóc 
khách hàng của EVNSPC; mặt khác  
người dân liên hệ ngay số điện thoại 
114  của Cảnh sát Phòng cháy chữa 
cháy của địa phương để xử lý kịp thời, 
hạn chế thiệt hại xảy ra khi có sự cố 
cháy nỗ nguy cơ lan rộng./. 

Trần Thế

NGÀNH ĐIỆN MIỀN NAM
TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐIỆN
 VÀ PHÒNG CHỐNG TAI NẠN ĐIỆN MÙA MƯA BÃO
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Có thể nói năm 2020 là năm nền 
kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng 
nặng nề bởi đại dịch Covid-19. 

Tại Việt Nam, dưới sự chỉ đạo sát sao 
của Chính phủ cùng sự đồng lòng 
chung sức của người dân, giai đoạn 
1 của đại dịch cơ bản được khống 
chế. Tuy nhiên, trước diễn biến khó 
lường và đặc biệt nguy hiểm, dịch 
đã bùng phát trở lại vào đầu tháng 
7 với tâm dịch là TP. Đà Nẵng. Đây là 
thách thức không nhỏ trong việc vừa 
đảm bảo phát triển kinh tế vừa đẩy 
lùi dịch bệnh của Đà Nẵng cũng như 
cả nước. Có trụ sở tại TP. Đà Nẵng với 
sứ mệnh quản lý vận hành lưới điện 
truyền tải từ Quảng Bình đến Quảng 
Ngãi, hơn lúc nào hết, tập thể CBCNV 
Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã 
và đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ 
kép: Truyền tải điện an toàn ổn định, 
đồng thời phòng chống dịch hiệu 
quả trong tâm dịch.

Để đảm bảo dòng điện truyền 
tải luôn an toàn và thông suốt trong 
khu vực nhất là các nơi trọng yếu 
tuyến đầu chống dịch, PTC2 đã đề ra 
những giải pháp đặc biệt, đồng thời 
phải đảm bảo an toàn cho CBCNV.
Theo đó, ngay từ khi có thông tin dịch 
tái bùng phát, tại trụ sở cơ quan và 
nhà điều hành sản xuất của các đơn 
vị trực thuộc, PTC2 đã tiến hành thực 
hiện việc phun thuốc khử khuẩn môi 
trường, hàng ngày thực hiện công 
tác đo thân nhiệt, theo dõi nhiệt độ 
cán bộ, công nhân viên và khách đến 
làm việc. PTC2 đã cấp phát và nhắc 
nhở cán bộ, công nhân viên thường 
xuyên đeo khẩu trang, rửa tay đúng 
quy định, không tiếp xúc đông người 
trong suốt thời gian công tác. 

Ông Trần Thanh Phong - Giám 
đốc PTC2 chia sẻ: Đối với lưới điện, 
Đà Nẵng và miền Trung đều dùng 
điện lưới quốc gia. TP. Đà Nẵng được 
cung cấp bởi các trạm biến áp 500 
kV Đà Nẵng và 2 trạm biến áp 220 kV 
là Ngũ Hành Sơn và Hòa Khánh. Việc 

đảm bảo cung cấp điện liên tục từ 
lưới điện quốc gia luôn phải đặt lên 
hàng đầu, bởi chỉ một trục trặc nhỏ 
hay một sự cố nhỏ của lưới điện quốc 
gia cũng đều có thể gây mất điện 
diện rộng. Vì thế, việc vận hành 24/24 
trong toàn bộ 365 ngày trong năm 
được đặt lên hàng đầu chứ không 
riêng dịch covid này. Vì vậy, ngay khi 
có thông tin dịch tái bùng phát trở 
lại, lãnh đạo đơn vị đã quán triệt tới 
người lao động phải chấp hành đầy 
đủ các quy định của Chính phủ, địa 
phương, các cơ quan y tế cũng như 
hướng dẫn của Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải 
điện quốc gia. Cụ thể, để đảm bảo 
sức khỏe cho người lao động, các địa 
điểm làm việc đều được phun thuốc 
sát khuẩn, kiểm soát người lạ ra vào, 
khai báo y tế rõ ràng. Các trang bị cá 
nhân cho người lao động làm việc 
như khẩu trang, nước sát khuẩn, tấm 
chống giọt bắn… đều được cấp đầy 
đủ. Để chuẩn bị cho các phương án 
khi dịch bệnh kéo dài Công ty đã chỉ 
đạo các đơn vị sẵn sàng các cơ sở vật 
chất nhu yếu phẩm cho lực lượng 
vận hành có thể ăn ở tập trung, cô 
lập với môi trường bên ngoài. Mặt 
khác, Công ty cũng xây dựng các 
tình huống kịch bản có thể xảy ra để 
ứng phó phù hợp, như trường hợp 
giả định thiếu đến 50% nhân lực vận 
hành đường dây cũng đã được xây 
dựng kịch bản và phương án xử lý 
cụ thể. Việc quản lý, vận hành tốt cho 
các đường dây 500 kV, 220 kV, đảm 
bảo thông suốt không để xảy ra sự cố 
luôn là nhiệm vụ được tập thể CBCNV 
PTC2 đặt lên hàng đầu.

Về áp dụng công nghệ, người 
lao động được huấn luyện, trang bị 
đầy đủ các phương tiện về máy tính, 
điện thoại thông minh để đủ điều 
kiện làm việc tại nhà. Ở các địa điểm 
làm việc, nơi ăn ở tập trung của người 
lao động, Công ty cũng đã sử dụng 
robot và flycam phun thuốc để đảm 
bảo được diện rộng cũng như những 

nơi chi tiết nhất mà không ảnh hưởng 
đến người vận hành. Ngoài ra, đối với 
các công nghệ quản lý vận hành lưới 
điện cũng như các TBA thì cũng được 
áp dụng các công nghệ như để quan 
sát đường dây thì áp dụng công nghệ 
camera lắp trên đường dây kết hợp 
với flycam trang bị cho toàn bộ các đội 
đường dây thì đều được phát huy và 
khai thác triệt để trong giai đoạn này.

Ngoài ra, Công ty cũng yêu cầu 
cán bộ, công nhân viên hạn chế ra 
ngoài, tránh tập trung đông người, 
làm việc qua công nghệ từ xa để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, bố trí 50% 
lao động làm việc ở nhà để tăng 
cường giãn cách xã hội.

Đối với các lực lượng vận hành 
tại trạm biến áp, để ngăn chặn các 
nguy cơ lây nhiễm, đơn vị đã triển 
khai thực hiện ngay việc cô lập lực 
lượng vận hành tại 27 trạm biến áp 
220-500kV để đảm bảo vận hành an 
toàn hệ thống truyền tải điện quốc 
gia. Lực lượng vận hành TBA được bố 
trí ăn, nghỉ cách ly riêng biệt, không 
được tiếp xúc với bên ngoài. Cùng với 
đó, lực lượng vận hành được dây thực 
hiện nghiêm các quy định của Chính 
phủ, của địa phương và các quy định 
của Công ty để giảm thiểu tối đa tình 
trạng lây nhiễm có thể xảy ra.

Cùng với đó, tất cả các lực lượng 
của PTC2 đều thực hiện nghiêm các 
Thông báo Khẩn số 15,16,17,18 của 
Bộ Y tế, lập biểu khảo sát toàn bộ 
cán bộ nhân viên nhằm rà soát người 
có đến các địa điểm mà Bộ Y tế đã 
khuyến cáo để cho cách ly làm việc 
tại nhà.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân 
lực cũng như các phương án đảm 
bảo vận hành thông suốt lưới điện 
trong mùa dịch, tập thể CBCNV Công 
ty Truyền tải điện 2 đã và đang thực 
hiện tốt “Nhiệm vụ kép” góp phần 
sớm đẩy lùi đại dịch, ổn định và phát 
triển kinh tế xã hội của đất nước.

Đồng Khởi

PTC2:

Những nỗ lực trong thực hiện “Nhiệm vụ kép”
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Song, Nậm Pồ vẫn là huyện 
nghèo nhất của tỉnh Điện 
Biên nói riêng và cả nước nói 

chung với tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 
56% (năm 2019), số hộ nghèo chưa 
có nhà ở, nhà ở tạm, dột nát còn 
hơn 1.000 hộ. Tuy nhiên, với sự hỗ 
trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) và Tổng Công ty Điện lực miền 
Bắc (EVNNPC) trong chương trình an 
sinh xã hội do Bộ Công an phát động, 
615 ngôi nhà của đồng bào dân tộc ở 
huyện Nậm Pồ đã được làm mới hoặc 
sửa chữa sẽ được hoàn thành đúng 
dịp 2-9 tới, đem lại cuộc sống khởi 
sắc cho bà con.

Đến bản Đề Tinh 2 vào những 
ngày cuối tháng 7, đúng vào cao 
điểm mùa mưa, chúng tôi mới thấu 
hiểu nỗi nhọc nhằn, vất vả của người 
dân nơi này. Mưa khắp các bản làng, 
phủ trắng vùng biên giới. Giữa vùng 
đồi núi, mở mắt ra là rừng, là suối. Đất 
đai thì nhiều nhưng chẳng thể canh 
tác, phải cố gắng lắm cùng sự hỗ trợ 
của Nhà nước, đồng bào mới đủ ăn 
nói gì đến việc xây dựng cho mình 
một tổ ấm để an cư.

Cũng giống như nhiều hộ gia 
đình khác trong bản, nhà của anh 
Hồ Chủ Khải vừa nhỏ, vừa chật chội. 
Mái nhà lợp bằng lá lỗ chỗ thủng qua 
thời gian, mùa hè thì nóng, mùa mưa 
vừa dột và lạnh vì gió lùa khắp nơi. 
Nhiều năm qua, không có công việc 
ổn định, ai gọi gì thì làm nấy, cuộc 
sống của Khải vô cùng khó khăn. Cái 
đói, cái nghèo cứ đeo bám mãi nên 
không có tiền để sửa chữa nhà. Mấy 
người vợ trước cũng vì đói nghèo mà 
bỏ đi. Cũng may còn có người đàn 
bà khác cùng cảnh ngộ thương tình 
đến ở cùng. Dù không rơi vào hoàn 
cảnh như Hồ Chủ Khải nhưng ở bản 
Đề Đinh 2 và nhiều bản khác ở huyện 
Nậm Pồ vẫn còn hàng trăm hộ dân 

đều phải sống trong những căn nhà 
dột nát tương tự. Cuộc sống mưu sinh 
khó khăn, không có tích lũy, chẳng ai 
dám mơ đến một ngôi nhà tử tế.

Thế nhưng sẽ không còn lâu nữa, 
những hộ dân bản Đề Tinh 2 và nhiều 
bản khác ở Nậm Pồ sẽ được sinh sống 
trong ngôi nhà mới “ba cứng”: Khung 
cứng, nền cứng và mái cứng của chính 
mình. Cuộc sống rồi sẽ khác. Những 
ngôi nhà “ba cứng” nằm trong chương 
trình an sinh xã hội do Bộ Công an 
phát động, trong đó huyện Nậm Pồ 
được hỗ trợ xây mới, sửa chữa 615 
ngôi nhà (cơ bản là làm mới). Nguồn 
kinh phí được EVN và EVNNPC tài trợ 
gần 30 tỷ đồng và giao cho Công ty 
Điện lực Điện Biên làm đầu mối phối 
hợp chặt chẽ với chính quyền huyện 
Nậm Pồ xây dựng và tu sửa lại nhà cho 
các hộ dân. Dù thời điểm triển khai 
chương trình là mùa mưa nhưng với 
tinh thần trách nhiệm của các đơn 
vị, chính quyền địa phương cùng với 
sự chung sức, đồng lòng của bà con 
thôn bản sau gần hai tháng triển khai 
chương trình đã có hơn 300 ngôi nhà 
ở 15 xã đã được hoàn thành, bàn giao 
cho người dân sử dụng. Số còn lại sẽ 
được triển khai tiếp, phấn đấu đến hết 
tháng 8 này sẽ hoàn thành.

KHỞI SẮC CUỘC SỐNG MỚI 
CỦA BÀ CON VÙNG BIÊN GIỚI NẬM PỒ

Lãnh đạo Tổng Công ty EVNNPC tặng kinh phí tài trợ cho chương trình

Huyện Nậm Pồ là địa 
bàn trọng điểm, chiến lược 
thuộc khu vực biên giới Tây 
Bắc Tổ quốc, được thành lập 
năm 2013 trên cơ sở chia 
tách 10 xã của huyện Mường 
Nhé và năm xã của huyện 
Mường Chà, tỉnh Điện Biên. 
Được sự quan tâm của Đảng, 
Nhà nước với những chương 
trình, dự án đầu tư hiệu 
quả, Nậm Pồ đã có những 
đổi thay tích cực trên các 
lĩnh vực đời sống, diện mạo 
nông thôn bản làng đã có 
nhiều khởi sắc. 
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Ông Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện 
ủy huyện Nậm Pồ cho biết: Nhà xây 
mới được hỗ trợ mức tối đa 50 triệu 
đồng/nhà, bảo đảm diện tích nhà tối 
thiểu 36 m2. Hộ neo đơn, xa trung 
tâm, khó khăn trong việc vận chuyển 
vật liệu, diện tích nhà tối thiểu 30 
m2. Hộ có nhà cải tạo, sửa chữa được 
hỗ trợ 15 triệu đồng/hạng mục. Với 
phương châm “Nhà nước hỗ trợ - 
nhân dân làm nhà”, dựa trên nguyên 
tắc “cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình 
làm nhà”, thời gian qua các đơn vị đã 
chủ động phối hợp với chính quyền 
các xã xây dựng, sửa chữa nhà tại địa 
bàn phụ trách.

Ngay khi có chủ trương làm nhà 
của Bộ Công an cùng với sự tài trợ 
của EVN, EVNNPC và Công ty Điện 
lực Điện Biên đã phối hợp rất chặt 
chẽ đối với cấp ủy, chính quyền của 
huyện cũng như các sở, ban, ngành 
của tỉnh. Sau khi tiến hành rà soát 
EVNNPC đã sớm chuyển kinh phí, 
để triển khai làm nhà cho bà con. 
Đại diện chính quyền nhiều xã cho 
biết, khi biết được hỗ trợ làm nhà, 
bà con đều rất vui mừng. Từng gia 
đình háo hức đến nhận vật liệu và 
chuyển về nhà bằng xe máy hoặc 
vác trên những đôi vai. Nhiều người 
dân trong bản cũng tạm gác công 
việc đồng áng để giúp các hộ san 
nền, cải tạo mặt bằng, vận chuyển 
vật liệu về nhà. Công việc dù nặng 
nhọc, vượt qua nhiều cung đường 

khó khăn vẫn không ngớt tiếng 
cười nói râm ran...

Cái lợi của chương trình không 
chỉ đối với người được thụ hưởng 
nhà mà còn khơi dậy tinh thần đoàn 
kết dân tộc, tương thân tương ái. Ai 
có sức thì giúp sức, người dân trong 
bản đều huy động nhân lực, làm sao 
để giúp đồng bào mình sớm có nơi 
an cư.

Anh Thào A Dũng chia sẻ, nhờ 
Đảng, Nhà nước, nhờ ngành điện và 
các cấp chính quyền quan tâm làm 
cho nhà mới, rộng rãi, chắc chắn nên ai 

cũng mừng, cũng vui. Mưa gió không 
phải lo sợ nữa, gia đình rất yên tâm.

Theo ông Hồ Chử Dung, Phó Bí 
thư Thường trực Đảng ủy xã Phìn Hồ, 
triển khai chủ trương hỗ trợ xây dựng, 
sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo do Bộ 
Công an phát động, xã đã hoàn thành 
16/46 nhà, để chuẩn bị bàn giao cho 
người dân. Số nhà còn lại đã chuẩn 
bị xong nền, tập kết được vật liệu, 
máy móc, thiết bị đến địa điểm xây 
dựng. Xã phấn đấu chậm nhất đến 
ngày 30-8 sẽ hoàn tất việc làm nhà 
cho người nghèo được thụ hưởng từ 
chương trình. Qua đợt hỗ trợ lần này, 
các hộ nghèo trên địa bàn xã Phìn Hồ 
sẽ bớt khó khăn hơn, từ đó ổn định 
phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an 
sinh xã hội trên địa bàn xã.         

Lãnh đạo EVNNPC cho biết, hiện 
nay EVN cùng EVNNPC đã và đang 
gấp rút phối hợp Bộ Công an, Công 
an tỉnh Điện Biện, các đối tác để thực 
hiện theo đúng kế hoạch đề ra, phấn 
đấu bàn giao nhà cho bà con đón 
Tết Độc lập. Cuộc sống tương lai của 
những đồng bào dân tộc thiểu số ở 
Nậm Pồ sẽ khác với một trang mới, 
tươi sáng hơn. Những ngôi nhà mới 
sẽ làm điểm tựa, tạo động lực cho họ 
vươn lên xoá đói giảm nghèo, phát 
triển kinh tế, góp phần bảo đảm an 
ninh trật tự trên địa bàn.

Thanh Giang

 Lãnh 
Lãnh đạo Bộ Công an, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đại diện chính quyền bàn 

giao nhà cho gia đình anh Giàng A Chu tại bản Nậm Thà Là, xã Pa Tần.

 Quá 
trình xây dựng nhà «ba cứng» của gia đình anh Thào A Dũng bản Nậm Thà Là, 

xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ
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Mới đây, Truyền tải điện (TTĐ) 
Quảng Bình đã hoàn thành kế hoạch 
sửa chữa đường dây (ĐD) 500kV 
mạch 1 và 2. 

Nhằm đảm bảo vận hành an 
toàn liên tục lưới truyền tải 
điện cũng như thực hiện kế 

hoạch sửa chữa lớn ĐD 500kV năm 
2020 đã được Công ty Truyền tải điện 
2 (PTC2) phê duyệt. Sau khi Trung tâm 
điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) 
thông báo lịch cắt điện ĐD 500kV 
mạch 2 ngày 29/7/2020 và cắt điện 
ĐD 500kV mạch 1 ngày 30/7/2020. 
Để hoàn thành khối lượng công việc 
theo kế hoạch đã đề ra, TTĐ Quảng 
Bình đã giao Đội TTĐ Đồng Hới và Ba 
Đồn chuẩn bị kỹ lưỡng vật tư, dụng 
cụ thi công, bố trí nhân lực hợp lý cho 

từng nhóm công tác thực hiện các nội 
dung công việc có liên quan.

Theo đó, với ĐD 500kV mạch 
2, TTĐ Quảng Bình đã kiểm tra toàn 
bộ tình trạng thiết bị, phụ kiện. Vệ 
sinh cách điện ĐD 500kV với 81 vị trí, 
thay thế khung định vị, kẹp dây cáp 
quang, cách điện điện rỉ ty, cách điện 
vỡ. Với ĐD 500kV mạch 1 TTĐ Quảng 
bình đã hoàn thành lắp dây kéo lèo 
theo phương án 13 vị trí đúng theo 
phương án đã được PTC2 phê duyệt.

Trong những ngày hè nắng nóng, 
khối lượng công việc nhiều, thời gian 
cắt điện ngắn bên cạnh đó đứng 
trước tình hình tái phát dịch Covid 
19. Nhờ vậy, trong 2 ngày cắt điện 
ĐD 500kV TTĐ Quảng Bình đã hoàn 
thành khối lượng công việc sửa chữa 

đã đề ra đảm bảo chất lượng, an toàn 
cho người và thiết bị.

Ngoài ra, trong tình hình tái 
phát dịch bệnh Covid-19 đang diễn 
ra phức tạp, để đảm bảo sức khỏe và 
nhân lực vận hành tại Trung tâm vận 
hành Đồng Hới. Từ ngày 29/7/2020, 
TTĐ Quảng Bình đã thực hiện bố trí 
ăn ở, sinh hoạt tập trung cho nhân 
viên vận hành tại 2 trạm biến áp (TBA) 
220kV Đồng Hới và Ba Đồn.

Với việc hoàn thành khối lượng 
sửa chữa ĐD cũng như bố trí lực lượng 
vận hành ĐD và TBA, TTĐ Quảng Bình 
phấn đấu đảm bảo cung cấp điện an 
toàn trong thời gian nắng nóng đang 
diễn ra và mùa mưa bảo sắp đến.

Võ Như Quảng 

truyền tải điện Quảng Bình 
hoàn thành kế hoạch sửa chữa ĐD 500kV
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Một bản phân tích dữ liệu 
lao động liên bang gần 
đây trong lĩnh vực năng 

lượng sạch cho thấy năng lượng tái 
tạo và các ngành công nghiệp khác 
bắt đầu tạo các cơ hội việc làm sau 
nhiều tháng giảm sút do ảnh hưởng 
của đại dịch vi rút corona. Tuy nhiên, 
mức tăng trong tháng Bảy thấp hơn 
so với tháng Sáu, dự báo các lĩnh vực 
như năng lượng mặt trời, gió, dự trữ 
năng lượng, hiệu quả năng lượng và 
xe điện tiếp tục gặp khó khăn trong 
bối cảnh COVID-19 bùng phát.

Ngày 12 tháng 8 vừa qua, tổ chức 
nghiên cứu BW Research Partnership 
đã công bố một báo cáo chỉ ra hơn 
3.200 người có việc làm đối với ngành 
năng lượng sạch trong tháng 7, khác 
xa so với mức tăng 106.000 việc làm 
vào tháng Sáu. Phản hồi lại kết quả 
này, Hội đồng Hoa Kỳ về Năng lượng 
Tái tạo (ACORE), các Doanh nhân Môi 
trường (E2) và các hiệp hội ủng hộ 
năng lượng sạch khác cho biết tỷ lệ 

thất nghiệp tổng hợp của các ngành 
vẫn thấp hơn khoảng 15% so với mức 
đầu năm nay, trước các đợt ngừng 
hoạt động do đại dịch bùng phát và 
đỉnh điểm là hơn 620.000 người mất 
việc làm trong lĩnh vực năng lượng 
sạch vào tháng 5.

Tình trạng mất việc làm bắt đầu 
gia tăng vào tháng 3 khi đại dịch bắt 
đầu ảnh hưởng. Theo báo cáo của 
Hoa Kỳ vào tháng 5 cho thấy hơn nửa 
triệu người mất việc làm trong lĩnh 
vực này vào tháng 3 và tháng 4.

Các hiệp hội cũng cho rằng 
Quốc hội cần hành động để thúc 
đẩy phục hồi các ngành công 
nghiệp năng lượng sạch nói riêng 
và toàn bộ nền kinh tế nói chung. 
Trước đại dịch, ngành năng lượng 
sạch Hoa Kỳ sử dụng 3,4 triệu công 
nhân bao gồm các công ty lắp đặt 
năng lượng mặt trời và gió, các 
công ty tiết kiệm năng lượng và các 
đơn vị sản xuất xe điện.

Gregory Wetstone, chủ tịch kiêm 
giám đốc điều hành của ACORE chỉ 
ra: “Điều cần thiết nhất ngay lúc này 
là khả năng hoàn trả tạm thời các 
khoản tín dụng thuế đối với năng 
lượng tái tạo để các dự án có thể tiếp 
tục vận hành trôi chảy trước tình hình 
thị trường thuế bình đẳng ngày càng 
bị chế ngự và sự chậm trễ trong việc 
giảm các khoản tín dụng thuế hiện 
có. Theo đó mức tăng việc làm của 
lĩnh vực tái tạo sau tháng 6 đã bắt 
đầu chậm lại và có nguy cơ tiếp tục 
đình trệ.”

Theo đó, Bob Keefe, giám đốc 
điều hành của E2, cho biết: “Rất 
nhiều kết quả nghiên cứu cũng như 
phân tích từ thực tế cho thấy đầu tư 
vào năng lượng sạch là cách tốt nhất 
và nhanh nhất để xây dựng lại nền 
kinh tế”.

Sẽ tốn khoảng 15 năm để khôi 
phục lại nguồn lao động cho năng 
lượng sạch

Báo cáo của BW Research 
Partnership cho biết: “Với tốc độ hiện 
tại, sẽ mất gần 15 năm để khôi phục 
nguồn lao động cho năng lượng sạch 
đã bị sụt giảm kể từ tháng 2. ACORE 
và các nhóm khác mong muốn Quốc 
hội hoàn lại các khoản tín dụng thuế 
hiện có đối với năng lượng gió, mặt 
trời và các dự án khác, để cung cấp 
cho các dự án nguồn vốn cần thiết 
thúc đẩy đầu tư.

Phil Jordan, phó chủ tịch 
kiêm giám đốc tại BW Research 
Partnership cho biết: “Quá trình hồi 
phục lực lượng lao động trong lĩnh 
vực năng lượng sạch đang bị đình trệ. 
Rất nhiều việc làm trong ngành này 
tại Mỹ đã bắt đầu được tuyển dụng 
trong tháng 7 vừa qua nhưng cũng 
không thấm tháp gì so với con số hơn 
500.000 người trong ngành mất việc 
kể từ tháng 2. 

Florida Power & Light đang xây dựng hệ thống năng lượng mặt trời mới 
phủ toàn bang, bao gồm 5 dự án tại Đông Bắc Florida

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NGÀNH NĂNG LƯỢNG SẠCH 
BẮT ĐẦU CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC HẬU COVID-19 
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Tháng 7 vừa qua, California đã tạo thêm 720 việc 
làm trong lĩnh vực năng lượng sạch, đây là con số 
cao nhất trong các bang. Theo đó, Colorado, Florida, 
Illinois, Massachusetts, Michigan, New York, North 
Carolina và Texas, mỗi bang đã tạo thêm hơn 100 việc 
làm vào tháng 6. 

Cục Thống kê Lao động cho biết Hoa Kỳ đã tạo 
thêm 1,8 triệu việc làm trong tháng bảy, với tỷ lệ thất 
nghiệp trong ngành là 10,2% dựa trên mức 16,3 triệu 
công nhân thất nghiệp.

Một số dự án vẫn tiếp tục vận hành

Trong bối cảnh đại dịch phức tạp, một số dự 
án vẫn tiếp tục được vận hành. Một trong số đó là 5 
dự án năng lượng mặt trời mới ở Đông Bắc Florida 
(Hình 1), một phần trong kế hoạch 30-30 của công 
ty Điện lực và chiếu sáng Florida (Florida Power & 
Light) là lắp đặt 30 triệu tấm pin mặt trời tại bang 
này vào năm 2030. Công ty cho biết những dự án 
này sẽ tạo ra 500 việc làm ổn định và 1200 việc làm 
thời vụ phục vụ quá trình xây dựng. Các trang trại 
năng lượng mặt trời dự kiến   sẽ được hoàn thành 
vào cuối năm nay.

Duke Energy gần đây đã công bố dự án Năng 
lượng mặt trời Holstein 200 MW ở Texas đã được 
Duke Energy mua lại từ nhà phát triển 8minute Solar 
Energy. Dự án là công trình lắp đặt hoàn thành đầu 
tiên của 8minute tại Texas. Tại đây, 8minute có bốn 
dự án khác đang được phát triển, với tổng công suất 
phát điện khoảng 1 GW. 8minute cho biết những dự 
án này sẽ tạo ra hơn 1.000 việc làm xây dựng và 2.000 
việc làm gián tiếp khác.

Vào ngày 13/8 vừa qua, Renewable Properties, 
một đơn vị phát triển và chuyên đầu tư vào các dự án 
năng lượng mặt trời cộng đồng quy mô nhỏ cho biết 
họ đã bắt đầu xây dựng Dự án Năng lượng mặt trời 
Silveira Ranch được xem là mạng năng lượng mặt trời 
cộng đồng lớn nhất tại Marin County, California. Dự 
án này hứa hẹn sẽ cung cấp 3 MW điện sản xuất từ   
năng lượng mặt trời cho chương trình lựa chọn cộng 
đồng đầu tiên của California mang tên Marin Clean 
Energy (MCE). 

Kate Sears, Giám sát viên Quận 3 của vùng 
Marin kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị MCE, cho 
biết yếu tố chính của dự án là: “Các dự án năng 
lượng mặt trời này sẽ không chỉ mang lại bản nâng 
cấp cần thiết cho cơ sở hạ tầng lưới điện cũ kỹ và 
giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền 
thống, thì nó còn góp phần duy trì tình trạng việc 
làm tại địa phương trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp 
đang ngày càng tăng vọt.”

Mai Nguyễn
(theo Darrell Proctor/Power Magazine)

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 
TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG VƯỢT BẬC

Trong thập niên vừa qua, trên toàn thế giới, 
mức tiêu thụ năng lượng tái tạo đã tăng trưởng với 
tốc độ trung bình hàng năm là 13,7%, trở thành 
loại năng lượng duy nhất tăng trưởng toàn cầu ở 
mức 2 con số trong giai đoạn này.

Trong đó, năm 2019, trên toàn thế giới, năng lượng tái tạo 
đã tăng trưởng 12,2% so với năm 2018. 

Biểu đồ mức tiêu thụ năng lượng tái tạo từ năm 1965 - 2019

Năng lượng tái tạo được chia thành hai nhóm. Nhóm 
“năng lượng tái tạo hiện đại” bao gồm năng lượng gió, năng 
lượng mặt trời, nhiên liệu sinh học. Và nhóm “khác” là địa 
nhiệt và nhiên liệu sinh khối. “Thủy điện” lại được tách riêng, 
không thuộc hai nhóm trên bởi thủy điện đã lâu năm và tốc 
độ phát triển toàn cầu chậm hơn nhiều so với năng lượng tái 
tạo hiện đại như điện mặt trời.

Trên toàn cầu, thủy điện chiếm 6,4% mức tiêu thụ vào 
năm 2019, trong khi năng lượng tái tạo hiện đại là 5,0%, tuy 
nhiên năng lượng tái tạo hiện đại có thể sẽ vượt qua thủy 
điện trong vòng 5 năm tới.

Từ năm 2018, Trung Quốc đã vượt qua Hoa Kỳ với tư 
cách là quốc gia tiêu thụ năng lượng tái tạo hàng đầu thế 
giới và đang tiếp tục mở rộng vị thế dẫn đầu.

Lê Huyền (biên dịch theo forber.com)
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Trí tuệ nhân tạo (AI) sắp tạo ra 
những thay đổi bùng nổ trong 
cuộc sống, công việc và giải trí 

của chúng ta, nhưng ít người hiểu 
được những gì công nghệ này có 
thể làm được ngoài ứng dụng Alexa 
của Amazon và Siri của Apple. Dưới 
đây là những ví dụ về trợ lý ảo – mô 
hình phổ biến nhất của ứng dụng 
AI. Nhưng trong lĩnh vực năng lượng 
theo hướng dữ liệu, việc máy học 
những thông tin phức tạp đang mở 
đường cho AI phát triển mạnh mẽ, 
cải tiến những thông tin dự báo, giao 
dịch và khả năng tiếp cận người dùng.

Mua bán điện 

Điện là một loại hàng hóa có 
thể mua, bán và trao đổi trên các 
thị trường mở. Để các thị trường 
này hoạt động hiệu quả, người bán, 
người mua và các đơn vị môi giới phải 
liên tục phân tích một lượng lớn các 
dữ liệu - từ dự báo thời tiết đến việc 
cân bằng nguồn cung/cầu lưới điện. 
Những người/đơn vị càng có vị trí và 
công nghệ tốt để thu thập, phân tích 
và hiểu những dữ liệu này thì càng có 
lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Vào năm 2018, DeepMind của 
IBM đã bắt đầu áp dụng các thuật 
toán máy học cho 700 MW công suất 
điện gió của Google tại trung tâm Hoa 
Kỳ, mức công suất này đủ để cung cấp 
năng lượng cho một thành phố cỡ 
trung bình. Sử dụng mạng lưới khai 

thác các thông tin dự báo thời tiết và 
dữ liệu lịch sử của tuabin, các thuật 
toán này có thể dự đoán sản lượng 
điện gió trước 36 giờ. Trong vòng 
chưa đầy một năm, các thuật toán 
máy học của DeepMind đã tăng giá 
trị năng lượng gió lên khoảng 20%   so 
với mong đợi ban đầu.

Tiêu thụ điện năng thông minh

Gần một nửa số người sử dụng 
điện ở Hoa Kỳ có đồng hồ điện 
thông minh, cung cấp dữ liệu về 
mức tiêu thụ năng lượng cá nhân 
nhằm hỗ trợ người tiêu dùng tự điều 
chỉnh việc sử dụng năng lượng của 
mình. Đồng hồ thông minh sử dụng 
nhiên liệu AI mới và các giải pháp 
nhà thông minh tuy chưa phổ biến 
nhưng đã thể hiện lợi ích tiềm năng 
đối với việc tăng lợi ích cho người 
dùng. Các thiết bị giám sát năng 
lượng này giao tiếp với các thiết bị 
gia đình khác, tiết kiệm tiền cho các 
hộ gia đình bằng cách giảm lãng phí 
năng lượng. Ví dụ như những thiết 
bị này điều khiển điều hòa không 

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) 
VÀ CUỘC CÁCH MẠNG NGÀNH NĂNG LƯỢNG

CHUZHOU, Trung Quốc - 07/08/2020: Một Robot đang kiểm tra 
thiết bị tại trạm biến áp 220kV...

California ISO là đơn vị điều hành điện áp cao của tiểu bang...
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khí, ánh sáng, thiết bị và tư vấn sạc 
xe điện trong khoảng thời gian hợp 
lý để tiết kiệm chi phí.

Với khả năng thích ứng và phản 
ứng với các mô hình sử dụng và chi 
phí năng lượng, các thiết bị này có 
thể tiết kiệm một lượng khổng lồ 
năng lượng nếu được áp dụng rộng 
rãi hơn. Ngoài ra, việc triển khai rộng 
rãi còn góp phần tạo ra một lưới 
điện xanh hơn và ổn định hơn cho 
người dùng.

Tích trữ năng lượng thông minh

Trí tuệ nhân tạo có thể cải thiện 
công nghệ tích trữ năng lượng hiện 
tại bằng cách hỗ trợ tích hợp các 
công nghệ riêng biệt dễ dàng hơn, 
bao gồm các vi mạch chạy bằng 
năng lượng tái tạo, bộ lưu trữ pin quy 
mô nhỏ, thủy điện được bơm và rất 
nhiều các công nghệ khác nữa. Càng 
ngày, vai trò của việc tích trữ năng 
lượng trong các lưới điện hiện đại 
càng trở lên quan trọng khi các nhà 
môi giới điện ngày càng gặp nhiều 
khó khăn trong việc cân bằng cung 
và cầu với sự gia tăng của các nguồn 
năng lượng gián đoạn như gió và mặt 
trời. Khi các công nghệ được cải tiến 
và chi phí giảm xuống, tích trữ năng 
lượng thông minh lại càng đóng vai 
trò lớn hơn đối với các dịch vụ phụ 

trợ của lưới điện và hỗ trợ đơn vị vận 
hành lưới điện cân bằng cũng như 
truyền năng lượng từ máy phát điện 
đến người tiêu dùng.

Tại những thời điểm chênh lệch 
nguồn cung và cầu lớn, AI có thể hỗ 
trợ phân bổ hiệu quả hơn và từ đó 
tiết kiệm điện năng lãng phí để sử 
dụng cho sau này. Không chỉ tích 
hợp nhiều hệ thống lưu trữ riêng biệt 
giúp tối ưu hoá quá trình sử dụng, 
hệ thống lưu trữ năng lượng thông 
minh còn nâng cao tính an toàn và 
bảo mật bằng cách cải thiện tần số và 
kiểm soát điện áp gây ra từ việc phát 
điện gián đoạn. Kể từ năm 2005, công 
ty lưu trữ năng lượng Younicos có trụ 
sở tại Berlin đã dẫn đầu thị trường 
toàn cầu trong việc phát triển và triển 
khai các hệ thống năng lượng tích 
hợp như vậy.

Rô bốt

Đối với ngành điện, một ứng 
dụng đáng chú ý của công nghệ AI 
là việc tạo ra các robot tự động có 
thể thay thế con người trong các tình 
huống nguy hiểm. Những cỗ máy 
không người lái này có thể khảo sát 
các đường dây điện cao thế trên đất 
liền hoặc tuần tra dưới đáy biển để 
tìm các nguồn tài nguyên quý giá, 
khai thác và báo cáo vị trí để khai thác 

trong tương lai mà không gây nguy 
hiểm đến tính mạng con người.

Sự hợp tác giữa ExxonMobil 
và MIT thông qua “Sáng kiến   Năng 
lượng MIT” là một trong những dự án 
nhằm mục đích phát triển hơn nữa 
khả năng của robot tự động để thực 
hiện các nhiệm vụ phức tạp một cách 
độc lập. Giáo sư Brian Williams của 
MIT và nhóm của ông dự định cho 
robot tự học của họ phản chiếu tàu 
Mars Curiosity Rover và mở đáy biển 
phục vụ tốt hơn cho quá trình khai 
thác . Nhà địa chất học Lori Summa, 
cựu cố vấn chính của ExxonMobil về 
dự án robot lặn MIT, cho rằng những 
đổi mới này là cần thiết để thúc đẩy 
phong trào nghiên cứu năng lượng 
nhằm đáp ứng những thách thức 
trong tương lai.

Tương lai của năng lượng 

Với việc hệ thống năng lượng 
toàn cầu không tránh khỏi hệ quả 
của đại dịch COVID-19, việc nâng cao 
hiệu quả kinh tế đã được đặt lên ưu 
tiên hàng đầu. Để đạt được mục tiêu 
đó, các đơn vị đang sử dụng máy học 
để cải thiện khả năng dự đoán, tăng 
tính minh bạch trong giao dịch năng 
lượng, tích hợp các nguồn năng lượng 
tái tạo, quản lý mạng lưới và lưu trữ 
thông minh, đồng thời mang lại niềm 
hi vọng cho máy bay không người lái.

Sự hội tụ của AI và lĩnh vực năng 
lượng sẽ có tác động mạnh mẽ và 
sâu rộng đối với người tiêu dùng 
toàn cầu. Như Bill Gates đã chia sẻ với 
những kỹ sư/cử nhân tốt nghiệp trên 
khắp thế giới vào năm 2017:

“Nếu tôi khởi nghiệp ngày hôm 
nay và tìm kiếm cơ hội tương tự để 
tạo ra ảnh hưởng lớn trên thế giới, tôi 
sẽ xem xét những lĩnh vực này. Một 
là trí tuệ nhân tạo. Chúng ta mới chỉ 
bắt đầu khai thác tất cả các cách giúp 
cuộc sống của con người trở nên hiệu 
quả và sáng tạo hơn. Thứ hai là năng 
lượng, vì việc biến năng lượng trở 
thành nguồn sạch, giá cả phải chăng 
và đáng tin cậy sẽ là yếu tố cần thiết 
để chống lại đói nghèo và biến đổi 
khí hậu ”.

Nguyễn Mai
(theo Ariel Cohen/Forbes)

Một cổng đồng hồ thông minh LTE...
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Để việc nạp gas đạt hiệu quả 
tốt nhất, người dùng cần nắm 
rõ thông tin chiếc điều hòa 

mình đang sử dụng là loại điều hòa 
nào để xác định chính xác điều hòa 
dùng loại gas nào và nạp đúng loại 
gas đó. Bởi, mỗi loại điều hòa được 
sử dụng những bình gas khác nhau. 
Cùng với đó, giá thành cũng khác 
nhau nên việc thợ điều hòa thay gas 
có thể thông báo loại gas đắt tiền nếu 
như bạn không có kiến thức về vấn 
vấn đề này.

Đặc biệt hơn khi điều hòa xuất 
hiện những hiện tượng bị thiếu gas 
như: Khi bật máy lạnh lên, không 
cảm nhận hơi lạnh tỏa ra bên ngoài 
hoặc hơi lạnh bay ra quá yếu, dàn 
nóng bên ngoài cũng không thấy có 
hiện tượng hơi nóng thổi ra hoặc dàn 
lạnh bên trong nhà bị đóng lớp đá…. 
Người dùng cần liên hệ thợ để nạp 
gas kịp thời cho điều hòa. Tuy nhiên, 
để đảm bảo chất lượng và có mức giá 
hợp lý người dùng cũng nên tìm đến 
những trung tâm sửa chữa điện lạnh 
uy tín với các mức giá đã được niêm 
yết rõ ràng. Đồng thời, hạn chế tình 
trạng phải trả tiền cho những khoản 
được thợ kỹ thuật yêu cầu thêm như 

việc vệ sinh máy đi kèm trong khi máy 
không bám quá nhiều bụi bẩn.

Theo giá thị trường, giá nạp bổ 
sung gas cho điều hòa cũ từ 150.000 
đồng tới 300.000 đồng mỗi máy điều 
hòa dùng gas R22 và 350.000 đồng 
nạp mới hoàn toàn với gas R410A.

Hiện nay, ở một số dòng điều 
hòa cao cấp có chức năng tự chẩn 
đoán, người dùng có thể dễ dàng 
theo dõi được các thông số gas ngay 
trên remote đi kèm của máy. Nếu 

điều hòa bị hết gas, thì bạn cần phải 
nạp ngay gas mới để đảm bảo rằng 
điều hòa nhà bạn luôn được hoạt 
động ổn định.

Thông thường trên mỗi bộ điều 
hòa của một số thương hiệu uy tín 
như: Daikin, Panasonic, Nagakawa, 
Toshiba,… khi xuất xưởng đều đã 
nạp sẵn lượng gas đủ để vận hành mà 
không cần phải nạp thêm khi lắp đặt 
xong. Tùy thuộc vào công suất máy và 
theo từng thương hiệu mà nhà sản 
xuất sẽ nạp sẵn gas cho chiều dài ống 
đồng nhất định.

Đối với máy cũ đang sử dụng thì 
cũng căn cứ theo thông số ghi trên 
dàn nóng kết hợp với đồng hồ đo 
áp suất gas để biết được lượng gas 
tổn thất cần nạp thêm là bao nhiêu. 
Thông thường nếu được lắp đúng 
kỹ thuật và không bị sự cố gì trong 
quá trình sử dụng thì gas điều hòa 
sẽ không thể thất thoát được mà sẽ 
tuần hoàn làm lạnh như một phần tất 
yếu của điều hòa mà không cần phải 
“châm” thêm trong quá trình sử dụng.

Gas chỉ thất thoát hoặc bị thiếu 
trong những trường hợp như khi lắp 
đặt ban đầu máy thiếu gas mà không 
kiểm tra xem áp suất vận hành của 
máy có đủ gas hay không, các đầu nối 
không đảm bảo kín hoàn toàn nên bị 
rò rỉ một lượng rất nhỏ nên lâu ngày 
áp suất gas trong máy bị giảm xuống 
một lượng nhất định cần phải tìm chỗ 
bị xì khắc phục sau đó mới nạp bổ 
sung gas cho đủ.

Đặc biệt lưu ý, khi điều hòa 
có dấu hiệu hết gas nên nạp luôn. 
Không nên để điều hòa cạn kiệt gas 
mới nạp, như vậy sẽ ảnh hưởng đến 
quá trình vận hành cũng như máy 
nén của điều hòa giảm tuổi thọ. Bạn 
cũng nên chú ý bảo trì điều hòa định 
kỳ để phát hiện hiện tượng điều hòa 
hết gas sớm hơn.

Nhật Anh

Trước khi nạp gas người thợ kỹ thuật cần phải xác định rõ thông số của chiếc điều 
hòa mà gia đình bạn đang sử dụng

KHI NẠP GAS ĐIỀU HÒA
 NGƯỜI DÙNG CẦN LƯU Ý NHỮNG GÌ?

Sau quá trình hoạt động 
nhất định, người dùng cần 
nạp gas hay bơm gas cho 
điều hòa theo áp suất thiết 
kế máy. Theo quy trình, thợ 
nạp gas điều hòa sẽ kiểm 
tra áp suất gas trong bình 
chứa xem có bị hao gas 
hay không. Vậy khi nào thì 
cần nạp gas cho điều hòa, 
và nạp gas điều hòa người 
dùng cần lưu ý gì?
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Máy giặt là một công cụ phục 
vụ rất tốt cho việc làm sạch quần áo 
của cả gia đình, chúng hỗ trợ tối đa 
giúp người nội trợ giảm tải được áp 
lực công việc nhà, tiết kiệm công sức 
và thời gian đáng kể, chính vì điều 
này máy giặt đã trở thành “người 
giúp việc” không thể thiếu trong 
nhiều gia đình.

Dù sử dụng máy giặt với mức 
độ thường xuyên, tuy nhiên 
người dùng vẫn mắc phải 

một số sai lầm có thể gây hại cho cả 
người dùng lẫn máy giặt. Để tìm hiểu 
những sai lầm này là gì? Và biện pháp 
ngăn ngừa ra sao? Hãy cùng tìm hiểu 
rõ hơn qua bài viết dưới đây.

Máy giặt không được vệ sinh 
thường xuyên

Khi nhu cầu giặt quần áo trở nên 
ngày càng bức thiết thì hầu hết người 
dùng dường như đều phụ thuộc vào 
máy giặt. Tất cả những gì bị bám bẩn 
đều được đưa vào máy giặt và người 
dùng thường có tâm lý chủ quan khi 
yên tâm rằng máy giặt và bột giặt sẽ 
loại bỏ tất cả vết bẩn và vi khuẩn? 
Nhưng sự thật hoàn toàn không như 
thế, chỉ trừ trường hợp bạn dùng 
thuốc tẩy mạnh hoặc nước nóng thì vi 
khuẩn có thể sẽ bị tiêu diệt, còn không 
với nhiệt độ bình thường, vi khuẩn vẫn 
trên quần áo và ở trong lồng máy giặt.

Vậy sau một thời gian dài bạn 
không vệ sinh lồng giặt, điều gì sẽ 
xảy ra? Quần áo chắc chắn sẽ bẩn 
hơn trước khi cho vào máy giặt, 
không những thế một số vi khuẩn 
nguy hiểm như E.coli còn mang đến 
cho bạn và gia đình nhiều rắc rối liên 
quan đến bệnh tật về da và hô hấp, 
thực sự chúng rất nguy hại nếu bạn 
không biết cách phòng ngừa kịp thời.

Vậy đâu sẽ là biện pháp?

Các chuyên gia khuyến cáo: 
Định kỳ 3 tháng người dùng nên chủ 

động vệ sinh lồng máy giặt, chỉ cần 
cho chất tẩy rửa, nước và nhấn nút 
Start để máy tự động quay, nhớ rằng 
không được cho thêm bất kỳ quần áo 
hay vật dụng nào vì bạn chỉ đang làm 
vệ sinh lồng máy giặt thôi.

Ngoài ra, cần chú ý khi phơi 
quần áo, chọn nơi nhiều ánh sáng 
mặt trời và thoáng sẽ giúp quần áo 
mau khô và diệt được vi khuẩn. Bên 
cạnh đó người dùng thường có thói 
quen giặt chung cả quần áo lót lẫn 
quần áo mặc hằng ngày, tuy nhiên 
hai loại quần áo này nên được phân 
chia và giặt chúng tách riêng ra, vì 
quần áo lót thông thường sẽ tích trữ 
nhiều vi khuẩn hơn quần áo thường 
ngày mặc. Vi khuẩn, nấm mốc sẽ tăng 
mạnh mẽ trong 5 tháng, vì vậy để 
tránh gây hại cho sức khỏe bạn cần 
tăng cường vệ sinh và loại bỏ thói 
quen giặt chung nhiều loại quần áo 
khác nhau. Ngoài ra, việc làm này sẽ 
giúp cho quần áo của bạn được bền 
hơn vì được sử dụng đúng chế độ 
giặt phù hợp.

Sau khi hoàn tất công việc giặt, 
bạn nên mở nắp máy giặt để thông 
gió, điều này sẽ giúp máy giặt tránh 
được tình trạng bị ẩm ướt. Quần áo 
giặt xong cần được phơi ngay ngoài 
ánh nắng mặt trời, tránh để dồn ứ quá 
lâu sẽ tích tụ nhiều vi khuẩn gây hại 
cho sức khỏe của bạn và cả gia đình.
Sử dụng nhiều chất tẩy và chất tạo 
mùi như: nước xả vải, nước tẩy quần 
áo,…đều có chứa hợp chất Alkyl 
Benzen, thường thì khi dùng các loại 
chất này để tẩy rửa ít nhiều chúng sẽ 
vẫn còn sót lại trên quần áo bạn, điều 
này về lâu dài không chỉ gây kích ứng 
da mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến nội tạng bên trong của bạn.

Vì vậy, người dùng cần loại bỏ suy 
nghĩ rằng dùng nhiều chất tẩy hay tạo 
mùi sẽ làm quần áo sạch hơn, đừng 
quá phụ thuộc vào các chất này. Hãy 
cho một lượng vừa đủ với số lượng 
quần áo và tuân thủ đúng thời gian xả 
nước, đừng quá tiết kiệm để rồi gây ra 
những hệ quả không đáng có.

Lê Quốc

Máy giặt không vệ sinh thường xuyên sẽ tích tụ nhiều vi khuẩn gây hại

Những sai lầm thường gặp khi sử dụng máy giặt
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