
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
coi vấn đề đào tạo, sử dụng 
cán bộ là một trong những 

công việc trọng yếu của Đảng. Toàn 
bộ công tác đào tạo, sử dụng cán bộ 
theo quan điểm Hồ Chí Minh được 
quy tụ ở “phép xử thế” và "phép dùng 
người".

Hồ Chí Minh nói: “Xử thế xưa 
nay không phải dễ. Mà nay xử thế khó 
khăn hơn”.

Trong hệ thống quan điểm của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề cán 
bộ, vấn đề đào tạo, sử dụng cán bộ, 
Người rất chú trọng đến phương 
hướng và phương pháp dùng người; 
tìm nguồn nhân tài để sử dụng; biết 
lựa chọn nhân tài, lựa chọn cán bộ, 
chú trọng đến huấn luyện cán bộ; 
và đặc biệt là có cái “tâm” trong việc 
dùng người. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi 
cán bộ phải tuyệt đối trung thành 
với Tổ quốc và nhân dân, kiên quyết 
làm đúng chính sách, nghị quyết của 
Đảng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công 
vô tư, trung thực, khiêm tốn, giản dị; 
gương mẫu trước nhân dân, đi sâu đi 
sát thực tế, gần gũi nhân dân, thật sự 
tôn trọng và phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân; đủ năng lực phụ trách 
giải quyết những công việc được 
giao phó; tích cực học tập, rèn luyện, 
không ngừng nâng cao trình độ và 
năng lực công tác. Người nhấn mạnh 
đến đức và tài (phẩm chất và năng 
lực) của Người cán bộ. Đức và tài phải 
được biểu hiện trên kết quả công tác 
thực tiễn, qua việc thực hiện những 
nhiệm vụ được giao.

Lựa chọn và đào tạo cán bộ phải 
đi đôi với việc biết sử dụng và khéo 
léo sử dụng cán bộ. Người nói: “Người 
đời ai cũng có chỗ hay chỗ dở. Ta 
phải dùng chỗ hay của người và giúp 
người chữa chỗ dở. Dùng người cũng 
như dùng gỗ. Người thợ khéo thì gỗ 
to, nhỏ, thẳng, cong đều tùy chỗ mà 
dùng được”.

Nghiên cứu các tác phẩm, bài 
viết, bài nói và thông qua tìm hiểu 
cuộc đời hoạt động của Hồ Chí 
Minh, ta thấy rõ Người có một chiến 

lược rất rõ ràng trong đào tạo cán 
bộ nhằm phục vụ cho sự nghiệp giải 
phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc. 
Người xác định rất rõ phương hướng 
và phương pháp đào tạo và sử dụng 
cán bộ.

Về phương hướng: Người chủ 
trương thu nạp mọi công dân, nhân 
tài của đất nước để cùng nhau chung 
sức chung lòng, gánh vác mọi công 
việc chung. “Kiến quốc cần có nhân 
tài. Nhân tài nước ta dù chưa có nhiều 
lắm, nhưng nếu chúng ta khéo léo lựa 
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chọn, khéo léo phân phối, khéo dùng 
thì nhân tài càng ngày càng phát triển 
thêm nhiều“.

Phương hướng sử dụng nhân tài 
của Người có “diện “, có “điểm”. “Diện” 
là tất cả các nhân tài, còn “điểm” là 
chú ý đến công nhân, nông dân và 
trí thức. Trong phương pháp dùng 
người, Hồ Chí Minh nêu trình tự các 
bước:

- Chỉ đạo: “Thả cho họ làm, thả 
cho họ phụ trách, dù sai lầm chút ít 
cũng không sợ”. Đây là phương pháp 
sử dụng cán bộ thông qua việc mạnh 
dạn cho họ được thử thách. Tất nhiên, 
khi “thả cho họ làm”, người lãnh đạo 
phải tùy từng hoàn cảnh mà vạch cho 
họ về phương hướng công tác, trên 
cơ sở đó, người được giao nhiệm vụ 
mới có điều kiện thi thố tài năng, có 
hướng suy nghĩ đúng, phát huy ưu 
điểm, sở đoản, sở trường, khắc phục 
khuyết điểm, loại trừ cái dở, đẩy lùi 
cái khó, làm cho công việc mau hoàn 
thành. Trong quá trình “thả” nếu 
người cán bộ vượt quá giới hạn cho 
phép, tùy tiện làm điều trái với chính 
sách, luật pháp, người phụ trách phải 
biết điều chỉnh kịp thời để người cán 
bộ đó tránh được sự "quá đà" đi đến 
chỗ phạm pháp.

- Nâng cao: Đây là phương pháp 
bổ túc thêm trong quá trình công tác 
của người cán bộ. Muốn vậy, người 
phụ trách phải luôn tìm cách cho 
người được giao nhiệm vụ “học thêm 
lý luận và cách làm việc”. Mục đích 
của phương pháp này là “làm cho tư 
tưởng, năng lực của họ (người được 
giao nhiệm vụ) ngày càng tiến bộ”. 
Đây là phương pháp rất cần thiết đối 
với cán bộ đã trải qua một quá trình 
công tác.

- Kiểm tra: Hồ Chí Minh coi vấn 
đề kiểm tra cán bộ là để tra xét cẩn 
thận, đúng - sai trong quá trình thực 
thi công việc. Người nói: “Giao việc 
mà không kiểm tra, đến lúc thất bại 
mới chú ý đến. Thế là không biết yêu 
dấu cán bộ”. Kiểm tra để giúp cán bộ 
rút kinh nghiệm, sửa chữa khuyết 
điểm, phát triển ưu điểm. Phải nhận 
thức sâu sắc công tác kiểm tra không 

phải là một công việc kỹ thuật ở bàn 
giấy mà là công tác sinh động của 
con người. Khẩu hiệu của kiểm tra 
là hành động và bản thân sự kiểm 
tra vốn có tính năng động, trong đó 
sự không định kiến và có tính khách 
quan là vô cùng quan trọng trong 
khi kiểm tra. Tính khách quan không 
cho phép sự tô vẽ, cường điệu, đơm 
đặt đối với những khuyết điểm của 
người bị kiểm tra. Thổi phồng khuyết 
điểm một cách quá đáng là biểu hiện 
sự không lành mạnh trong quá trình 
kiểm tra. Muốn vậy, phải tìm ra những 
người có uy tín để điều khiển công 
tác kiểm tra cán bộ. Nếu không sẽ bị 
sa lầy và chìm ngập trong những mưu 
toan nhỏ nhặt và trong những thành 
kiến vô căn cứ.

- Cải tạo: Qua kiểm tra mà tìm 
ra khuyết điểm của cán bộ, thì để 
sửa chữa sai lầm đó, Hồ Chí Minh chủ 
trương áp dụng phương pháp cải tạo. 
Trong cải tạo, Người cho rằng phương 
pháp thuyết phục vẫn là phương 
pháp chủ yếu. Phương pháp này 
đòi hỏi phải hết sức kiên nhẫn, bình 
tĩnh, làm từng bước, chắc chắn. Phải 
hết sức tỉnh táo khi đánh giá một sai 
lầm. Người khẳng định: Từ việc nhỏ 
đến việc lớn đều giúp cho cán bộ cải 
tạo tốt. Đó là trách nhiệm, đó là tình 
thương. Cải tạo để biết dừng lại chỗ 
cần dừng, để không vượt qua chỗ 
nguy hiểm.

- Giúp đỡ: Qua phương pháp 
cải tạo, Hồ Chí Minh muốn giúp đỡ 
cán bộ về mặt tinh thần, còn phương 
pháp giúp đỡ, Hồ Chí Minh muốn 
quan tâm đến yếu tố vật chất đối với 
cán bộ. Người cho rằng: “Phải cho họ 
điều kiện, sinh sống đầy đủ mà làm 
việc. Khi họ đau ốm, phải có thuốc 
thang. Tùy theo từng hoàn cảnh 
mà giúp họ giải quyết việc gia đình. 
Những điều đó rất quan hệ với tinh 
thần của cán bộ và sự thân ái đoàn 
kết trong Đảng”.

“Không biết tùy tài mà dùng 
người ..... Thợ rèn thì bảo đi đóng tủ, 
thợ mộc thì bảo đi rèn dao. Thành thử 
cả hai đều lúng túng”, rút cục, cả hai 
đều không hoàn thành nhiệm vụ. Bên 

cạnh việc lựa chọn, đánh giá đúng 
cán bộ, còn phải “khéo dùng cán bộ” 
bởi mục đích là để thực hành đầy đủ 
chính sách của Đảng và Chính phủ. 
“Khéo dùng cán bộ” chính là biết sắp 
xếp bố trí, sử dụng cán bộ; biết phân 
công công tác cho họ một cách đúng 
đắn, phù hợp với sở trường, năng lực. 
Từ việc bố trí, sử dụng cán bộ phản 
ánh quan điểm, lập trường, phương 
châm, phương hướng, nguyên tắc 
của Đảng trong công tác cán bộ; thể 
hiện tính khoa học và nghệ thuật của 
người làm công tác cán bộ, tạo điều 
kiện thuận lợi cho cán bộ hoàn thành 
nhiệm vụ và giúp họ không ngừng 
tiến bộ. Để sử dụng đúng cán bộ, 
người làm công tác cán bộ phải có 
tinh thần rộng rãi, gần gũi với người 
mà mình “không ưa” nhưng thực sự có 
đức, có tài; phải độ lượng, chí công, vô 
tư, không có thái độ thành kiến hẹp 
hòi và phải quan tâm, chịu khó huấn 
luyện, giáo dục rèn luyện cán bộ. Với 
cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý phải 
biết giao việc và kiểm tra cán bộ, “phải 
nuôi dạy cán bộ như người làm vườn 
vun trồng những cây cối quý báu”. 
Phải biết thương yêu cán bộ, giúp đỡ 
cán bộ một cách chân tình; phải dân 
chủ với cán bộ và tuyệt đối không 
được hẹp hòi, định kiến với cán bộ.

Có thể khẳng định: Tư tưởng 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ 
và sử dụng cán bộ là những tư tưởng 
tiến bộ, đầy tính khoa học và nhân 
văn, mãi mãi là chìa khoá, là kim chỉ 
nam cho chúng ta học tập, kế thừa và 
phát huy. Tư tưởng và quan điểm của 
Người về cán bộ và sử dụng cán bộ 
là những di sản quý, đặc biệt trong 
điều kiện xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức nhà nước đáp ứng yêu 
cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa  đất nước và hội 
nhập quốc tế, vì mục tiêu “dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ và văn minh”. Quan điểm của 
Người về vấn đề cán bộ và sử dụng 
cán bộ trở thành kho tàng lý luận 
vô cùng quý báu, có ý nghĩa thực 
tiễn hết sức sống động, là “bó đuốc 
soi đường” cho công tác cán bộ của 
Đảng ta hiện nay và sau này.
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Lần kỷ niệm đầu tiên ngày sinh 
Bác Hồ là vào sáng 19-5-1946 
tại Bắc Bộ phủ, Bác Hồ tiếp đại 

biểu thiếu nhi Thủ đô tự vệ, hướng 
đạo và hơn năm mươi đại biểu Nam 
bộ đến chúc mừng ngày sinh của Bác. 
Bác tặng các đại biểu thiếu nhi một 
cây bách trồng trong chậu và nói: 
‘’Bác có cây này tặng các cháu. Mai 
sau, cái cây sẽ mọc ra một chậu trăm 
cái tán. Các cháu chăm nom cho cây 
lớn, cây tốt, thế là các cháu yêu Bác 
lắm đấy’’.

Cũng chính ngày này, lực lượng 
thanh niên Thủ đô đã tuần hành thị 
uy chúc thọ Bác Hồ. Việc đó làm cho 
các đại biểu Đồng minh thấy rõ uy 
tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong 
lời phát biểu đáp lại lòng kính mến 
của đồng bào: ‘’Tôi chưa xứng đáng 
với sự săn sóc của đồng bào. Vì tôi 
hãy còn là một thanh niên, tuổi 56 
chưa đáng được đồng bào chúc thọ. 
Chỉ vì một nhà báo nào đó biết đến 
ngày sinh của tôi mà đem ra làm rộn 
đồng bào. Từ trước đến nay tôi đã là 
người của đồng bào, thì từ nay về 
sau tôi vẫn thuộc về đồng bào. Tôi 
quyết giữ lòng trung thành với Tổ 
quốc...’’.

Ngày 25-5-1946, Bác gửi thư 
cảm ơn đồng bào, các cơ quan, đoàn 
thể Việt Nam và nước ngoài đã chúc 
mừng Người: ‘’Tôi trân trọng cảm ơn: 
Quốc hội, Chính phủ, các đảng, các 
đoàn thể, đồng bào Bắc Bộ, Trung Bộ, 
Nam Bộ, đồng bào Công giáo, Phật 
giáo, Tin lành và các cháu thanh niên 
và nhi đồng. Cảm ơn các bạn hữu Tàu, 
Pháp, Mỹ, Anh đã tỏ lòng quá yêu tôi 
và chúc mừng sinh nhật tôi. Nhân dịp 
này, tôi xin hứa với đồng bào rằng từ 
đây về sau tôi sẽ ra sức phấn đấu để 

giữ gìn quyền tự chủ của nước nhà, 
quyền tự do của dân tộc, quyền dân 
chủ của đồng bào...’’.

Bác vẫn luôn từ chối việc tổ 
chức mừng sinh nhật mình. Năm 
1949, Bác có bài thơ "Không đề" trả 

lời ý kiến một số cán bộ đề nghị tổ 
chức sinh nhật mình: "Vì nước chưa 
nên nghĩ đến nhà/ Năm mươi chín 
tuổi vẫn chưa già/ Chờ cho kháng 
chiến thành công đã/ Bạn sẽ ăn 
mừng sinh nhật ta’’.

NHỮNG NGÀY SINH NHẬT BÁC HỒ
Những chuyện kể về sinh nhật của Bác cũng góp phần thể hiện một nhân cách lớn 

mà chúng ta đang tiếp tục ôn lại với niềm tự hào được là con cháu của Người.
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Những lần sinh nhật khác cũng 
thường chỉ là những lời chúc mừng 
và cảm ơn, một ít kẹo bánh mời người 
đến trực tiếp gặp Bác cho đến năm 
1965 trong tháng sinh nhật mình Bác 

đã bắt đầu viết Di chúc thì kỷ niệm 
ngày sinh của Bác cũng được tổ chức 
gọn nhẹ nhưng đầy ý nghĩa. Được biết 
Bác sẽ đi công tác xa, 18 giờ ngày 14-5-
1965, các đồng chí trong Bộ Chính trị 
và một số đồng chí Ủy viên TW Đảng 
tranh thủ tới chúc thọ Bác. Một bó hoa 
tươi được đặt trang trọng giữa bàn. 
Bác Hồ thân mật hỏi: "Bác muốn biết 
ai tổ chức cuộc gặp mặt hôm nay?...’’. 
Đồng chí Lê Duẩn - BT thứ nhất TW 
Đảng tủm tỉm cười đưa mắt nhìn sang 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng, 
Thủ tướng nhìn sang đ/c Trường Chinh 
- Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
Đ/c Trường Chinh đứng dậy hướng về 
phía Bác Hồ:

- Thưa Bác! Nhân dịp kỷ niệm 
sinh nhật lần thứ 75 của Bác, chúng tôi 
thay mặt TW Đảng, Quốc Hội, Chính 
phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xin 
kính chúc Bác mạnh khỏe, sống lâu.

Sau lời cảm ơn, Bác hỏi: Chú Kỳ 
xem có gì chiêu đãi không? Đồng chí 
Vũ Kỳ ra hiệu cho các đồng chí phục 
vụ chuyển bánh kẹo ra. Bác vui vẻ giơ 
cao tay mời tất cả mọi người ăn kẹo, 

bánh và dặn: ‘’Nhớ để dành phần cho 
các thím và các cháu ở nhà nữa’’. Tất 
cả cười vang, đầm ấm, chan hòa. Lễ 
sinh nhật lần thứ 75 của một vị Chủ 
tịch nước diễn ra như thế đó.

Dịp sinh nhật của Người năm 
1969 cũng diễn ra giản dị và đằm ấm 
như mọi lần. Nào ai biết đó sinh nhật 
cuối cùng. 16 giờ 15 ngày 11-5-1969, 
Bác Hồ đến thăm và nói chuyện thân 
mật với các đại biểu dự Hội nghị cán 
bộ cấp cao toàn quân. Khi Bác vào 
phòng họp, mọi người đứng dậy cả 
hô vang: ‘’Hồ Chủ tịch muôn năm!, 
Hồ Chủ tịch muôn năm!’’. Bác thân 
mật hỏi thăm: ‘’Các chú khỏe cả chứ? 
Có vui không?’’. Những lời đáp: ‘’Thưa 
Bác chúng cháu khỏe. Thưa Bác! Vui 
lắm ạ!’’ và Bác bảo ‘’Thế là tốt. Vậy các 
chú vỗ tay đi’’. Cả hội trường lại được 
dịp vang lên những tràng vỗ tay vui 
mừng, phấn chấn.

Thiếu tướng Vương Thừa Vũ thay 
mặt anh em mang hoa đến và phát 
biểu chúc thọ Bác. Xúc động quá nên 
giọng run run, khi đồng chí ấy vừa dứt 
lời Bác vui vẻ rút một bông hoa đẹp 
nhất tặng lại đồng chí Vũ, một cử chỉ 
thật âu yếm và thân tình.

Chiều 18-5, các đồng chí trong 
Bộ Chính trị và một số Ủy viên TW 

Đảng vào chúc thọ Bác Hồ ở nhà 
họp Bộ Chính trị, ngay sau nhà sàn. 
Bác Hồ ngồi thoải mái phía đầu bàn, 
mọi người đứng, ngồi vây quanh. Đ/c 
Lê Duẩn đứng lên chúc thọ và đ/c 
Tố Hữu tặng hoa Bác. Khi bánh kẹo 
bưng ra, Bác thân mật mời và lại căn 
dặn nhớ mang phần về cho các cô, 
các cháu ở nhà. 10 giờ 30 ngày 19-5, 
Bác tiếp chị Phan Thị Quyên (vợ liệt 
sĩ Nguyễn Văn Trỗi), chị Nguyễn Thị 
Châu (Ủy viên Ban Chấp hành Hội 
Liên hiệp Thanh niên sinh viên giải 
phóng khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia 
Định) đến chúc thọ Bác.

14 giờ 30, Bác lên nhà sàn viết 
thư khen thiếu niên hợp tác xã Măng 
Non (thôn Phú Mẫn, xã Hàm Sơn, 
huyện Yên Phong, tỉnh Hà Bắc) có 
nhiều thành tích chăm sóc trâu bò. 
Trong ngày này Bác gửi tặng tỉnh 
Nghệ An tấm ảnh chân dung có ghi 
phía dưới ảnh ‘’Cán bộ, đảng viên phải 
gương mẫu trong mọi công tác, phải 
hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân’’. 
Bác cũng gửi tặng nhà máy xi măng 
Hải Phòng một ảnh chân dung.

Ngày 23-5-1969, Bác gửi điện 
cảm ơn Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ và 
Ủy ban TW mặt trận giải phóng miền 
Nam Việt Nam; điện cảm ơn Chủ tịch 
Trịnh Đình Thảo và Ủy ban TW Liên 
minh các lực lượng dân tộc, dân chủ 
và hòa bình Việt Nam và sau cùng là 
thư Bác Hồ cảm tạ chung Quốc hội, 
Chính phủ, TW Đảng, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, các chính Đảng, các 
đoàn thể nhân dân (đăng trên báo 
Nhân dân 28-5-1969).

Còn nhiều câu chuyện xung 
quanh những lần sinh nhật Bác như 
vào dịp này năm 1963 Người đề nghị 
Quốc hội không nhận Huân chương 
Sao vàng: ‘’... Chờ ngày miền Nam 
hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc hòa 
bình thống nhất, Bắc - Nam sum họp 
một nhà, Quốc hội sẽ cho phép đồng 
bào miền Nam trao tôi Huân chương 
cao quý ấy. Như vậy thì toàn dân ta sẽ 
sung sướng, vui mừng’’ ...

Trích ‘’Nhớ mãi ngày sinh Bác 
Hồ’’ TS Trần Viết Hoàn, NXB Văn hóa 

- Thông tin 2001
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Trạm biến áp 500kV Duyên Hải 
có nhiệm vụ truyền tải công 
suất từ Trung tâm Điện lực 

Duyên Hải lên hệ thống truyền tải 
điện Quốc Gia. Công trình đã được 
nghiệm thu, đóng điện và đưa vào 
vận hành phần thiết bị SPP 220kV 
ngày 23/12/2014, phần thiết bị SPP 
500kV ngày 16/07/2015. 

Qua quá trình vận hành từ năm 
2014 đến nay, Công ty Truyền tải Điện 
4 đã tổ chức khảo sát điều kiện thời 
tiết và tình hình nhiễm bẩn tại khu 
vực TBA 500kV Duyên Hải. Hàng năm 
ngay sau kết thúc mùa mưa (bắt đầu 
từ tháng 11) đến bắt đầu mùa mưa 
năm sau (hết tháng 5) thì xuất hiện 
gió mùa Đông Bắc (gió theo hướng từ 
phía biển vào đất liền) và từ tháng 6 
đến tháng 11 thì gió đổi hướng ngược 
lại thổi từ đất liền ra biển. Trong thời 
gian gió thổi từ biển vào đất liền sẽ 
đưa không khí ẩm có muối biển kết 
hợp bụi bẩn từ các NMĐ.DH1, NMĐ.
DH3, NMĐ.DH3MR, NMĐ.DH2 vào 
đất liền bám vào bề mặt thiết bị của 
TBA 500kV Duyên Hải (TBA nằm cách 
các NMĐ nêu trên khoảng 300m) gây 
giảm cách điện thiết bị.

Nhằm đảm bảo truyền tải công 
suất lớn từ cụm các Nhà máy điện 
Duyên Hải lên lưới truyền tải điện, 
đảm bảo vận hành an toàn ổn định, 
đảm bảo giảm tổn thất điện năng do 
phóng điện cục bộ, phóng điện vầng 
quang trên bề mặt cách điện thiết bị 
điện TBA 500kV Duyên Hải. Từ năm 
2014 đến nay, Công ty Truyền tải điện 
4 đã tổ chức thực hiện theo dõi chu 
kỳ, mức độ, đánh giá mức độ nhiễm 
bẩn theo dòng rò và số bát cách điện 
trên các tiêu chí về độ nhiễm bẩn tại 
điều II.5.50. Quy phạm trang bị điện 
11 TCN - 19-2006 - phần II, giá trị tiêu 
chuẩn đường rò tương ứng với vùng 
ô nhiễm môi trường và tiêu chuẩn IEC 

IEC-60815 - 2008, đánh giá các mức 
độ ô nhiễm và quan hệ giữa mức ô 
nhiễm và chiều dài đường rò quy 
định; phân vùng nhiễm bẩn và giá trị 

tiêu chuẩn đường rò theo tiêu chuẩn 
IEC 60815.

Trên cơ sở đánh giá mức độ 
nhiễm bẩn, từ năm 2014 đến nay, 
Công ty Truyền tải điện 4 đã nghiên 
cứu ứng dụng triển khai thực hiện 
nhiều giải pháp để ngăn ngừa nhiễm 
bẩn bề mặt cách điện, trong đó có 5 
giải pháp xử lý chính, cụ thể như sau:

Giải pháp thứ nhất: Trồng 600 
cây Dương chắn bụi cao hơn 8m 
ngoài tường rào phía Đông Bắc của 
SPP 500kV để hạn chế bụi do gió 
Đông Bắc đưa vào trạm. Kết quả, sau 
khi có hệ thống lưới chắn bụi thì việc 
bụi bẩn bám vào thiết bị giảm nhưng 
không đáng kể.

Giải pháp thứ hai: Lắp lưới chắn 
bụi cao 12m, dài 376m khu vực tường 
rào phía Đông Bắc của sân phân phối 
500kV để hạn chế bụi do gió Đông 
Bắc đưa vào trạm. Kết quả, sau khi 
có hệ thống lưới chắn bụi thì việc 
bụi bẩn bám vào thiết bị giảm nhưng 
không đáng kể. 

ĐẢM BẢO VẬN HÀNH AN TOÀN 
LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI MÙA KHÔ NĂM 2020

Trung tâm Điện lực (TTĐL) 
Duyên Hải được xây dựng tại 
ấp Mù U, xã Dân Thành, huyện 
Duyên Hải tỉnh Trà Vinh, địa 
điểm cách trung tâm thị xã 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh khoảng 
45km về hướng Đông Nam, cách 
thành phố Hồ Chí Minh 250km. 
Địa điểm xây dựng TTĐL Duyên 
Hải có địa hình mang tính chất 
của vùng đồng bằng ven biển. 
Trung tâm Điện lực Duyên Hải 
đang trong giai đoạn hoàn 
thiện, triển khai xây dựng đồng 
thời các tổ máy phát điện Duyên 
Hải 2-1, Duyên Hải 2-2, Duyên 
Hải 3-1 và Duyên Hải 3-2.

Vệ sinh cách điện bằng công nghệ nước áp lực cao
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Giải pháp thứ ba: Cắt điện để vệ sinh cách điện (offline)

Số lần cắt điện để vệ sinh cách điện trong các năm 2015, 2016, 2017, 2018 
như sau:

Năm 2015 2016 2017 2018 2019
04 tháng đầu 

năm 2020
Số lần cắt điện để 
vệ sinh cách điện

392 473 696 944 1055 988

Qua số liệu thực tế, tần suất vệ sinh cắt điện phải thực hiện thường xuyên, 
tăng dần theo từng năm. Việc cắt điện để vệ sinh cách điện yêu cầu việc huy 
động số lượng công nhân rất lớn không những gây ảnh hưởng đến công 
tác vận hành đường dây mà còn tiêu tốn chi phí sản xuất lớn cho nhân sự và 
phương tiện máy móc, do đó làm giảm hiệu suất công việc. 

Giải pháp thứ tư: Vệ sinh cách điện hotline.

Ngoài ra, đơn vị quản lý vận hành cũng đã áp dụng công nghệ vệ sinh 
cách điện hotline để thực hiện công tác vệ sinh cách điện nhằm ngăn ngừa sự 
cố, cụ thể số lần thực hiện vệ sinh hotline như sau:

Năm 2015 2016 2017 2018 2019
04 tháng đầu 

năm 2020
Số lần vệ sinh 
cách điện hotline

142 219 376 419 539 455

Qua số liệu thực tế, mặc dù tần suất vệ sinh cách điện hotline không nhiều 
bằng vệ sinh cắt điện, tuy nhiên biện pháp này vẫn phải thực hiện thường 
xuyên và tăng dần theo từng năm, việc áp dụng giải pháp vệ sinh cách điện 
hotline giúp giảm tình trạng nhiễm bẩn cách điện và hạn chế cắt điện thiết bị.

Giải pháp thứ năm: Giải pháp sơn 
phủ cách điện thiết bị trạm biến áp 
500kV Duyên Hải. Đặc tính nổi trội của 
sứ cách điện được phủ sơn cách điện 
là “Nó kết hợp được ưu điểm của cả hai 
công nghệ, đó là kết cấu cơ học chắc 
chắn của sứ/thủy tinh và cung cấp khả 
năng kỵ nước tốt hơn các chất cách 
điện composite. Các sứ được phủ sơn 
cách điện làm tăng độ bền điện môi 
và làm tăng khoảng cách dòng rò hiệu 
quả hơn 40%. Sứ được phủ sơn cách 
điện cũng có khả năng chống ô nhiễm 
cao hơn (độ mặn 160kg/m3). Kết cấu 
cơ học chắc chắn của sứ/sứ thủy tinh 
được duy trì. Tính siêu kỵ nước của sơn 
cách điện Silicone mạnh mẽ hơn các 
loại sứ Composite.

Hiện nay Công ty Truyền tải điện 4 
đang triển khai dự án sơn phủ cách điện 
cho thiết bị tại TBA Duyên Hải, và việc 
vận hành TBA 500kV Duyên Hải được 
an toàn và tin cậy đã góp phần đảm bảo 
nguồn công suất phát tại chỗ của khu 
vực miền Nam và ổn định được công tác 
cung cấp điện mùa khô trong hệ thống 
điện Truyền tải Quốc gia.  

Quốc Chiêu

PTC4 đưa ra nhiều giải pháp ngăn ngừa 
nhiễm bẩn bề mặt cách điện
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Để dòng điện được truyền tải 
liên tục, an toàn và ổn định 
những người lính TTĐ Hà Nội 

đã và đang gấp rút tiến hành công tác 
kiểm tra, sửa chữa tồn tại trên lưới, lập 
phương án vận hành các Trạm biến 
áp (TBA) trong điều kiện cô lập lực 
lượng vận hành để ứng phó với dịch 
Covid-19 đối với các TBA nhằm đảm 
bảo cung cấp điện ổn định trong dịp 
nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và trong mùa nắng 
nóng năm 2020.

Mùa nắng nóng, nhu cầu về điện 
tăng cao gây áp lực rất lớn lên những 
người làm truyền tải điện, đặc biệt 
là đội ngũ vận hành đường dây 500 

kV Bắc - Nam. Có mặt tại TBA 500kV 
Thường Tín thuộc TTĐ Hà Nội vào 
những ngày đầu Hè, ngay từ ngoài 
cổng chúng tôi đã thấy biển “Khu 
vực cách ly”. Đồng chí bảo vệ đề nghị 
đoàn kiểm tra xuống xe và làm thủ 
tục theo đúng nội qui, qui định của 
Công ty và Bộ Y tế khi đến làm việc tại 
TBA. Chúng tôi nhanh chóng được đo 
thân nhiệt, rửa tay bằng cồn, khai báo 
tên và chức danh...

Trước mắt chúng tôi là phòng 
Trung tâm vận hành, đồng chí trực 
chính trong trang phục bảo hộ chống 
dịch của ngành Y đang báo cáo công 
tác vận hành và phương án đã được 

duyệt theo kịch bản trong thời gian 
cao điểm 30/4 - 1/5 và trong những 
ngày nắng nóng tới đây đã được dự 
báo trước.

Khi được phỏng vấn, anh Chu 
Xuân Khoát - Trạm Trưởng TBA 500kV 
Thường Tín cho biết: “Để đảm bảo cung 
cấp điện an toàn - ổn định cho ngày 
nghỉ lễ 30/4-1/5, TTĐ Hà Nội đã chỉ 
đạo khẩn trương hoàn thành kiểm tra, 
khắc phục những khiếm khuyết, tồn 
tại trong kỹ thuật. Tăng cường kiểm tra, 
kiểm soát người ra vào khu vực trạm, 
phối hợp với chính quyền địa phương, 
lực lượng an ninh khu vực đảm bảo an 
ninh trong các ngày Lễ, đảm bảo công 

Đoàn kiểm tra cùng đội TTĐ Hà Nội Ba kiểm ta tại khoảng cột 354-355 đường dây 500kV Quảng Ninh - Thường Tín

ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN CHO THỦ ĐÔ 
DỊP 30/4 - 1/5 VÀ MÙA NẮNG NÓNG 2020

Để đảm bảo dòng điện luôn được truyền tải liên tục, ổn định và an 
toàn trong các ngày lễ và mùa nắng nóng 2020. Truyền tải điện (TTĐ) 
Hà Nội, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) phối hợp với Công an thành phố 
Hà Nội kiểm tra công tác An ninh, An toàn điện trên khu vực thành phố 
Hà Nội để tăng cường công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao 
áp (HLATLĐCA) trên địa bàn Thủ đô, theo Qui chế phối hợp đảm bảo an 
ninh, an toàn Hệ thống lưới điện truyền tải trên địa bàn thành phố Hà 
Nội đã ký giữa PTC1 với Công an thành phố Hà Nội.
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tác phòng cháy chữa cháy, giám sát thi 
công công trình mở rộng ngăn lộ phía 
500kV”.

Mùa nắng nóng năm 2020 được 
dự báo thời tiết nắng nóng sẽ diễn ra 
phức tạp và kéo dài, xuất hiện nhiều 
hình thái thời tiết cực đoan, phụ tải điện 
năm 2020 được Tổng Công ty Truyền tải 
điện Quốc gia dự báo sẽ tăng cao 20% 
trong đó đặc biệt tại các tuyến đường 
dây cung cấp điện cho các vùng kinh tế, 
chính trị trọng điểm như: Hà Nội và các 
tỉnh lân cận, Thành phố Hồ Chí Minh…

Theo lộ trình đoàn công tác tiến 
hành kiểm tra một số đường dây, 
trạm biến áp quan trọng cung cấp 
điện cho thủ đô Hà Nội. Là một trong 
những TBA 500 kV lớn nhất của miền 
Bắc, ông Lê Quang Khôi - Trưởng 
TBA 500 kV Đông Anh chia sẻ: “Trạm 
500kV Đông Anh đang vận hành 02 
MBA 500kV với tổng công suất 1800 
MVA, 02 MBA 220kV tổng công suất 
500 MVA, 04 ngăn lộ ĐZ 500kV, 04 
ngăn lộ ĐZ 220kV, 06 ngăn lộ ĐZ 
110kV, cấp điện cho phụ tải các tỉnh 
Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên và thủ 
đô Hà Nội. Dự báo các tháng mùa 

nắng nóng năm 2020, sản lượng điện 
tiêu thụ sẽ tăng ~ 19% so với cùng kỳ 
năm 2019. Để đáp ứng được nguồn 
điện phục vụ sản xuất cũng như nhu 
cầu sinh hoạt của nhân dân trong 
thời điểm này đối với ngành điện nói 
chung cũng như Trạm 500kV Đông 
Anh nói riêng là rất khó khăn”.

Trước tình hình đó, Trạm biến áp 
500 kV Đông Anh đã thực hiện hàng 
loạt các giải pháp như: Làm hệ thống 
làm mát bằng nước cho MBA có nguy 
cơ quá tải cao; Phối hợp với các đơn 
vị thực hiện thí nghiệm định kỳ thiết 
bị định kỳ đảm bảo đúng tiến độ đặt 
ra; Các điểm có nhiệt độ tăng cao đều 
được kịp thời xử lý trước mùa nắng 
nóng… Bên cạnh đó, vào dịp nghỉ lễ 
và cao điểm nắng nóng, tải cao, Trạm 
trưởng, kỹ thuật viên đều được tăng 
cường cùng các ca trực vận hành 
kiểm tra, rà soát tình trạng vận hành 
thiết bị MBA, MC, DCL… để kịp thời 
phát hiện và xử lý các khiếm khuyết 
trên lưới điện.

Ông Hoàng Song Hào - Phó 
Trưởng phòng Tổng hợp - TTĐ Hà 
Nội cũng cho biết thêm: “Để đảm 

bảo truyền tải điện liên tục - an toàn 
chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với 
các cơ quan liên quan như công an 
để kiểm tra thường xuyên và theo 
kế hoạch các trạm, đường dây theo 
đúng quy định của ngành. Trước các 
dịp nghỉ lễ đơn vị đã xin cắt điện 
để phục vụ công tác xử lý tất cả các 
khiếm khuyết trên đường dây cũng 
như của các TBA để công tác cung cấp 
điện cho các dịp nghỉ lễ các sự kiện 
trọng đại của ngành, địa phương và 
của đất nước được tốt nhất”.

Trước những công tác chuẩn bị 
kỹ lưỡng và chu đáo như vậy, những 
người thợ truyền tải đã đảm bảo dòng 
điện luôn được thông suốt trong dịp 
nghỉ lễ 30/4-1/5 và đặc biệt là mùa 
nắng nóng 2020 tới đây của hệ thống 
truyền tải quốc gia nói chung và hệ 
thống TTĐ của Thủ đô nói riêng sẽ 
truyền tải liên tục, những dòng điện 
không ngừng được nối dài để ngày 
Tết giải phóng đất nước được trọn 
vẹn hơn, và để mùa nắng nóng năm 
nay sẽ không còn “nóng” vì điện.

Mạnh Hùng 

Kíp vận hành tại TBA 500kV Đông Anh

Ñieän & Ñôøi soáng     8

SAÛN XUAÁT - KINH DOANHî



Giáo sư, viện sĩ, tiến sĩ khoa 
học Trần Đình Long - Phó Chủ 
tịch Hội Điện lực Việt Nam đã 
trao đổi với chúng tôi về gói hỗ 
trợ giảm giá điện đối với người 
dân, doanh nghiệp gặp khó 
khăn do dịch bệnh COVID-19. 

PV: Ông đánh giá như thế nào 
về gói hỗ trợ giảm giá điện với tổng 
trị giá gần 11.000 tỷ đồng dành cho 
người dân, doanh nghiệp gặp khó 
khăn do COVID-19?

GS.VS.TSKH Trần Đình 
Long: Việc hỗ trợ phòng chống dịch 
COVID-19 là nhiệm vụ hết sức quan 
trọng không chỉ ở Việt Nam mà trên 
toàn thế giới và đã có nhiều cá nhân, 
doanh nghiệp tham gia.  Chung tay 
cùng cả nước, ngành Điện cũng 
không đứng ngoài cuộc. Việc Bộ 
Công Thương, EVN chủ động đề xuất 
Chính phủ giảm giá điện, tiền điện 
cho người dân, doanh nghiệp là rất 
đáng hoan nghênh. 

Do thực hiện giãn cách xã hội, 
người dân phải ở nhà nhiều hơn, vừa 
làm việc online, nhu cầu dùng điện 
cho sinh hoạt thường ngày cũng tăng 

lên, khiến tiền điện cũng sẽ tăng lên 
đáng kể. Do đó, trong gói hỗ trợ này, 
100% hộ dân sử dụng điện sinh hoạt 
sẽ được giảm 10% tiền điện từ bậc 1 
đến bậc 4 (dưới 300 kWh) là rất tích 
cực, phần nào giúp các gia đình vượt 
qua khó khăn. Ngoài ra, các doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; 
các cơ sở cách ly, khám, chữa bệnh 
COVID-19… cũng được miễn, giảm 
giá điện theo tỉ lệ nhất định.

PV:  Có ý kiến cho rằng, giảm 
10% giá điện cho các hộ gia đình, 
doanh nghiệp sản xuất là còn ít. 
Quan điểm của ông về vấn đề này 
như thế nào? 

GS.VS.TSKH Trần Đình Long: 
Với tâm lý người tiêu dùng, giảm giá 
bao nhiêu thì cũng khó cảm thấy là 
đủ. Dù vậy, chúng ta cần tìm hiểu để 
có một cái nhìn công bằng, khách 
quan rằng, chính ngành Điện cũng 
đang phải đối mặt với rất nhiều khó 
khăn: Nguồn điện toàn hệ thống 
không còn dự phòng; tình hình 
nước về các hồ thủy điện kém, khiến 
nguồn điện có giá thành rẻ này đang 
thiếu hụt, dẫn tới phải bù đắp bởi 
nhiệt điện than, nhiệt điện dầu, là 
những nguồn điện có giá thành sản 
xuất cao hơn,… 

Trong bối cảnh như vậy, mức 
giảm 10% là tương đối lớn trong khả 
năng của EVN. Do vậy, tôi thấy rất 
đáng hoan nghênh.

PV: Việc giảm giá điện sẽ gia 
tăng áp lực lên EVN trong đảm bảo 
cân đối tài chính. Theo ông, EVN cần 
phải làm gì để đảm bảo sản suất - 
kinh doanh hiệu quả?

GS.VS.TSKH Trần Đình Long: Có 
rất nhiều việc mà EVN phải làm để 
vượt qua những khó khăn trong 
năm 2020 cũng như giai đoạn 2021-
2025. Bên cạnh việc tiết giảm chi phí, 

đẩy mạnh ứng dụng khoa học công 
nghệ để nâng cao năng suất lao 
động,… EVN cần phải quản lý tốt nhu 
cầu phụ tải khi nguồn điện không 
còn dự phòng và đang đối diện với 
nguy cơ thiếu điện (đã được cảnh 
báo từ cách đây 1-2 năm. Đồng thời, 
đẩy mạnh truyền thông về sử dụng 
điện tiết kiệm, hiệu quả; chương trình 
điều chỉnh phụ tải điện. 

Năm 2019, tôi được biết Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc đã phối 
hợp với Bộ Công Thương tổ chức 
chương trình Điều chỉnh phụ tải ở 
một số tỉnh/thành phố phía Bắc có 
nhu cầu sử dụng điện lớn. Đây là hoạt 
động cần được phát huy bởi sẽ góp 
phần mang lại hiệu quả tốt cho việc 
cân đối cung cầu của hệ thống điện. 

PV: Thời gian qua, EVN đã chủ 
động đẩy mạnh dịch vụ điện trực 
tuyến và khuyến khích khách hàng 
sử dụng để giảm thiểu những nguy 
cơ lây nhiễm COVID-19. Cũng là một 
khách hàng sử dụng điện, ông đánh 
giá như thế nào về động thái này?

GS.VS.TSKH Trần Đình Long: 
Phải nói rằng, EVN đã rất chủ động, 
kịp thời trong việc tuyên truyền, đẩy 
mạnh dịch vụ điện trực tuyến trong 
bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến 
phức tạp. Khách hàng không cần ra 
khỏi nhà, vừa tránh lây nhiễm dịch 
bệnh mà vẫn thực hiện được các dịch 
vụ điện mình cần.

Giao dịch trực tuyến là xu thế của 
xã hội hiện đại. Chính vì vậy, tôi cho 
rằng, không chỉ khi có dịch COVID-19 
mà thời gian tới, việc triển khai dịch 
vụ điện trực tuyến nói riêng, các dịch 
vụ trực tuyến khác nói chung nên 
tiếp tục được đẩy mạnh.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Thùy Lê

GS.VS.TSKH Trần Đình Long

ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC 
HỖ TRỢ GIẢM GIÁ ĐIỆN CỦA EVN
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Đưa điện đến vùng sâu, hải 
đảo…

Một trong những dấu ấn mạnh 
mẽ nhất của ngành điện miền Nam 
là triển khai và thực hiện thành công 
Chương trình điện khí hóa nông 
thôn, đưa điện đến các vùng sâu, 
vùng xa, biên giới, hải đảo, góp phần 
thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; 
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 
cho người dân. 

Giữa thập niên 90 của thế kỷ 20, 
ngành điện miền Nam bắt tay thực 
hiện chương trình Điện khí hóa nông 
thôn với hàng loạt dự án, công trình 
đưa điện đến các xã, thôn, buôn làng 
ở 21 tỉnh thành phía Nam chưa có 
điện được triển khai. Nhờ đó, số hộ 
dân được sử dụng điện không ngừng 
tăng, từ 99,12% số xã và 69,64 số hộ 
dân có điện (năm 2001) lên 100% số 
xã và 99,69% số hộ dân có điện, trong 
đó 99,55% số hộ dân nông thôn có 
điện vào cuối năm 2019. EVNSPC dự 
kiến đến cuối năm 2020 sẽ đưa điện 
đến hầu hết các hộ dân nông thôn 
trên địa bàn.

Song song với việc triển khai 
các dự án cấp điện mới, EVNSPC đã 
thực hiện nhiều dự án cải tạo lưới 
điện, góp phần nâng cao chất lượng 
điện, giảm tổn thất và đảm bảo an 
toàn cung cấp điện tại khu vực nông 
thôn. EVNSPC cũng đã hoàn thành 
tiếp nhận các công trình điện hạ áp 
tại 876 xã, trực tiếp bán điện cho 1,2 
triệu hộ dân nông thôn, bảo đảm 
cho người dân được mua điện theo 
đúng giá quy định của Nhà nước và 
được cung cấp đầy đủ các dịch vụ của 
ngành Điện. Đồng thời, EVNSPC cũng 

đã hoàn thành cấp điện cho 113 xã 
theo tiêu chí số 4 về xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn 21 tỉnh, thành 
phố phía Nam. 

Cùng với đó, EVNSPC đã huy 
động mọi nguồn lực đầu tư cấp 
điện, tiếp nhận hệ thống lưới điện 
hạ áp nông thôn và bảo đảm điện 
cho các huyện đảo. Đến nay đã đầu 
tư cấp điện từ lưới điện quốc gia và 
phát triển nguồn điện tại chỗ, đảm 
điện cho 100% huyện đảo trên địa 
bàn quản lý, gồm: Phú Quốc, Kiên 
Hải, Lại Sơn (Kiên Giang), Côn Đảo 
(Bà Rịa - Vũng Tàu), Phú Quý (Bình 
Thuận), Trường Sa (Khánh Hòa)... 
góp phần phát triển kinh tế biển và 
bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ 
vững chủ quyền biển đảo thiêng 
liêng của Tổ quốc. 

Đột phá đổi mới

Cùng với Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam, từ năm 2013, EVNSPC quyết 
tâm đổi mới trong lĩnh vực kinh 
doanh và dịch vụ khách hàng và bắt 
đầu bằng việc giảm các thủ tục hành 
chính, triển khai đồng bộ cơ chế 1 
cửa, tạo điều kiện cho khách hàng 
tiếp cận dịch vụ điện năng. Tiếp đến, 
EVNSPC thuê tư vấn độc lập đánh 
giá sự hài lòng của khách hàng đối 
với các dịch vụ điện lực. Kết quả cho 
thấy, sự hài lòng của khách hàng 
dành cho Tổng công ty đã tăng qua 
từng năm. Trên cơ sở đặt lợi ích và 
sự hài lòng của khách hàng làm mục 
tiêu phấn đấu, EVNSPC đã và đang 
từng bước xóa dần hình ảnh doanh 
nghiệp nhà nước “độc quyền” trong 
mắt khách hàng.

45 Dấu ấn 
năm ngành điện miền Nam

45 năm qua, kể từ ngày đất nước thống nhất (30/4/1975) đến nay, Tổng công ty Điện lực miền 
Nam (EVNSPC) đã không ngừng nỗ lực đảm bảo cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh 
quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam với nhiều dấu ấn.  
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Cuối năm 2015, EVNSPC đã cho 
ra đời Trung tâm Chăm sóc khách 
hàng, hoạt động 24/24h, sẵn sàng giải 
đáp mọi thắc mắc của khách hàng sử 
dụng điện. Từ đây, công tác chăm sóc 
khách hàng của EVNSPC được thực 
hiện theo hướng chuyên nghiệp, 
hiện đại và đa kênh, thông qua Tổng 
đài 19001006 - 19009000, email, zalo, 
website, facebook… Hệ thống dịch 
vụ khách hàng được chuẩn hóa về cơ 
sở dữ liệu thông tin khách hàng, bảo 
đảm cung cấp điện và dịch vụ chăm 
sóc khách hàng đúng đối tượng.

EVNSPC cũng sử dụng các phần 
mềm ứng dụng hiện trường nhằm 
kết nối việc khai thác đáp ứng yêu cầu 

cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4; bảo 
đảm 100% công ty điện lực được cài 
đặt và sử dụng chương trình quản lý 
liên hệ với khách hàng (CRM mobile) 
cho 100% nhân viên kinh doanh và 
sửa chữa điện ngoài hiện trường.

Bên cạnh đó, nhằm tối ưu hóa 
tính tiện ích, tạo thuận lợi cho khách 
hàng, đồng thời nâng cao năng suất 
lao động, EVNSPC đã hợp tác với các 
ngân hàng và tổ chức trung gian 
triển khai dịch vụ thu hộ tiền điện. 
Đến nay đã hợp tác thu hộ tiền điện 
với 15 ngân hàng và 8 tổ chức trung 
gian. Khách hàng sử dụng điện có thể 
thanh toán mọi lúc mọi nơi, qua nhiều 
kênh như trích nợ tự động tài khoản 

(uỷ nhiệm thu), uỷ nhiệm chi, Internet 
banking/Mobile Banking/Ví điện tử, 
thẻ thanh toán ngân hàng, thanh toán 
trực tiếp tại các phòng giao dịch/quầy 
ATM ngân hàng, bưu cục hoặc điểm 
thu tiện lợi như siêu thị, cửa hàng của 
các tổ chức trung gian… 

EVNSPC còn kết nối, cung cấp các 
dịch vụ điện tại Cổng Thông tin dịch vụ 
công trực tuyến hoặc Trung tâm Hành 
chính công tại các tỉnh/thành phố. Để 
nâng cao hơn nữa sự thuận lợi, minh 
bạch trong việc cung cấp các dịch vụ 
điện đến khách hàng, cung cấp “dịch 
vụ điện trực tuyến” tương đương dịch 
vụ công cấp độ 4. Nhờ đó, khách hàng 
chỉ cần giao dịch với ngành Điện qua 
hình thức trực tuyến, bao gồm cả việc 
đóng tiền cho các dịch vụ điện có phát 
sinh chi phí (nếu có).

EVNSPC tiếp tục hiện đại hóa 
và chuyên nghiệp hóa công tác kinh 
doanh và dịch vụ khách hàng trong 
giai đoạn tới và đặt mục tiêu đến năm 
2025, dịch vụ khách hàng đạt ngang 
bằng các nước ASEAN 3; trong đó chỉ 
số SAIDI<150 phút/năm, SAIFI < 3 
lần/năm (tính cả số lần cắt điện theo 
kế hoạch); chỉ số tiếp cận điện năng 
đạt ngang bằng các nước ASEAN 3 
(thời gian giải quyết thủ tục của đơn 
vị điện lực)…

Phục Lễ 

Điện khí hóa nông thôn của Việt Nam là một kì tích

“Về điện khí hoá nông thôn, tỷ lệ tiếp cận điện của Việt Nam đã tăng từ 
14% vào năm 1993 lên tới trên 99% vào năm 2018. Trong vòng 25 năm, hơn 
14 triệu hộ gia đình hay 60 triệu người dân Việt Nam đã được hoà lưới điện 
quốc gia. Đây quả thật là một kỳ tích”, ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc 
gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam nói tại “Hội nghị cấp cao lần thứ 2 
- Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) về Tương lai ngành năng lượng 
bền vững cho Việt Nam” diễn ra cuối năm 2018. Theo ông Ousmane Dione, 
Việt Nam là một câu chuyện thành công trên toàn cầu về phát triển ngành 
năng lượng trong một vài thập kỷ vừa qua. Hai khía cạnh cần được nhấn 
mạnh trong câu chuyện thành công này là điện khí hoá nông thôn và cải 
cách ngành”.
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Nằm trong lộ trình cổ phần hóa 
công ty mẹ, tháng 5/2020, 
Tổng công ty Phát điện 1 

(EVNGENCO1) đã và đang gấp rút 
triển khai kế hoạch cổ phần hóa. Một 
loạt nhiệm vụ trọng tâm đã được 
EVNGENCO1 hoàn thành đúng tiến 
độ được giao.

Cụ thể, Dự toán chi phí và Kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu của 02 gói 
thầu “Tư vấn xác định giá trị doanh 
nghiệp để cổ phần hóa Công ty mẹ - 
Tổng công ty Phát điện 1” (TV01) và 
gói thầu “Tư vấn lập phương án cổ 
phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty 
Phát điện 1” (TV02) đã được Ủy ban 
Quản lý vốn nhà nước (UBQLV) phê 
duyệt tại các Quyết định số 165/QĐ-
UBQLV ngày 09/4/2020 và Quyết định 
số 167/QĐ-UBQLV ngày 09/4/2020.

Ngay sau đó, Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN) đã có Quyết định số 
69/QĐ-HĐTV ngày 15/4/2020 về việc 
phê duyệt E-HSMT của gói thầu TV01 
và gói thầu TV02.

Trên cơ sở đó, EVNGENCO1 đã 
thực hiện đăng tải thông báo mời 

thầu, hồ sơ mời thầu qua mạng đối 
với 02 gói thầu tư vấn trên, thời điểm 
đóng thầu là 13h30 ngày 08/5/2020.

Về việc hỗ trợ xác định giá thuê 
đất phục vụ cổ phần hóa, EVNGENCO1 
đã có văn bản gửi UBND của 10 tỉnh, 
thành phố. Đến tháng 4/2020, có 6 
địa phương cho ý kiến về giá thuê đất 
sau khi cổ phần hóa (Đăk Nông, Đà 
Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng 
Nam, Lâm Đồng) và 04 địa phương 
đang xem xét giải quyết (Trà Vinh, Hà 
Nội, Quảng Ninh, Bình Thuận).

Về việc  bàn giao tài sản nằm 
trên diện tích đất trả lại địa phương 
tại  thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng 
Ninh), sau khi tiếp nhận ý kiến của 
UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị 
“EVNGENCO1 thực hiện chuyển giao 
nguyên trạng tài sản theo giá trị còn 
lại của tài  sản đang phản ánh trên 
sổ sách kế toán của doanh nghiệp 
về địa phương theo  đúng quy định”, 
EVNGENCO1 đã báo cáo với EVN và 
UBQLV, hiện đang chờ ý kiến chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ và hướng 
dẫn của Bộ Tài chính.

EVNGENCO1 cũng đã phối hợp 
với kiểm toán độc lập KPMG hoàn 
thành Báo cáo tài chính 2019 sau kiểm 
toán vào cuối tháng 3/2020 theo đúng 
thời hạn quy định. Về việc quyết toán 
thuế năm 2019, hiện tại, EVNGENCO1 
tạm thời thực hiện theo Nghị định sửa 
đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 
24/2/2017 và đề xuất quyết toán thuế 
sau khi Nghị định sửa đổi Nghị định 
20 ban hành để tối ưu tiền thuế thu 
nhập doanh nghiệp phải nộp.

Trong tháng 5/2020, EVNGENCO1 
sẽ tiếp tục triển khai công tác cổ phần 
hóa theo đúng tiến độ đã được phê 
duyệt, trong đó tập trung vào một 
số nhiệm vụ chính như: tổ chức đấu 
thầu lựa chọn đơn vị tư vấn gói TV01 
và TV02; làm việc với các cơ quan liên 
quan về việc bàn giao tài sản trên diện 
tích đất của Tổng công ty bàn giao cho 
UBND tỉnh Quảng Ninh; làm việc với cơ 
quan thuế về kiểm tra, quyết toán thuế 
2019 và kế hoạch năm 2020; làm việc 
với UBND các tỉnh, thành phố về hỗ trợ 
xác định giá thuê đất phục vụ cổ phần 
hóa Công ty mẹ - EVNGENCO1.

 Thu Hà - Phương Thảo

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải 
(Ảnh minh họa)

LỘ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA
EVNGENCO1 NỖ LỰC TRIỂN KHAI 
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Trong cuộc chiến chống dịch 
Covid-19, không ngại khó 
khăn, vất vả, những “chiến sĩ 

áo trắng” của cả hệ thống y tế đang 
“căng mình” trên tuyến đầu chống 
dịch Covid-19, góp phần quan trọng 
trong việc ngăn chặn dịch bệnh lây 
lan ra cộng đồng. Tham gia vào cuộc 
chiến này còn có những “chiến sỹ áo 
cam” là CBCNV của EVNHANOI đang 
ngày đêm giữ vững nguồn điện cho 
Thủ đô, hỗ trợ cho tuyến đầu hoàn 
thành nhiệm vụ cũng như nhân dân 
yên tâm thực hiện việc cách ly xã hội.

Từ đầu tháng 02/2020 để kịp 
thời ứng phó với các diễn biến của 
dịch bệnh, EVNHANOI đã tăng cường 
các ca trực, các đợt kiểm tra, nâng cấp 
cơ sở hạ tầng tại các trạm cung cấp 
điện cho các bệnh viện trên địa bàn 
Hà Nội. Do đã lên kế hoạch từ trước, 
EVNHANOI đã thực hiện tốt việc đảm 
bảo điện cho các ổ dịch tại Phố Trúc 
Bạch, Bệnh viện Bạch Mai hay mới 
đây là Thôn Hạ Lôi, Huyện Mê Linh.

Để làm được điều đó, EVNHANOI 
tổ chức tổng kiểm tra lưới điện, 
kịp thời phát hiện, xử lý những bất 
thường có nguy cơ gây sự cố cao 

đồng thời chuẩn bị sẵn các phương 
án xử lý, khắc phục trong trường hợp 
tình huống xấu xảy ra, chuẩn bị đầy 
đủ vật tư và thiết bị dự phòng để xử lý 
nhanh trong trường hợp xảy ra sự cố. 
Bố trí máy phát điện Diesel để cung 
cấp điện tại các điểm đảm bảo điện 
trong thời gian khắc phục sự cố. Ngày 
cũng như đêm, các “chiến sỹ áo cam” 
luôn sẵn sàng có mặt để đảm bảo 
lưới điện hoạt động an toàn, liên tục 
và ổn định.

Điện có vai trò vô cùng quan 
trọng trong cuộc sống sinh hoạt, sản 
xuất và đặc biệt trong cuộc chiến 
chống dịch Covid-19, EVNHANOI sẽ nỗ 
lực thực hiện tốt nhiệm vụ của mình để 
cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh. 
Trong thời gian tới, khi Chính phủ nới 
lỏng từng phần cho hoạt động sản 
xuất kinh doanh, kích cầu tiêu dùng, 
EVNHANOI đã sãn sàng cùng các 
doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân 
dân tái khởi động nền kinh tế.

Thu Lê

EVNHANOI kiểm tra tình trạng vận hành của thiết bị

EVNHANOI kiểm tra tình trạng vận hành của thiết bị

EVNHANOI THẦM LẶNG 
GIỮ SÁNG NGUỒN ĐIỆN THỦ ĐÔ

Tính đến thời điểm hiện nay, 
Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội 

(EVNHANOI) đã thực hiện rất tốt 
công tác đảm bảo điện, phòng 

chống dịch tại các Bệnh viện dã 
chiến, cơ sở cách ly, các Công ty 
Điện lực đều có phương án đảm 

bảo điện cho 98 Bệnh viện và 404 
cơ sở y tế trên địa bàn Thủ đô.
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Trong giai đoạn 2016 - 2020, 
EVNNPT về cơ bản đã thực 
hiện tốt công tác quản lý vận 

hành lưới điện truyền tải đảm bảo 
an toàn, ổn định để góp phần cùng 
Tập đoàn đảm bảo cung cấp điện cho 
phát triển kinh tế xã hội của đất nước 
và đời sống sinh hoạt của nhân dân 
trong giai đoạn 5 năm vừa qua. 

Về sản lượng điện truyền tải, 
EVNNPT có kết quả thực hiện năm 
2019 đạt 99,65% và năm 2020 ước đạt 
98,13% so với chỉ tiêu kế hoạch (KH) 
Tập đoàn giao EVNNPT tại KH 5 năm 
kèm theo QĐ số 155/QĐ-EVN.

Giai đoạn 2021 - 2025 là giai 
đoạn mở đầu của Chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội thứ 3 (2021- 
2030), có ý nghĩa quan trọng, tạo nền 
tảng cho phát triển kinh tế của cả 
giai đoạn 2021 - 2030 trong bối cảnh 
Việt Nam đang nỗ lực chuyển đổi mô 
hình tăng trưởng và đưa Việt Nam gia 
nhập nhóm nước có thu nhập trung 
bình cao. Vì vậy, để đẩy nhanh quá 
trình vượt bẫy thu nhập trung bình 
và bắt kịp một số nền kinh tế châu Á, 
toàn thể đất nước nói chung, EVN và 
EVNNPT nói riêng cần nỗ lực tạo dựng 
nền tảng cho tăng trưởng cao ngay 
từ những năm đầu của thời kỳ chiến 
lược mới - giai đoạn 2021 - 2025.

Trên cơ sở Quy hoạch Điện lực 
Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt (hiện nay đang thực hiện 
Quy hoạch phát triển điện lực Quốc 
gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến 

năm 2030 (Quy hoạch Điện VII điều 
chỉnh) tại Quyết định số 428/QĐ-TTg 
ngày 18/3/2016), cùng với việc xây 
dựng Kế hoạch 5 năm, hàng năm 
EVNNPT đều xây dựng kế hoạch 1+4, 
kế hoạch hàng năm… trình Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ Công 
Thương và Chính phủ phê duyệt để 
kịp thời cập nhật tiến độ thực tế các 
dự án phù hợp với nhu cầu phát triển 
hệ thống điện Việt Nam, đảm bảo 
nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng 
các công trình.

Cùng với đó, công tác rà soát 
quy hoạch, xây dựng kế hoạch đầu 
tư xây dựng phù hợp với quy hoạch 

phát triển điện lực Quốc gia, quy 
hoạch phát triển điện lực địa phương 
và kiến nghị các giải pháp điều chỉnh 
quy hoạch, kết nối lưới điện hiệu quả 
nhằm đảm bảo an toàn, tin cậy, giảm 
tổn thất điện năng cho hệ thống điện 
và đáp ứng nhu cầu phụ tải, đảm bảo 
đồng bộ tiến độ các nguồn điện cũng 
là một nhiệm vụ hết sức quan trọng 
trong công tác đầu tư xây dựng. 

Đảm bảo kế hoạch sản xuất 
kinh doanh

Các dự án nguồn điện được đầu 
tư đi vào vận hành theo tiến độ tại 
Quy hoạch điện VII điều chỉnh ban 

Công nhân Công ty Truyền tải Điện 2 sử dụng thiết bị camera nhiệt để phát hiện các 
điểm phát nhiệt trên lưới điện, phòng ngừa sự cố tại trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ

EVNNPT PHÁT HUY NGUỒN LỰC 
ĐỂ PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI 

GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Với sứ mệnh là “xương sống”  của ngành điện Việt Nam, trong nhiều năm qua EVNNPT 
(Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) luôn giữ vững vai trò giúp dòng điện được truyền 
tải an toàn, liên tục, ổn định. Đảm bảo đáp ứng yêu cầu cung cấp điện cho phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân.
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hành kèm theo Quyết định số 428/
QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ.

Danh mục và khối lượng đầu tư 
phát triển lưới điện truyền tải theo 
Quy hoạch điện VII điều chỉnh ban 
hành kèm theo Quyết định số 428/
QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ, các Quyết định 
của Bộ CT phê duyệt Quy hoạch phát 
triển điện lực các tỉnh/thành phố giai 
đoạn 2016 - 2025, có xét đến 2035; Tờ 
trình Kế hoạch đầu tư phát triển lưới 
điện truyền tải Quốc gia năm 2019, 
có xét đến 2023 của EVNNPT trên cơ 
sở Đề án của Viện Năng lượng lập. 

Căn cứ dự kiến của EVN về tốc 
độ tăng trưởng nhu cầu điện thương 
phẩm toàn quốc trong giai đoạn 
2021 - 2025 là 8,5%/năm. Trong khi 
đó tốc độ tăng trưởng kinh tế bình 
quân 5 năm 2021 - 2025 đạt khoảng 
7,0%/năm theo dự báo của Trung 
tâm thông tin và dự báo kinh tế xã 
hội Quốc gia, Bộ Kế hoạch đầu tư.

Đảm bảo khả năng cung cấp 
điện của hệ thống điện quốc gia

Để góp phần cùng EVN đảm bảo 
cung cấp điện cho phát triển kinh tế 
xã hội của đất nước trong giai đoạn 
2021 - 2025, EVNNPT sẽ tập trung 

đẩy mạnh công tác quản lý kỹ thuật, 
vận hành để đảm bảo vận hành an 
toàn, liên tục, ổn định hệ thống điện 
truyền tải, giảm thiểu sự cố và TTĐN. 
Tuy nhiên khả năng cung cấp điện 
sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc đầu tư 
phát triển lưới điện truyền tải để đảm 
bảo giải tỏa công suất các công trình 
nguồn điện, nâng cao năng lực lưới 
điện truyền tải Bắc - Nam, lưới điện 
truyền tải liên vùng và nội vùng để 
đảm bảo cung cấp điện.

Theo dự báo, giai đoạn 2021 - 
2025 sẽ tiếp tục có xu hướng truyền 
tải cao theo hướng Bắc - Trung - Nam. 
Do đó, nhiệm vụ trọng tâm của lưới 
truyền tải điện liên kết là đảm bảo 
cấp đủ điện cho miền Nam, bao gồm 
các dự án trọng điểm như sau: ĐZ 500 
kV Phố Nối - Nam Định 1 - Thanh Hóa 
- Quỳnh Lập - Vũng Áng; các công 
trình 500 kV đấu nối vào lưới liên kết 
Bắc - Trung - Nam: TBA 500 kV Nghi 
Sơn, Thanh Hóa, Quảng Trị, Krông 
Buk; NCS TBA 500 kV Đà Nẵng.

Đồng bộ các giải pháp trong 
đầu tư xây dựng

Một yếu tố không kém phần 
quan trọng quyết định đến hiệu quả 
đầu tư xây dựng các dự án truyền tải 
điện chính là thực hiện tốt công tác 
bồi thường (BT) giải phóng mặt bằng 
(GPMB). Việc ban hành chính sách 
pháp luật về đất đai chưa ổn định qua 
các thời kỳ có ảnh hưởng rất lớn đến 
công tác BT, GPMB, do vậy, công tác 
này còn gặp nhiều khó khăn. Giá đền 
bù chưa sát thị trường, người dân sử 
dụng đất chưa đúng mục đích, xây 
dựng các công trình trái phép....

Để tháo gỡ các khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình BT, 
GPMB, đẩy nhanh tiến độ các công 
trình, EVNNPT đã chủ động thực 
hiện: Lựa chọn tuyến tối ưu, giảm 
thiểu tối đa qua rừng tự nhiên, qua 
các khu dân cư đông đúc, qua các 
khu công nghiệp, khu đất canh tác 
hiệu quả của các địa phương ngay từ 
dự án đầu tư; Thực hiện ngay công 
tác cắm mốc, thực hiện các thủ tục 
đo vẽ, phương án BT, GPMB ngay 
sau khi dự án được phê duyệt.Để 
đáp ứng nhu cầu phụ tải trên, căn cứ 
vào tiến độ thực tế, giai đoạn 2021 - 

NPTS thí nghiệm thiết bị tại TBA 500 kV Đà Nẵng
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2025 kế hoạch khởi công là 207 
công trình (51 công trình lưới 
500kV; 154 công trình lưới 220kV 
và 02 công trình lưới 110kV) và 
kế hoạch đóng điện là 255 công 
trình (61 công trình lưới 500kV; 
191 công trình lưới 220kV và 03 
công trình lưới 110kV).

Đồng thời trên cơ sở khối 
lượng đầu tư cần đưa vào vận 
hành giai đoạn 2021 - 2025 như 
đã trình bày ở trên và chuẩn bị gối 
đầu cho các dự án cần đưa vào vận 
hành sau 2025, nhu cầu vốn cho 
giai đoạn 2021 - 2025 cần cho đầu 
tư là 113.253,761 tỷ đồng, trong 
đó: Vốn đầu tư thuần: 81.428,972 
tỷ đồng; Trả nợ gốc và lãi vay: 
31.824,789 tỷ đồng.

Trong từng giai đoạn của 
dự án, EVNNPT yêu cầu các đơn 
vị quản lý dự án phải lập và phê 
duyệt Tổng tiến độ cũng như 
tiến độ chi tiết các giai đoạn, các 
năm để quản lý, đôn đốc để đảm 
bảo tiến độ từng khâu, từng năm 
nhằm đảm bảo tiến độ chung của 
dự án. Yêu cầu tất cả các đơn vị 
thực hiện đầy đủ và áp dụng triệt 
để chương trình Quản lý đầu tư 
xây dựng của EVN nhằm quản lý 
tiến độ, chất lượng, hiệu quả các 
dự án trong EVNNPT.

Thực hiện việc quản lý Chi 
phí, quản lý Chất lượng các công 
trình theo đúng các quy định, 
nhằm đảm bảo chất lượng, tối ưu 
chi phí tất cả các công trình đầu tư 
xây dựng của EVNNPT.

Bằng việc đúc kết những bài 
học kinh nghiệm cũng như đề 
ra các giải pháp cơ bản để nâng 
cao hiệu quả trong quá trình đầu 
tư phát triển hệ thống truyền 
tải điện trên phạm vi cả nước, 
EVNNPT sẽ thực hiện đầu tư xây 
dựng các công trình điện theo 
đúng quy hoạch Tổng sơ đồ lưới 
điện mà Thủ tướng Chính phủ đã 
phê duyệt nhằm phục vụ đắc lực 
cho quá trình phát triển kinh tế, 
xã hội trong điều kiện nước ta 
đang hội nhập sâu rộng nền kinh 
tế quốc tế.

Tích cực ứng dụng công 
nghệ mới

Để đạt được mục tiêu chiến 
lược trên trong giai đoạn mới, 
EVNNPT đang khẩn trương triển 
khai thực hiện các chương trình 
thuộc Đề án lưới điện thông minh, 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện TBA 
không người trực, đảm bảo năm 
2020 chuyển 60% số TBA 220 kV 
theo tiêu chí trạm không người 
trực. Tiếp tục nghiên cứu ứng 
dụng các giải pháp giảm sự cố, 
ứng dụng công nghệ mới, giảm 
tổn thất lưới điện truyền tải.

Theo Phó Tổng giám đốc 
EVNNPT Phạm Lê Phú, trong các 
năm qua, EVNNPT đã thực hiện 
nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, 
có đề tài được nghiệm thu đánh 
giá cao và áp dụng có hiệu quả 
vào vận hành hệ thống truyền tải 
điện. Cụ thể, ứng dụng công nghệ 
chống sét van cho các đường dây 
nhằm giảm sự cố sét đánh. Nghiên 
cứu đề xuất sử dụng thiết bị định 
vị sự cố cho các đường dây 500 kV, 
220 kV, giảm thời gian tìm kiếm, 
khắc phục sự cố. Ứng dụng thiết bị 
giám sát dầu online cho máy biến 
áp (MBA) và kháng điện 500 kV. 
Trong đầu tư xây dựng, EVNNPT đã 
sử dụng sứ cách điện composite, 
xà cách điện composite; ứng dụng 
công nghệ trạm biến áp (TBA) GIS 
vào thực tế như, TBA 220 kV Thành 
Công (Hà Nội); trạm điều khiển 
tích hợp; trung tâm điều khiển xa 
TBA không người trực, nghiên cứu 
thử nghiệm thiết bị bay (FLYCAM) 
để kiểm tra đường dây....

Một trong những mục tiêu 
được đích thân các lãnh đạo của 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 
gia bàn thảo và thông qua chính 
là Chiến lược phát triển EVNNPT 
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 
2040 với mục tiêu: “Đến năm 2020 
EVNNPT trở thành một trong bốn 
đơn vị truyền tải hàng đầu Đông 
Nam Á, năm 2025 thuộc 10 nước 
hàng đầu châu Á và đến năm 2030 
đạt trình độ tiên tiến trên thế giới 
trong lĩnh vực truyền tải điện”.

Quốc Chiêu

Trên cơ sở những đề xuất của 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 
và được sự đồng ý về chủ trương của 
Chính phủ tại Nghị quyết số 41/NQ-
CP ngày 9/4/2020, Bộ Công Thương 
đã chính thức đưa ra các phương án 
giảm giá điện từ ngày 16/4/2020.

Thời gian áp dụng giảm giá điện đối 
với khách hàng sinh hoạt có chu 
kỳ sử dụng điện trong tháng 4 - 5 

- 6,  tương ứng với kỳ hoá đơn tiền điện 
tháng 5 - 6 - 7 năm 2020.

Để cụ thể hóa việc giảm giá điện, 
trước đó, ngày 30/3/2020, Ban Thường 
vụ Đảng ủy EVN đã ban hành Nghị quyết 
số 36-NQ/ĐU với mục tiêu thực hiện tốt 
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhanh 
chóng tháo gỡ khó khăn trong sản xuất 
kinh doanh, ứng phó hiệu quả với dịch 
COVID-19, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm 
vụ - kế hoạch năm 2020 của Tập đoàn.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chủ 
động báo cáo, đề xuất Chính phủ và Bộ 
Công Thương về các giải pháp để hỗ trợ 
khách hàng sử dụng điện trong thời gian 
dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra, trong 
đó có việc giảm giá điện.

Việc giảm giá điện này thể hiện sự cố 
gắng rất lớn của EVN khi hoạt động sản 
xuất kinh doanh trong quý I/2020 không 
được thuận lợi, bởi  tình hình thuỷ văn 
diễn biến bất thường, lượng nước về các 
hồ thuỷ điện kém, thiếu hụt nghiêm trọng.

Cụ thể, sản lượng thủy điện huy động 
8,93 tỷ kWh, giảm 30,4% so với cùng kỳ 
năm 2019. EVN phải huy động nhiệt điện 
dầu, có  giá thành sản xuất cao,  với sản 
lượng huy động 1,02 tỷ kWh, tăng gần 1 tỷ 
kWh so cùng kỳ năm 2019. Nhiệt điện than 
huy động 33,91 tỷ kWh, tăng 21,3 % so với 
cùng kỳ năm 2019.

Ngoài ra, tình hình dịch bệnh 
COVID-19 diễn  biến phức tạp dẫn đến 
các ngành dịch vụ, sản xuất công nghiệp 
bị đình trệ, ngừng sản xuất  đã tác động, 
ảnh hưởng trực tiếp đến công tác kinh 
doanh điện, đến tiến độ triển khai các dự 
án nguồn và lưới điện…

Mặc dù vậy, EVN đã đảm bảo an ninh 
cung cấp điện và cam kết đảm bảo cung 
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cấp điện cho cả năm 2020 với nhu 
cầu phụ tải và tần suất nước theo các 
kịch bản.

Đối với yêu cầu, chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm 
vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó 
khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo 
đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch 
COVID-19, Tập đoàn cũng đặt ra các 
nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó 
đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định 
cho các khu vực cách ly tập trung của 
nhà nước, các bệnh viện nói chung và 
các bệnh viện thực hiện nhiệm vụ cứu 
chữa bệnh nhân bị nhiễm COVID-19.

Ngay sau khi có văn bản hướng 
dẫn của Bộ Công Thương về giảm giá 
điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã 
rốt ráo chỉ đạo các Tổng công ty Điện 
lực rà soát, thống kê các đối tượng 
khách hàng được hỗ trợ tiền điện, 
đề ra các giải pháp để đảm bảo cấp 

điện ổn định và an toàn cho các đối 
tượng này trong thời gian chống 
dịch. Các đơn vị thành viên cam kết 
sẽ huy động đầy đủ nhân lực, vật lực 
để triển khai ngay việc giảm giá điện 
cho khách hàng do ảnh hưởng của 
dịch bệnh COVID-19.

Đánh giá về những nỗ lực của 
EVN, ông Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch 
Hội Thẩm định giá Việt Nam, nguyên 
Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài 
chính) cho rằng: Việc giảm giá điện là 
quyết định cần thiết, đúng đắn và 
thể hiện trách nhiệm của EVN - một 
doanh nghiệp nhà nước góp sức cùng 
Chính phủ, các bộ, các ngành tháo gỡ 
khó khăn cho sản xuất kinh doanh 
và đời sống của  nhân dân trong bối 
cảnh bị tác động mạnh mẽ của dịch 
COVID-19.

“Tổng số tiền giảm giá trong 
ba tháng khoảng 11.000 tỷ đồng. Đây 

là cố gắng rất lớn của EVN trong bối 
cảnh khó khăn chung của cả nền kinh 
tế, trong đó có cả ngành Điện. Chúng 
ta luôn mong muốn nhiều hơn nhưng 
bối cảnh khó khăn chung thì quyết 
định giảm giá điện thế này là hoàn 
toàn chấp nhận được”, ông Nguyễn 
Tiến Thỏa cho biết.

Cũng theo ông Thỏa, với quyết 
định giảm giá như vậy sẽ góp phần 
giảm chi phí sản xuất kinh doanh 
từ tiêu dùng điện năng cho các 
doanh nghiệp, hộ  kinh doanh; cũng 
như giảm chi phí chi tiêu cho các hộ 
tiêu dùng điện. Về  vĩ mô, giảm giá 
điện  giúp kiểm soát chỉ số giá tiêu 
dùng theo sát chỉ tiêu đề ra.

Tuy nhiên, theo ông Thỏa, việc 
giảm giá này sẽ tác động lớn đến thu 
ngân sách nhà nước và tác động đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh của 
EVN. Chính vì vậy, từ nay đến cuối 
năm ngành Điện cần phải cố gắng 
hết sức đưa ra phương thức vận hành 
hệ thống điện hợp lý để tiết kiệm chi 
phí. Cùng với đó, rà soát các khoản 
chi để cân đối hợp lý hơn, hy sinh lợi 
nhuận  để trang trải lại chi phí sản 
xuất kinh doanh trong đợt giảm giá 
điện này.

Các tháng 4, 5, 6 đều là những 
tháng cao điểm mùa nắng nóng, vì 
vậy nhu cầu sử dụng điện của người 
dân sẽ tăng cao. Số kWh điện cũng 
tăng tương ứng đối với những thiết bị 
điện sử dụng.

Mặc dù giảm giá điện, EVN 
khuyến cáo người dân, doanh nghiệp 
cần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả để 
đồng hành cùng  với EVN trong việc 
đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

 Huyền Thương

EVN huy động nhân lực, vật lực để đảm bảo việc giảm giá điện được thực hiện đúng 
theo quy định nhằm hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp trong mùa dịch COVID-19

GIẢM GIÁ ĐIỆN 
QUYẾT ĐỊNH CẦN THIẾT, ĐÚNG ĐẮN VÀ THỂ HIỆN 
TRÁCH NHIỆM CỦA EVN VỚI XÃ HỘI, CỘNG ĐỒNG
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Thấm thoắt đã hơn 10 năm kể 
từ khi thành lập, đến nay Tổng 
công ty Truyền tải điện Quốc 

gia (EVNNPT) đã trưởng thành và có 
những bước tiến xa trên con đường 
“Truyền niềm tin” về muôn nẻo xa gần 
của tổ quốc. Từ đồng bằng đến miền 
núi, từ biên giới tới nơi hải đảo xa xôi 
đều đã được phủ điện lưới quốc gia. 
Điện đã thực sự đi trước một bước 
để góp phần tối quan trọng trong 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Để có được sự thành 
công ngày hôm nay là cả quá trình 
lao động cống hiến không biết mệt 
mỏi của tập thể CBCNV toàn EVNNPT 
mà trong đó, công tác tuyên giáo và 
truyền thông là một nhiệm vụ hết 
sức quan trọng và luôn được lãnh 
đạo Tổng công ty sát sao chỉ đạo thực 
hiện.

“ Dễ trăm lần không dân cũng 
chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong 
!”. Lời Bác Hồ vĩ đại dạy chúng ta vẫn 
luôn luôn đúng và là kim chỉ nam mọi 
lĩnh vực trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ tổ quốc. Điều đó cho thấy vai 
trò và tầm quan trọng của công tác 
dân vận và tuyên truyền. Vì thế, công 
tác dân vận và hoạt động của các tổ 
chức đoàn thể được lãnh đạo Tổng 
công ty triển khai tới các đơn vị bằng 
những hoạt động thiết thực, hiệu 
quả.

Cụ thể, công tác dân vận được 
Đảng ủy EVNNPT quan tâm chỉ đạo, 
thực hiện theo đúng quy định. Tổng 
công ty đã ban hành Quy chế công 
tác dân vận, Quy chế tiếp dân; bố trí 
phòng tiếp dân, lập hòm thư, lập địa 
chỉ email, mở sổ tiếp dân, có nội quy 
và lịch tiếp dân định kỳ; ban hành 
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 
05-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối, Kết 
luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư về 
tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-
NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
dân vận trong tình hình mới gắn với 
phong trào thi đua “Dân vận khéo”. 
Quan tâm và tổ chức thực hiện có 
hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và 
chủ trương ưu tiên sử dụng sản phẩm 
dịch vụ của các đơn vị thuộc Khối 
Doanh nghiệp Trung ương. 

Qua đó, nhận thức của đội ngũ 
cán bộ, đảng viên, công nhân viên về 
vai trò, vị trí công tác dân vận trong 
tình hình mới được nâng lên; cán bộ, 
đảng viên nêu cao tính tiên phong, 
gương mẫu, có trách nhiệm với công 
việc, nói đi đôi với làm để quần chúng 
tin tưởng, noi theo. Dưới sự lãnh đạo 
của Đảng ủy, Công đoàn EVNNPT tiếp 
tục đổi mới nội dung và phương thức 
hoạt động, thường xuyên tổ chức các 
cuộc vận động, phong trào thi đua 

yêu nước; phát huy ngày càng cao 
vai trò là đại diện, chăm lo, bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của đoàn viên, người lao động; chủ 
động tham gia góp ý, xây dựng các 
đề án, văn bản về chế độ, chính sách 
liên quan trực tiếp đến CBCNV; tích 
cực trong xây dựng, triển khai thực 
hiện Văn hóa EVNNPT, trong tham gia 
giám sát và phản biện xã hội, trong 
xây dựng Đảng bộ và EVNNPT ngày 
càng phát triển. Thường xuyên duy trì 
và đổi mới các phong trào thi đua lao 
động sản xuất thiết thực, hiệu quả. 
Trong nhiệm kỳ, có 7 công trình được 
các cấp tổ chức gắn biển chào mừng; 
01 công trình được vinh danh trong 
Chương trình Vinh quang Việt Nam; 
phong trào lao động sáng tạo, phát 
huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật tiếp 
tục thu hút đông đảo CBCNV tham 
gia, đã có 1.277 sáng kiến, giải pháp 
hữu ích được áp dụng vào thực tiễn; 
được Tổng Liên đoàn cấp 32 Bằng 
Lao động sáng tạo... 

Đồng thời, Tổng công ty cũng tổ 
chức và tham gia có chất lượng các 
hội thi, hội thao, nhiều hoạt động, 
hình thức tuyên truyền phong phú, 
tạo được sức lan tỏa, tập hợp, động 
viên CBCNV sẵn sàng nhận và hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao. Điển 
hình là Cuộc thi: “EVNNPT - 10 năm 
vượt khó vươn lên”, “Nữ CNVCLĐ 

TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG 
VÀ PHÁT TRIỂN CỦA EVNNPT

VAI TRÒ CỦA TUYÊN GIÁO, TRUYỀN THÔNG  
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EVNNPT trong xây dựng và thực thi 
VHDN”, “Ngày hội Văn hóa EVNNPT”... 
Tham gia và đạt giải cao trong các 
hội thi, cuộc thi do EVN tổ chức như: 
Cuộc thi “Nét đẹp người thợ Điện Việt 
Nam”; “Gương sáng tiêu biểu ngành 
Điện”. Bên cạnh các phong trào thi 
đua, các cấp công đoàn còn phối 
hợp thực hiện tốt QCDCCS, tham 
gia sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, 
chăm lo đời sống vật chất, tinh thần 
cho CBCNV; vận động CBCNV tích 
cực tham gia các hoạt động an sinh 
xã hội, nhân đạo, từ thiện, tích cực 
đóng góp ủng hộ theo Chương trình 
30a của Chính phủ, quỹ Đền ơn đáp 
nghĩa, quỹ Vì người nghèo, quỹ Mái 
ấm công đoàn, ủng hộ nhân dân khắc 
phục hậu quả thiên tai... với tổng số 
tiền trên 7 tỷ đồng.

Đặc biệt, EVNNPT luôn sát sao 
triển khai sâu rộng, có hiệu quả công 
tác tuyên truyền bảo vệ hành lang an 
toàn lưới điện cao áp kết hợp công 
tác an sinh xã hội, đặc biệt chú trọng 
công tác tuyên truyền về công tác 
BTGPMB các công trình trọng điểm 
như cụm dự án đường dây 500 kV 
mạch 3, đường dây 500 kV Thường 
Tín - Tây Hà Nội... Tham gia các hoạt 
động thăm hỏi, kêu gọi quyên góp 
ủng hộ đoàn viên thanh niên bị bệnh 
hiểm nghèo với tổng số tiền gần 400 
triệu đồng; thăm và tặng quà thanh, 
thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; 
tổ chức các hoạt động vì nghĩa tình 
biên giới, hải đảo, các hoạt động hiến 
máu tình nguyện và chăm sóc sức 
khỏe cộng đồng... Nhiệm kỳ qua, các 
tổ chức đoàn cơ sở đã giới thiệu 571 
đoàn viên ưu tú tham gia bồi dưỡng 
nhận thức về Đảng, trên 200 đoàn 
viên ưu tú đã được kết nạp vào Đảng. 

Với kết quả đạt được, Đảng ủy 
EVNNPT đã lãnh đạo các đoàn thể 
thực hiện đúng theo mục tiêu Nghị 
quyết Đại hội lần thứ II đề ra và tích 
cực tham gia xây dựng Đảng bộ, xây 
dựng EVNNPT vững mạnh. Theo đó, 
việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
tiếp tục được đẩy mạnh Quán triệt 
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, Đảng ủy và Ban Thường vụ 
đã ban hành đầy đủ các kế hoạch, 

hướng dẫn, tập trung vào triển khai 
sinh hoạt các chuyên đề toàn khóa, 
hàng năm; chỉ đạo, hướng dẫn các 
tổ chức đảng trực thuộc, Công đoàn, 
Đoàn Thanh niên EVNNPT thực hiện 
kịp thời, hiệu quả việc học tập, quán 
triệt và triển khai Chỉ thị. Công tác 
tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/
TW gắn với việc thực hiện nhiệm vụ 
chính trị được triển khai bằng nhiều 
hình thức: Qua tài liệu do Ban Tuyên 
giáo Trung ương biên soạn, Bản tin 
Truyền tải điện, các tạp chí, website 
của Tổng công ty và các đơn vị... Công 
tác tuyên giáo thực sự đã góp phần 
quan trọng trong việc xây dựng tập 
thể EVNNPT trở thành một khối thống 
nhất, hoàn thành mọi nhiệm vụ được 
cấp trên giao phó.

Cùng với đó, công tác truyền 
thông cũng luôn là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo 
Tổng công ty chú trọng thực hiện. 
Trong giai đoạn 2016 - 2020, Tổng công 
ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) 
đã xây dựng, ban hành và triển khai 
thực hiện Chiến lược Truyền thông đến 
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040 của 
EVNNPT. Trên cơ sở Chiến lược đã ban 
hành cùng với các nhiệm vụ trọng tâm 
hàng năm của EVNNPT và định hướng 
công tác truyền thông hàng năm của 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), 
EVNNPT đã xây dựng và triển khai thực 
hiện hoàn thành tốt kế hoạch công tác 
truyền thông hàng năm trong toàn 
Tổng công ty, góp phần đắc lực vào 
việc hoàn thành nhiệm vụ của Tổng 
công ty. 

Theo đó, Tổng công ty đã triển 
khai truyền thông tới các đơn vị, bám 
sát nhiệm vụ trọng tâm của EVN và 
EVNNPT hàng năm và các sự kiện nổi 
bật của EVN và EVNNPT như: 10 năm 
thành lập EVNNPT; 25 năm đóng điện 
và đưa vào vận hành đường dây 500 
kV Bắc - Nam mạch 1; 65 năm Ngày 
truyền thống ngành Điện... Tổng 
công ty đã xây dựng và tổ chức các 
chiến dịch tuyên truyền với rất nhiều 
nội dung thiết thực, đa dạng, phong 
phú trên các phương tiện truyền 
thông phù hợp. Qua đó đã chủ động 
cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về 
các mặt hoạt động của EVNNPT đến 
các cơ quan quản lý nhà nước, các 
cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan 

thông tấn, báo chí và nhân dân cả 
nước.

Từ những hoạt động thiết thực 
và hiệu quả đó đã nhận được sự 
đồng thuận, hợp tác, chia sẻ của cộng 
động; hình ảnh, uy tín của EVNNPT 
ngày một được nâng cao, góp phần 
giúp EVNNPT thực hiện hoàn thành 
nhiệm vụ kế hoạch được giao. Mối 
quan hệ hợp tác giữa EVNNPT và các 
đơn vị trực thuộc với các phóng viên, 
nhà báo, các cộng tác viên và các cơ 
quan thông tấn báo chí trên cả nước 
được duy trì và từng bước được nâng 
lên tầm cao mới. Số lượng, chất lượng 
các bài viết, các sản phẩm tuyên 
truyền tích cực về EVNNPT được đăng 
tải trên các phương tiện truyền thông 
liên tục tăng cao. Song song, công 
tác tuyên truyền nội bộ đã có nhiều 
đổi mới, sáng tạo phù hợp hợp với 
hoạt động của Tổng công ty, qua đó 
góp phần truyền tải thông tin 2 chiều 
giữa cấp trên với cấp dưới và giữa 
các đơn vị với nhau, giúp Tổng công 
ty truyền tải đầy đủ thông điệp đến 
từng CBCNV. 

Đặc biệt, việc tuyên truyền Văn 
hóa EVNNPT đã mang lại kết quả rất 
tích cực bằng nhiều hình thức đa 
dạng, phong phú. Bộ tài liệu Văn hóa 
EVNNPT đã được chuyển thế thành 
các định dạng sách, audio, video clip 
và cung cấp đến từng CBCNV, đặt trên 
xe ô tô chở CBCNV đi làm, đặt trên 
các trang tin điện tử của Tổng công ty 
và các đơn vị, trên facebook fanpage 
EVNNPT... để thuận tiện cập nhật. Hình 
ảnh, thương hiệu và văn hóa EVNNPT 
cũng được thể hiện một cách rõ ràng 
và các giá trị của EVNNPT không chỉ lan 
tỏa trong nội bộ mà còn đến với các 
khách hàng, đối tác bên ngoài. 

Có thể nói, sự thành công của 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 
gia ngày hôm nay có sự đóng góp 
không nhỏ của công tác tuyên giáo 
và truyền thông. Những bước đi vững 
chắc đến cái đích trở thành đơn vị 
truyền tải điện hàng đầu khu vực và 
châu lục đã và đang dần gần hơn 
nhờ sự đồng lòng chung sức của tập 
thể CBCNV toàn Tổng công ty và sự 
chung tay ủng hộ của người dân trên 
cả nước khi “niềm tin” đã được truyền 
tới muôn nơi trên dải dất Việt Nam.

Bình Nguyên
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay, tầm quan trọng 
của tiếng Anh không thể phủ nhận và bỏ qua vì nó được 
dùng phổ biến ở mọi nơi trên thế giới. Cùng với sự phát 
triển của công nghệ, Y học, Kỹ thuật và Giáo dục, dịch vụ 
và nhiều nhóm ngành nghề khác, tiếng Anh được cho là 
ngôn ngữ toàn cầu được dùng để kết nối các quốc gia và 
kết nối giữa con người với con người một cách hiệu quả. 

Khi nhắc tới tiếng Anh, người ta nghĩ ngay đó là ngôn 
ngữ toàn cầu: Là ngôn ngữ chính thức của hơn 53 quốc gia 
và vùng lãnh thổ, là ngôn ngữ chính thức của EU và là ngôn 
ngữ thứ 3 được nhiều người sử dụng nhất  chỉ sau tiếng 
Trung Quốc và Tây Ban Nha. Các sự kiện quốc tế , các tổ chức 
toàn cầu,… cũng mặc định coi tiếng Anh là ngôn ngữ giao 
tiếp. Ngoài ra, tiếng Anh được hơn 400 triệu người trên toàn 
thế giới dùng làm tiếng mẹ đẻ, hơn 1 tỷ người dùng tiếng 
Anh là ngôn ngữ thứ hai (theo Wikipedia).  

Đối với Việt Nam, một nước đang đứng trước thời đại 
phát triển, mở rộng ra với cánh cửa toàn cầu hoá, chúng 
ta thấy tầm quan trọng trong việc học tiếng Anh với các 
bạn học sinh, sinh viên lại càng trở nên cần thiết hơn bao 
giờ hết.

Trong bài viết này, tác giả đề cập đến phương pháp 
tự học từ vựng tiếng Anh, nhằm giúp sinh viên trường Đại 
học Điện lực có thể nhớ các từ mới và sử dụng chúng trong 
các ngữ cảnh, tình huống cụ thể một cách có hiệu quả. 

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1. Tự học và vai trò của tự học đối với sinh viên.

Hiệu quả của quá trình dạy học chính là sự tương tác 
của tư duy, hành động và lời nói giữa giáo viên và sinh 

viên.  Nhờ sự trợ giúp của ngôn ngữ mà tư duy được củng 
cố và phát triển. Giao tiếp bằng lời cho phép người học 
nhận thức thế giới xung quanh, nhận ra mình trong thế 
giới đó. Tuy nhiên, phát triển tư duy chỉ với một hệ thống 
giao tiếp không thôi thì chưa đủ, cần phải có hoạt động tự 
học của sinh viên. Những nỗ lực của sinh viên là nhằm làm 
chủ kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo tạo điều kiện cho sự phát 
triển nhận thức và trí tuệ.

Tự học không những giúp sinh viên không ngừng 
nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập khi còn ngồi trên 
ghế nhà trường mà trong tương lai, họ sẽ trở thành người 
cán bộ khoa học kỹ thuật có năng lực, có thói quen và 
phương pháp tự học suốt đời.

Qua đó có thể thấy rằng tự học của SV không chỉ là 
một nhân tố quan trọng trong lĩnh hội tri thức mà còn có ý 
nghĩa to lớn trong việc hình thành nhân cách của SV.

2.2. Tầm quan trọng của từ vựng trong quá trình 
học tập ngôn ngữ.

Từ vựng là một trong những lĩnh vực kiến thức về 
ngôn ngữ, đóng một vai trò lớn cho người học trong việc 
tiếp thu ngôn ngữ (Cameron, 2001). Harmon, Wood, & 
Keser, (2009) cũng như Linse (2005) người học phát triển 
từ vựng là một khía cạnh quan trọng trong phát triển 
ngôn ngữ của họ. Mặc dù đã bị lãng quên trong một thời 
gian dài, các nhà nghiên cứu ngày càng chú ý đến từ vựng, 
ví dụ Carter và McCarthy (1988), Nation (1990), Arnaud và 
Bejoint (1992), Huckin, Haynes và Coady (1995), Coady và 
Huckin (1997), Schmitt (1997, 2000) Read (1997).

Học từ vựng là một phần thiết yếu trong học ngoại 
ngữ vì ý nghĩa của từ mới thường được nhấn mạnh, cho 
dù trong sách hay trong lớp học. Nó cũng là trung tâm 
của việc giảng dạy ngôn ngữ và có tầm quan trọng đối 
với người học ngôn ngữ. Nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng 
việc dạy từ vựng gặp nhiều khó khăn vì nhiều Giảng viên 
không tự tin trong giảng dạy từ vựng và đôi khi không biết 
bắt đầu từ đâu để tập trung vào việc học từ (trích dẫn từ: 
Berne & Blachowicz, 2008)

Kiến thức từ vựng thường được xem là một công cụ 
quan trọng đối với người học ngôn ngữ thứ hai vì vốn từ 
vựng hạn chế trong ngôn ngữ thứ hai cản trở giao tiếp 
thành công. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp 
thu từ vựng, Schmitt (2000) nhấn mạnh rằng kiến   thức từ 
vựng là trọng tâm của năng lực giao tiếp và để có được 

BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC 

TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
Lê Thị Bích Hằng 
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ngôn ngữ thứ hai. Nation (2001) mô tả thêm về mối quan 
hệ giữa kiến   thức từ vựng và sử dụng ngôn ngữ là bổ 
sung: Kiến   thức về từ vựng cho phép sử dụng ngôn ngữ 
và ngược lại, sử dụng ngôn ngữ dẫn đến sự gia tăng kiến   
thức từ vựng. Tầm quan trọng của từ vựng được thể hiện 
hàng ngày trong và ngoài trường. Trong lớp học, các sinh 
viên đạt được sở hữu vốn từ vựng đầy đủ nhất. Các nhà 
nghiên cứu như Laufer và Nation (1999), Maximo (2000), 
Read (2000), Gu (2003), Marion (2008) và Nation (2011) 
và những người khác đã nhận ra rằng việc tiếp thu từ 
vựng là điều cần thiết để sử dụng ngôn ngữ thứ hai 
thành công và đóng một vai trò quan trọng trong việc 
hình thành các văn bản nói và viết hoàn chỉnh. Trong 
tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai  và tiếng Anh là ngôn ngữ 
học ngoại ngữ (EFL) đóng vai trò quan trọng trong tất cả 
các kỹ năng ngôn ngữ (ví dụ như nghe, nói, đọc và viết 
(Nation, 2011). Rivers and Nunan (1991 ), hơn nữa, lập 
luận rằng việc thu được một từ vựng đầy đủ là điều cần 
thiết để sử dụng ngôn ngữ thứ hai thành công vì không 
có vốn từ vựng rộng rãi, chúng ta sẽ không thể sử dụng 
các cấu trúc và chức năng mà chúng ta có thể đã học để 
giao tiếp dễ hiểu. Phụ thuộc nhiều vào kiến   thức từ vựng 
và thiếu kiến   thức đó là trở ngại chính và lớn nhất để 
người đọc vượt qua (Huckin, 1995).

2. 3. Bồi dưỡng phương pháp tự học từ vựng hiệu 
quả cho SV ĐH Điện lực.

2.3.1. Học từ vựng theo chủ đề

Học tiếng Anh theo chủ đề  là một phương pháp 
học tiếng Anh rất chủ động, gắn chặt với hoạt động 
thông thường trong cuộc sống, từ đó tăng tính thực tiễn, 
sự hứng thú khi học ngôn ngữ này, thay vì chỉ ghi chép 
hoặc học những từ rất ít dùng trong cuộc sống theo cách 
truyền thống.

Chẳng hạn khi SV học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề 
FAMILY thì sẽ có các chủ đề liên quan như: father, mother, 
sister, brother, son, daughter…điều này sẽ tạo nên sự liên 
tưởng tốt và dễ nhớ. 

2.2.3. Sử dụng hình ảnh, âm thanh để ghi nhớ từ vựng. 

Như chúng ta đã biết, não bộ con người luôn ưu tiên 
việc ghi nhớ hình ảnh, âm thanh. Vì vậy, khi gắn một từ với 
hình ảnh và âm thanh của nó, bạn sẽ nhớ từ lâu hơn 30%.

Để tránh nhàm chán, SV có thể áp dụng phương 
pháp học từ vựng bằng cách xem các chương trình truyền 
hình thực tế, nghe đài, xem phim, nghe các bài hát tiếng 
Anh có phụ đề... Như vậy SV có thể vừa học được từ, vừa 
có thể học được cách phát âm, cách dùng từ theo ngữ 
cảnh hay ngữ điệu của từ khi người bản xứ nói.

2.3.3. Sử dụng từ mới và thực hành thường xuyên.

Để nhớ từ vựng lâu người học phải tạo cơ hội để thực 
hành thật nhiều. Hãy sử dụng từ vừa học bất cứ lúc nào 
có thể và đơn giản nhất là hãy dùng nó vào những câu cụ 
thể. Hoặc có thể tự nói với chính mình, tìm bạn đồng hành 

để thực hành như là một cách rèn luyện phát âm. Cố gắng 
sử dụng từ đó nhiều trong giao tiếp, như vậy ta sẽ nhớ 
được cả ngữ cảnh khi sử dụng nó. 

Ngoài ra, SV nên sử dụng các thiết bị di động, điện tử 
để quay, thu âm các bài nói của chính mình để nghe lại, 
nhận diện lỗi và điều chỉnh sao cho có kết quả tốt hơn. 

Thực hành trước gương cũng là một cách phù hợp để 
người nói có thể nhìn thấy bản thân diễn đạt, đồng thời 
kết hợp với ngôn ngữ hình thể để nhấn mạnh nội dung, 
ý nghĩa của từ.

2.3.4. Sử dụng từ điển hợp lý.

Một thói quen khá phổ biến đối với SV là dùng từ điển 
thường xuyên để kiểm tra từ mới ngay khi mới gặp. Nghe 
thì có vẻ bình thường nhưng cách làm này thực sự không 
hiệu quả cho việc học tiếng Anh. Việc này sẽ khiến cho SV 
phụ thuộc vào từ điển và vô cùng tốn thời gian. Hơn nữa, 
việc tra từ mới ngay khi mới gặp sẽ làm cho SV không thể 
nhớ lâu được từ. Vậy cách tốt nhất khi gặp từ mới đó là SV 
cần phải đoán nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh xung quanh.

Hiện nay, các từ điển phục vụ cho việc học tiếng Anh 
rất đa dạng, đầy đủ và tiện ích, đặc biệt là các từ điển công 
nghệ số.  Tác giả đề xuất SV nên dùng kết hợp từ điển Anh 
- Anh với từ điển Anh - Việt nếu có thể. Cố gắng sử dụng từ 
điển Anh - Anh để đọc giải thích nghĩa trước, sau đó nếu 
chưa hiểu rõ, người học có thể sử dụng từ điển đơn giản 
để kiểm tra lại.

3. KẾT LUẬN

Tiếp nhận một ngoại ngữ là quá trình tích luỹ lâu dài, 
việc này đòi hỏi người học phải có vốn từ nhất định đồng 
thời kết hợp với luyện tập các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. 
Để học ngoại ngữ thành công, SV cần có một vốn từ vựng 
đa dạng, phong phú. Mỗi người học đều có những cách 
thức, chiến lược học tập riêng, song cần có một thái độ, 
động lực nghiêm túc, tinh thần học hỏi không ngừng và 
kiên trì rèn luyện. Từ những đề xuất trong bài viết trên, mỗi 
SV sẽ chọn cho mình những biện pháp tự học từ vựng tiếng 
Anh phù hợp nhất để tích luỹ được vốn từ cho bản thân. 
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SỰ RA ĐỜI CỦA CÔNG NGHỆ PLANTWAVE

Lần đầu vào năm 2012 tại Bảo tàng nghệ thuật 
Philadelphia, Hoa Kỳ một cuộc trình diễn âm nhạc do thực 
vật tạo ra có tên là Tứ tấu Dữ liệu Vườn cây (Data Garden 
Quartet) được tổ chức. Các nghệ sỹ Joe Patitucci và Alex 
Tyson đã tạo ra một hệ thống thiết bị làm cho cây phát 
âm nhạc. Mọi người đã được lắng nghe dàn nhạc thực vật 
trình diễn, Patitucci và Tyson đã trang bị cho mỗi cây một 
thiết bị nhỏ chuyển đổi nhịp tín hiệu sinh học của cây cối 
thành tệp dữ liệu số. Các tệp dữ liệu này điều khiển các 
nhạc cụ điện tử phát ra âm nhạc theo sự thay đổi điện dẫn 
của lá cây, thu hút hàng ngàn người thăm bảo tàng những 
ngày cuối tuần, truyền cảm hứng, làm cho người nghe gần 

như ngay lập tức rơi vào trạng thái thiền định. Công nghệ 
này được gọi là Plantwave. 

Quá trình thiết lập Tứ tấu Dữ liệu Vườn cây đã được 
trình diễn vào năm đó, trong các khu vườn, trong các lễ 
hội âm nhạc. Âm thanh do cây tạo ra không chỉ dựa trên sự 
thay đổi không gian, sự tán sắc ánh sáng hay làn gió nhẹ 
qua cửa sổ. Tín hiệu điện của cây dường như cũng thay đổi 
đột ngột khi có người  bước vào hoặc rời khỏi căn phòng 
như thể thực vật có phản ứng với một năng lượng vượt ra 
ngoài phạm vi nhận thức của con người. Đối với Patitucci, 
âm nhạc từ cây cối có thể truyền cảm hứng và mong muốn 
mang âm nhạc thực vật đến với mọi người.

ĐƯA INTERNET KẾT NỐI VẠN VẬT 
INTERNET OF THINGS (IoT) VÀO CUỘC SỐNG

PLANTWAVE ÂM THANH THƯ GIÃN DO THỰC VẬT TẠO RA

Lê Văn Doanh - Phạm Văn Bình

Thực vật là cơ thể sống, sự sinh trưởng của 
chúng tạo ra sự thay đổi sóng điện có thể được cảm 
nhận và biến đổi thành tín hiệu âm thanh. Nhờ 
kỹ thuật cảm biến, xử lý tín hiệu số, tổng hợp âm 
thanh và truyền xa qua mạng không dây Wi-Fi, kỹ 
thuật IoT cho phép ta có thể được thư giãn trong 
thế giới âm nhạc huyền diệu do cây cối tạo nên. Bài 
báo này giới thiệu nguyên lý hoạt động, thực trạng 
và các ưu việt của công nghệ Plantwave mang lại 
cho cuộc sống con người. 

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ LỢI ÍCH CỦA PLANTWAVE

Nguyên lý hoạt động của Plantwave có thể được giải thích theo sơ đồ dưới đây:

     Cây cối                                        Plantwave                                     Smartphone                                   Headphone 
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1. Thực vật là cơ thể sống, chúng có nhịp điệu sinh 
học riêng của mình, PlantWave phát hiện các biến thiên 
điện dẫn trong cây nhờ hai cảm biến được đặt trên lá.

2. Thiết bị  PlantWave gồm bo mạch vi xử lý tín hiệu 
số và bộ tổng hợp âm thanh (hình bên) phát hiện các tín 
hiệu là sóng điện do cảm biến truyền tới, biến đổi các biến 
thiên  và quyết định lựa chọn các âm thanh trong thư viện 
nhạc cụ và dịch thành các nốt nhạc được định tuyến để 
chơi các nhạc cụ do nhóm tác giả thiết kế. Các đặc điểm 
khác nhau của sóng được dịch thành các thông điệp làm 
cho sóng điện của cây có thể thay đổi chất lượng  của 
những âm thanh đó. 

3. Giao thức kết nối giữa cảm biến và bộ vi điều 
khiển đóng vai trò xử lý tín hiệu tổng hợp âm thanh và 
Smatphone, tai nghe nhạc được thực hiện qua WIFI, 
Bluetooth. Kết quả là một dòng nhạc êm dịu từ cửa sổ âm 
thanh liên tục cho phép bạn đi vào cuộc sống bí ẩn của 
thực vật. 

4. PlantWave là một ví dụ sinh động cho thấy nhờ 
công nghệ IoT con người có dịp được thư giãn, hưởng 
thụ những lạc thú mà thế giới thiên nhiên mang lại. Sau 
những giờ làm việc được ngồi nghe những âm thanh 
huyền bí do cây cối tạo nên, chúng ta như đang lạc vào 
khu rừng thơ mộng.

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ 
PLANTWAVE HIỆN NAY  

Patitucci đã hợp tác với nhạc sĩ thể nghiệm Jon 
Shapiro để mở rộng công nghệ phía sau Tứ tấu Dữ liệu 
Vườn cây. Đồng thời họ đã phát minh ra MIDI Sprout, một 
“thiết bị âm thanh sinh học” bao gồm một cặp cảm biến 
để gắn vào lá cây. Trong số các nhóm nghệ sĩ và nhạc 
sĩ bắt đầu sử dụng MIDI Sprout là một công cụ để điều 
khiển các nhạc cụ điện tử. Công cụ này được ra mắt trên 
Kickstarter vào năm 2014 và nhanh chóng vượt qua mục 
tiêu tài trợ 25.000 USD. Hai năm sau thiết bị ra đời một 
ứng dụng trên hệ điều hành cho phép cắm trực tiếp MIDI 
Sprout vào iPhone. Kể từ đó, một cộng đồng nhỏ của các 
nhạc sĩ về âm nhạc thực vật đã hình thành. Các  chàng 
trai của Data Garden đã làm tất cả các loại video từ những 
người sử dụng MIDI Sprout để cho các cây của họ phát 
nhạc. Trong một video cây kêu khẽ khi một người phụ nữ 
hôn chiếc lá của nó. Một video khác có màn song ca giữa 
người biểu diễn và nhà kính đầy tán lá.

Bạn nghe thấy những thay đổi mà cây cối trải qua 
khi phản ứng với môi trường của nó. Cách tốt nhất để trải 
nghiệm âm nhạc thực vật là nghe trong một khoảng thời 
gian dài từ sáng đến chiều, nó gợi cho bạn biết cây cối 
đang hoạt động như thế nào.

Dữ liệu Vườn cây hiện đang cho ra một thiết bị mới 
tầm với nhìn xa hơn. PlantWave ra mắt trên Kickstarter 
lần này, hoạt động giống như các thiết bị trước đó, ngoại 
trừ việc nó được thiết kế dành riêng cho sử dụng tại nhà. 
Các cảm biến đặt trên lá cây và kết nối với điện thoại, máy 
tính bảng hoặc máy tính xách tay bằng Bluetooth. Không 
giống như MIDI Sprout, không cần có cáp nối người dùng 
gắn nó vào cây của họ ở nhà, hoặc mang theo trong một 
chuyến du ngoạn để lắng nghe những cây họ gặp trong 
tự nhiên. Ý tưởng của các tác giả, là mang âm nhạc thực 
vật đến với mọi người có hứng thú với thực vật. 

Trong giai đoạn tiếp theo công nghệ này được phát 
triển và hoàn thiện với phiên bản tiêu chuẩn vào cuối năm 
2019, đã xây dựng mẫu phần cứng, sơ đồ chế tạo bo mạch 
và giao thức phát triển thông tin kết nối phần cứng, thư 
viện bộ âm thanh gồm các nhạc cụ điện tử cũng như quy 
trình kiểm định tương thích điện từ EMC, phát triển ứng 
dụng kết nối với Smartphone. Tới 6/2020 sẽ hoàn thiện 
sản phẩm phiên bản trên hệ điều hành iOS và Android. 
Sản phẩm PlantWave có giá đặt hàng 220 USD.
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1. Khái niệm cách mạng công 
nghiệp 4.0

Khái niệm Cách mạng công 
nghiệp lần thứ Tư (4.0) được đề cập 
lần đầu tiên tại Hội chợ triển lãm công 
nghiệp Hannover (CHLB Đức) năm 
2011 và được Chính phủ Đức đưa vào 
“Kế hoạch hành động chiến lược công 
nghệ cao” năm 2012.

Năm 2013, từ khóa mới “Industrie 
4.0” - “Công nghiệp 4.0” bắt đầu nổi lên 
xuất phát từ một báo cáo của chính 
phủ Đức đề cập đến cụm từ này nhằm 
nói tới chiến lược công nghệ cao, điện 
toán hóa ngành sản xuất mà không 
cần sự tham gia của con người. Đây 
được gọi là cuộc cách mạng số. Những 
yếu tố cốt lõi của kỹ thuật số trong cách 
mạng công nghệ 4.0 là thông qua các 

công nghệ như Internet vạn vật hay 
vạn vật kết nối - Internet of Things 
(IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo 
(VR), tương tác thực tại ảo (AR), mạng 
xã hội, điện toán đám mây, di động, dữ 
liệu lớn (Big Data), phân tích dữ liệu lớn 
(SMAC)… để chuyển hóa toàn bộ thế 
giới thực thành thế giới số.

“Industrie 4.0” kết nối các hệ thống 
nhúng và cơ sở sản xuất thông minh để 
tạo ra sự hội tụ kỹ thuật số giữa công 
nghiệp, kinh doanh, chức năng và quy 
trình bên trong.

Theo GS. Klaus Schwab, Chủ tịch 
Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Industry 4.0 
(tiếng Đức là Industrie 4.0) hay Cuộc 
cách mạng công nghiệp thứ tư (FIR - 
Fourth Industrial Revolution), là một 
thuật ngữ bao gồm một loạt các công 

THIẾT BỊ CỦA PLANTWAVE

 Phần cứng:

• Truyền phát qua Bluetooth 
qua Bluetooth Low Energy / BLE 
MIDI;

• Kết nối WIFI để cập nhật 
firmware;

• Giắc MIDI 1/8 “để kết nối với 
bộ tổng hợp và / hoặc thiết bị âm 
thanh chuyên nghiệp;

• USB để cấp nguồn và 
truyền MIDI sang máy tính và / 
hoặc thiết bị âm thanh chuyên 
nghiệp;

• Pin LI có thể sạc lại kèm 
theo;

• Chế độ năng lượng thấp;

• Vỏ bọc làm bằng vật liệu tái 
tạo / tái chế.

  Phần mềm 

Tiêu chuẩn

• Ứng dụng cho iOS và 
Android;

• Thư viện bộ âm thanh 
(nhóm nhạc cụ do cây chơi);

• Ghi âm;

• Ghi + Chia sẻ video;

• Dữ liệu trực quan tiêu 
chuẩn (đồ thị, v.v.);

• Đổi kênh MIDI / Bộ chia để 
sử dụng tùy chỉnh với thiết bị âm 
thanh chuyên nghiệp.

 Nâng cao

• Âm thanh tùy chỉnh; 

• Nhạc cụ;

• Các hiệu ứng;

• Khóa / Tỷ lệ  440Hz / 432Hz 
/ 528Hz, v.v.

• Ghi MIDI;

• MIDI Thru.

VAI TRÒ CỦA ĐÀO TẠO NGUỒN    NHÂN LỰC VIỆT NAM
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÁCH MẠNG   CÔNG NGHIỆP 

Tóm tắt: Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư (4.0) (CMCN 

4.0) đang nảy nở từ cuộc cách mạng lần thứ Ba, nó kết hợp các công 

nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số và sinh học. 

Khi so sánh với các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, 4.0 đang 

tiến triển theo một hàm số mũ chứ không phải là tốc độ tuyến tính. 

Hơn nữa, nó đang phá vỡ hầu hết ngành công nghiệp ở mọi quốc gia. 

Và chiều rộng và chiều sâu của những thay đổi này báo trước sự chuyển 

đổi của toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị. CMCN 4.0 sẽ 

mang lại nhiều cơ hội mới và lực lượng lao động cần thay đổi để thích 

nghi, bắt kịp xu thế vận động của khoa học kỹ thuật tiên tiến. Trước đòi 

hỏi của thực tiễn, vấn đề phát triển nhân lực Việt Nam đáp ứng yêu cầu 

của CMCN 4.0 đang là vấn đề cấp thiết hiện nay.
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nghệ tự động hóa hiện đại, trao đổi dữ liệu và chế tạo. 
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 được định nghĩa 
là “một cụm thuật ngữ cho các công nghệ và khái niệm 
của tổ chức trong chuỗi giá trị”1 đi cùng với các hệ thống 
vật lý trong không gian ảo, Internet kết nối vạn vật (IoT) và 
Internet của các dịch vụ (IoS).

2. Vai trò của đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng 
cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay

2.1. Đào tạo nguồn nhân lực 

Để tận dụng các cơ hội và bắt kịp cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư (4.0), nhiều chuyên gia cho rằng, 
Việt Nam cần phải bắt đầu ngay từ những việc đơn giản 
nhất, thiết yếu và bền vững nhất là phát triển nguồn nhân 
lực công nghệ cao. Điều đó tạo nên sức ép đồng thời cũng 
là cơ hội đối với các trường đào tạo nhân lực Việt Nam 
trong tương lai gần.

Đào tạo nguồn nhân lực là quá trình người dạy chủ 
động, tích cực truyền thụ kiến thức một cách bài bản, hệ 
thống và phương pháp thực hành cho người học để họ 
lĩnh hội kiến thức, đạt được trình độ nhất định về nghề 
nghiệp, làm được những công việc theo quy định, tiêu 
chuẩn của cấp bậc, nghề nghiệp cần thiết. 

Đào tạo là yếu tố quan trọng của nguồn nhân lực, 
chuyển biến những tiềm năng nhân lực của quốc gia 
thành những lực lượng lao động hiện thực, phù hợp với 
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện thắng lợi 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát 
triển kinh tế tri thức, đào tạo nguồn nhân lực cần đổi mới 
chất lượng đào tạo phù hợp với việc nâng cao sức cạnh 
tranh của nền kinh tế; đào tạo gắn với sử dụng nguồn 
nhân lực; phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao 
động và thị trường lao động đáp ứng cuộc cách mạng 
công nghệ 4.0.

1. Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (25/6/2017), “Cách 

mạng công nghiệp 4.0 - Cơ hội và thách thức” (http://tapchitaichinh.vn/
nghien-cuu-trao-doi)

Vì vậy, vấn đề quan trọng đòi hỏi nguồn nhân lực 
Việt Nam phải như thế nào mới đáp ứng được cách mạng 
công nghiệp 4.0? Đây là câu hỏi không dễ trả lời, trong 
khuôn khổ bài viết, tác giả đề cập đến vai trò và giải pháp 
đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam đáp ứng yêu cầu của 
cách mạng công nghệ lần thứ tư.

2.2. Vai trò của đào tạo nguồn nhân lực trong điều 
kiện cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay

Ngày nay, thông tin ngày càng nhiều hơn và biến đổi 
nhanh chóng. Kinh tế tri thức đã và đang tạo ra những 
biến đổi sâu sắc mọi mặt của đời sống xã hội. Đào tạo 
nguồn nhân lực phải nhằm mục tiêu phát triển toàn diện 
con người theo tiêu chí phát triển bền vững. Do đó, đòi 
hỏi người lao động phải học tập suốt đời. 

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CMCN 4.0 
ở Việt Nam hiện nay là quá trình truyền thụ một cách có 
hệ thống, có phương pháp những kiến thức, kỹ năng thực 
hành cho người lao động để họ lĩnh hội kiến thức chuyên 
môn, củng cố tay nghề, đạt được trình độ nhất định; có 
kỹ năng, kỹ xảo, sự khéo léo, thành thục tay nghề; biết sử 
dụng tri thức và sản sinh tri thức mới trong sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ và giá trị sản phẩm do tri thức tạo ra chiếm 
phần lớn trong tổng giá trị của sản phẩm. 

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CMCN 4.0 
có vai trò rất quan trọng:

Thứ nhất, giúp người học có tri thức, trình độ chuyên 
môn, tay nghề vững chắc.

Đào tạo là trang bị tri thức và trình độ chuyên môn, 
trình độ tư duy theo mục tiêu, yêu cầu đã xác định. Trang 
bị tri thức là việc cung cấp những tri thức mà người học 
cần có trong quá trình đào tạo. Sứ mệnh nâng cao dân 
trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất 
nước thể hiện trước hết là cung cấp, trang bị cho người 
học những tri thức, kiến thức, chuyên môn, giúp người 
lao động khám phá và cải tạo thế giới, sáng tạo, cống 
hiến nhiều hơn cho xã hội. Trên cơ sở những tri thức, kinh 
nghiệm, chuyên môn thu nhận được, trình độ nhận thức, 
tư duy của người học được phát triển, giúp họ trở thành 
người lao động có «chất lượng cao» và phát huy tốt vai trò 
«lao động tri thức» trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh 
và dịch vụ.

Điều 5, khoản 2 của Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/
QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 
năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013 nêu rõ: 
“… b) Đào tạo trình độ đại học để sinh viên có kiến thức 
chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự 
nhiên - xã hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, khả năng 
làm việc độc lập, sáng tạo, giải quyết những vấn đề thuộc 

VAI TRÒ CỦA ĐÀO TẠO NGUỒN    NHÂN LỰC VIỆT NAM
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÁCH MẠNG   CÔNG NGHIỆP 4.0

ThS. Lê Thị Hồng Hạnh

Ñieän & Ñôøi soáng     25

KHOA HOÏC - COÂNG NGHEÄ î



ngành được đào tạo; c) Đào tạo trình độ thạc sĩ để học 
viên có kiến thức khoa học nền tảng, kỹ năng chuyên sâu 
về một lĩnh vực khoa học hoặc hoạt động nghề nghiệp 
hiệu quả, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, có năng 
lực phát hiện, giải quyết những vấn đề chuyên ngành đào 
tạo; d) Đào tạo trình độ tiến sĩ để nghiên cứu sinh có trình 
độ cao về lý thuyết và ứng dụng, có năng lực nghiên cứu 
độc lập, sáng tạo, phát triển tri thức mới, phát hiện nguyên 
lý, quy luật tự nhiên - xã hội và giải quyết những vấn đề 
mới về khoa học, công nghệ, hướng dẫn nghiên cứu và 
hoạt động chuyên môn”.

Thứ hai, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu 
cách mạng công nghệ 4.0 giúp cho người học phát triển 
và hoàn thiện kỹ năng, kỹ xảo vận dụng tri thức hiện đại 
vào quá trình sản xuất nhằm tạo ra những sản phẩm có 
hàm lượng khoa học cao. 

Bên cạnh việc trang bị, phát triển tri thức, nâng cao 
khả năng lao động, làm việc, đào tạo còn trực tiếp góp 
phần tăng cường sức khỏe, sự bền bỉ, dẻo dai, những tố 
chất, thể chất cần thiết cho người lao động. Nguồn nhân 
lực có chất lượng cao là nguồn nhân lực phát triển toàn 
diện cả trí lực, thể lực và các phẩm chất khác. 

Trong cuốn sách “Học tập: Một kho báu tiềm ẩn”2  - 
công trình khoa học về giáo dục do Nhà xuất bản 
UNESCO công bố tháng 4/1996 có nêu lên bốn trụ cột 
của giáo dục thế kỷ XXI:  Learning to know; Learning to 
do; Learning to live together; Learning to be (Học để biết; 
Học để làm việc; Học để chung sống với nhau; Học để 
làm người), cụ thể: (1) Học tri thức là học kiến thức để 
thích ứng với những thay đổi của khoa học công nghệ 
và kinh tế, xã hội; đó là “giấy thông hành” cho việc học 
suốt đời; (2) Học làm việc là học nghề, phát triển khả 
năng đương đầu với những tình huống khác nhau và 
làm việc trong tập thể, những kỹ năng làm việc, cách 
tham gia các hoạt động nghề nghiệp, xã hội; (3) Học 
cách tồn tại là đòi hỏi có khả năng tự quản và phán đoán 
cao, tăng cường trách nhiệm cá nhân để đạt mục tiêu 
chung; (4) Học cách chung sống là khả năng hiểu biết 
người xung quanh, lịch sử, truyền thống, văn hóa tinh 
thần của người khác, biết phân tích nguy cơ và thách 
thức, khả năng thực hiện đề án chung và giải quyết xung 
đột một cách thông minh và hiệu quả.

Công trình này là một kho báu cần được khai thác, 
phát huy, bởi nó thể hiện rõ tư duy mới về giáo dục thế kỷ 
XXI, với cách tiếp cận mới về những con đường đa dạng 
cho sự học tập, thể hiện ý tưởng về xây dựng một xã hội 
học tập, học tập suốt đời của con người và trí tuệ của con 

2. Cuốn sách này vốn là một bản báo cáo khoa học của Ủy ban quốc tế 

về Giáo dục thế kỷ XXI thuộc UNESCO, do 15 thành viên từ 15 nước trên 
thế giới soạn thảo (ông Jacques Delos, nguyên Chủ tịch Hội đồng châu 
Âu (1985-1995) đứng đầu)

người. Do vậy, được nhiều quốc gia trên thế giới đánh giá 
rất cao; được thảo luận kỹ ở nhiều hội nghị quốc tế và đã 
có nhiều nước thành viên UNESCO áp dụng.

Với những nội dung và yêu cầu nêu trên, đào tạo 
nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 
4.0 tạo cho người lao động - nguồn nhân lực chất lượng 
cao những cơ sở, “cốt vật chất”, giúp cho sự phát triển toàn 
diện của mỗi người, mang lại cho người lao động sự phát 
triển về thể chất và tinh thần.

Thứ ba, đào tạo nguồn nhân lực giúp cho người lao 
động phương pháp làm việc khoa học và khả năng thích 
ứng nhanh với biến đổi của sản xuất, kinh doanh và dịch 
vụ cũng như môi trường làm việc trong nước và quốc tế.

Bên cạnh việc trang bị, tri thức, nâng cao khả năng 
lao động, làm việc, hoàn thành nhiệm vụ độc lập và khả 
năng làm việc tập thể, trình độ tư duy khoa học, đào tạo 
trực tiếp bồi dưỡng phương pháp làm việc khoa học và 
khả năng thích ứng nhanh với sự biến đổi của sản xuất 
cũng như môi trường làm việc cho người học. Không có 
phương pháp làm việc khoa học và khả năng thích ứng thì 
người học không thể đáp ứng yêu cầu của sản xuất và các 
tiêu chí của nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Đối với cách mạng công nghệ 4.0 thì vấn đề đào tạo 
nguồn nhân lực, phương pháp làm việc khoa học và khả 
năng thích ứng nhanh của người lao động đối với sự biến 
đổi của sản xuất cũng như môi trường làm việc trong nước 
và quốc tế là vấn đề rất quan trọng. Chính nó tạo cơ sở 
vững chắc cho hoạt động sáng tạo của nhân lực đáp ứng 
yêu cầu phát triển kinh tế tri thức. Sự biến đổi của yêu cầu 
sản xuất đòi hỏi người lao động phải được trang bị, thức 
hiện đại thường xuyên, liên tục. Sản xuất hiện đại luôn đòi 
hỏi phải thay đổi mẫu mã, chất lượng, tiện ích, công dụng 
của hàng hóa. Nếu người lao động không thường xuyên 
cập nhật, bổ sung tri thức hiện đại, nâng cao trình độ, tay 
nghề thì không thể đáp ứng yêu cầu này.

Môi trường làm việc trong nước và quốc tế xuất hiện 
nhiều ngành nghề mới và nhiều ngành nghề cũ sẽ mất đi; 
kỹ năng, kiến thức của người lao động bị lạc hậu, bị thực 
tiễn vượt qua, nếu không được học tập, bồi dưỡng liên 
tục, người lao động sẽ tụt hậu. Hội nhập quốc tế sâu rộng, 
phân công lao động quốc tế mở rộng về quy mô và yêu 
cầu cao về chất lượng, đòi hỏi người lao động có kiến thức 
và những phẩm chất cần thiết, cơ bản, có khả năng thích 
ứng, thích nghi tốt để hội nhập quốc tế. Đào tạo nguồn 
nhân lực giúp cho người học có tri thức, kỹ năng, phương 
pháp cần thiết, để họ hòa nhập, hội nhập, nâng cao hiệu 
quả hợp tác quốc tế. Đồng thời, khắc phục tình trạng khép 
kín, đóng cửa, hoặc tiếp thu tri thức một cách máy móc, 
phiến diện; áp dụng kinh nghiệm của các nước trên thế 
giới, không phù hợp với điều kiện Việt Nam.
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2.3. Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực đáp 
ứng yêu cầu CMCN 4.0

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII nhấn 
mạnh: “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất 
lượng cao, tranh thủ những cơ hội và thành tựu của cuộc 
CMCN 4.0”. Đây là một chủ trương đúng đắn, thể hiện sự 
nhạy bén, sáng tạo và tư duy đột phá của Đảng ta. Tuy 
nhiên, để thực hiện tốt nội dung này đòi hỏi phải có một 
chiến lược tổng thể và lâu dài, với hệ thống các giải pháp 
mang tính đồng bộ, thiết thực và khả thi, trong đó có thể 
tập trung nghiên cứu và thực hiện tốt một số nội dung 
chủ yếu sau:

Thứ nhất,  tập trung xây dựng và hoàn thiện chiến 
lược tổng thể, hệ thống cơ chế, chính sách về phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao: đây là một chủ trương lớn 
và là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi cần phải nghiên cứu kỹ 
lưỡng, thận trọng với một tư duy đột phá và tầm nhìn lâu 
dài, phù hợp với thực tiễn. Cần xác định rõ đây là nhiệm 
vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó 
cần sớm thống nhất nhận thức trong các đoàn thể chính 
trị - xã hội, trước hết là lực lượng nòng cốt đang trực tiếp 
hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và hoạch định chiến 
lược, chính sách, tác động của thời cơ và thách thức đối 
với nước ta từ CMCN 4.0.

Thứ hai, gắn kết chặt chẽ giữa quá trình đào tạo với 
bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao: 
Đảng ta khẳng định: “Xây dựng chiến lược phát triển 
nguồn nhân lực cho đất nước, cho từng ngành, từng lĩnh 
vực, với những giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung cho 
giải pháp đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực trong các 
nhà trường”. Điều này đặt ra yêu cầu rất cao đối với nguồn 
nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, các cơ sở đào tạo phải 
luôn coi trọng quản lý tốt chất lượng “sản phẩm đầu ra” 
thông qua các hình thức đánh giá năng lực thực hành của 
sinh viên/học viên trong quá trình đào tạo, phúc tra kết 
quả đào tạo, kết quả tốt nghiệp… thay cho cách quản lý 
“sản phẩm đầu vào” như hiện nay.

Thứ ba, tận dụng hiệu quả các cơ hội, nỗ lực đổi mới 
hệ thống giáo dục Việt Nam: Cụ thể là cần tiếp tục gia 
cố những yếu tố nền móng, đổi mới tư duy về phát triển 
giáo dục trong tổng thể chiến lược phát triển của quốc 
gia. Mục tiêu là đào tạo đội ngũ lao động chất lượng cao 
đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, như là chuyển 
từ biệt lập, tự phát về số lượng sang chất lượng, có kết nối 
giữa đào tạo và sử dụng lao động, từ cách đào tạo làm cho 
người học thụ động sang chủ động sáng tạo, không ngại 
đương đầu với khó khăn, thách thức. Các cơ sở giáo dục 
đại học cần tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, các 
trường đại học quốc tế để xây dựng các phòng thí nghiệm 
theo hình thức hợp tác công - tư; xây dựng mô hình giáo 
dục 4.0 theo kịp xu hướng công nghệ hiện đại trong nền 
kinh tế 4.0.

3. Kết luận 

Để ứng dụng công nghệ mới, tự động hóa vào hoạt 
động sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả, các doanh 
nghiệp buộc phải tìm kiếm nguồn nhân lực có trình độ 
chuyên môn và kỹ năng làm việc, đặc biệt là các vị trí có 
liên quan trực tiếp đến sản phẩm dịch vụ như nghiên cứu 
phát triển, thiết kế sản xuất sản phẩm. Điều đó tạo nên sức 
ép đồng thời cũng là cơ hội đối với các trường đào tạo và 
nhân lực Việt Nam trong tương lai gần. Hợp tác quốc tế 
ngày càng mở rộng về quy mô và phát triển về chiều sâu 
trên tất cả các lĩnh vực sẽ tạo điều kiện, môi trường thuận 
lợi cho phát triển đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu 
CMCN 4.0 ở Việt Nam hiện nay. Những chuyên gia, trí thức 
giỏi, các nhà lãnh đạo, quản lý các cấp, các nhà quản trị 
doanh nghiệp, kinh doanh, lao động có tay nghề cao… sẽ 
được thử sức trong môi trường mới do hội nhập quốc tế 
mang lại. Qua đó, trình độ tư duy, tri thức, chuyên môn, 
khả năng lao động sáng tạo, kinh nghiệm làm việc tập thể, 
năng lực quản lý, toàn bộ phẩm chất, năng lực của họ được 
nâng lên, nâng cao chất lượng từng người và cả quá trình 
đạo tạo nguồn nhân lực. Đào tạo nguồn nhân lực là một 
nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Đào tạo chuyên môn 
và nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động là 
trách nhiệm không chỉ của Nhà nước, của xã hội mà còn là 
của chính bản thân người lao động, mỗi người lao động 
phải học tập, trang bị cho mình một nghề nghiệp vững 
vàng thì sẽ tìm được việc làm tốt, ổn định và tay nghề càng 
cao thì thu nhập sẽ theo đó tăng lên. Bên cạnh trang bị 
nghề nghiệp, người lao động cần phải học thêm tin học, 
ngoại ngữ ở trình độ nhất định để đọc tài liệu, để giao tiếp 
trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhất là 
khi thị trường của các nước ASEAN hòa nhập vào nhau và 
khi cần có thể tham gia lao động xuất khẩu. 
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Nắng nóng diện rộng trên khắp cả nước, 
EVN KHUYẾN CÁO LƯU Ý 

VỀ SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn 
Trung ương, từ ngày  4/5, do ảnh hưởng rìa Đông Nam vùng áp 
thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông nên Bắc Bộ có 
nắng nóng cục bộ; khu vực vùng núi Phía Bắc và Trung Trung Bộ có 
nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37oC.

Từ ngày 05 - 06/5, vùng áp thấp phía Tây phát triển 
mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu 
ứng phơn nên nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ, 

Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 
35 - 38oC, riêng phía Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Phía 
Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 38oC độ; độ ẩm tương đối 
thấp nhất trong ngày phổ biến 35 - 50%. Thời gian có nhiệt 
độ trên 35oC từ 11 - 17 giờ.

Đặc biệt, từ ngày 07 - 10/5, cường độ nắng nóng tiếp 
tục gia tăng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với 
nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40oC, có nơi trên 40oC; 
độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 30 - 45%. 
Thời gian có nhiệt độ trên 35oC từ 10 - 18 giờ.

Tại khu vực các tỉnh Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung 
Bộ, từ 03 - 07/5, nắng nóng sẽ xảy ra với nền nhiệt độ cao 
nhất phổ biến từ 35 - 37oC, có nơi trên 37oC. Thời gian có 
nhiệt độ trên 35oC từ 11 - 16 giờ.

Tại khu vực Hà Nội, từ ngày 04 - 06/5, nắng nóng sẽ xảy 
ra diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37oC, 
có nơi trên 38oC. Từ ngày 07 - 10/5, cường độ nắng nóng tiếp 
tục gia tăng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với 
nền nhiệt độ phổ biến 37 - 39oC, có nơi trên 40oC.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Với tình 
hình thời tiết nắng nóng như trên, có thể sẽ dẫn tới nhu cầu 
sử dụng điện có thể tăng cao do sử dụng nhiều thiết bị làm 
mát, do vậy EVN khuyến cáo các khách hàng cần lưu ý sử 
dụng điện tiết kiệm, vừa giảm nguy cơ sự cố điện, vừa tránh 
được hóa đơn tiền điện tăng cao.

Hoàng Phương

KTG ENEGY HỢP TÁC KINH DOANH

ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI VỚI CÁC NHÀ MÁY
TRÊN TOÀN QUỐC

Mới đây, Công ty KTG Energy (thành viên Tập đoàn 
Khải Toàn) đã công bố chiến lược tư vấn lắp đặt miễn phí 
100% hệ thống năng lượng mặt trời, cũng như hợp tác kinh 
doanh điện mặt trời áp mái với các nhà máy trên toàn quốc.

KTG Energy đưa ra nhiều hình thức hợp tác kinh doanh 
điện mặt trời áp mái. 

Cụ thể, KTG Energy sẽ miễn phí tư vấn, lắp đặt 
hệ thống năng lượng mặt trời áp mái (thiết bị 
của chủ đầu tư và KTG Energy lắp đặt miễn 

phí)  cho các nhà máy trên toàn quốc khi có nhu 
cầu. Cùng với đó, các chủ mái có thể hợp tác với công 
ty theo những hình thức hợp tác linh hoạt mang lại 
lợi ích cho chủ mái như: KTG Energy sẽ thuê phần 
diện tích mái nhà của các nhà máy để đầu tư thiết 
bị điện năng lượng mặt trời và bán lại điện cho Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), công ty sẽ trả tiền 
thuê mái và tặng lại toàn bộ hệ thống sau 20 năm 
khai thác cho chủ mái. Với hệ thống này chủ mái có 
thể tiếp tục sử dụng thêm 10 năm.

Các chủ mái cũng có thể hợp tác với KTG Energy 
theo hình thức như: KTG Energy  thu xếp tài chính 
cho các dự án, thuê KTG Energy quản lý vận hành 
hệ thống hoặc yêu cầu KTG Energy cung cấp vật tư, 
thiết bị của các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới cho 
các dự án năng lượng mặt trời.

Ông Đặng Trọng Ngôn, Chủ tịch HĐQT KTG 
Energy cho biết, KTG Energy đã hợp tác với nhiều chủ 
mái tại các khu công nghiệp lớn để phát triển nguồn 
điện mặt trời. Có thể kể đến các công trình như dự án 
Nhơn Trạch A, dự án Tam Phước A Đồng Nai, dự án 
Tam Phước B Đồng Nai… Trong chiến lược hướng tới 
phát triển nguồn năng lượng xanh từ điện mặt trời, 
KTG Energy đang tiếp tục tìm kiếm các đối tác là các 
doanh nghiệp sản xuất, chủ mái cùng tham gia.

  Thành Trung
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Ngày 21/4 vừa qua, UBND 
Thành phố Cần Thơ đã khởi động dự 
án chuyển hoá carbon thấp trong 
lĩnh vực tiết kiệm năng lượng tại 
thành phố Cần Thơ giai đoạn 2020-
2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, UBND Thành phố Cần 
Thơ đặt mục tiêu đến năm 2025 
sẽ tập trung phát triển và ứng 

dụng rộng rãi năng lượng gió và năng 
lượng mặt trời trên toàn thành phố. 
Đến năm 2030 sẽ tăng mức cung lên 
đến 6.000MW điện gió và 12.000MW 
điện mặt trời mỗi năm. Sau năm 2030 
bắt đầu đi vào giai đoạn cất cánh để 
đến năm 2050 nâng mức sử dụng các 
nguồn năng lượng sạch và thân thiện 
với môi trường tại Cần Thơ lên ít nhất 
20% tổng sản lượng điện tiêu thụ mỗi 
năm.

Thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu 
đến năm 2025 sẽ tập trung phát triển 
và ứng dụng rộng rãi năng lượng 
gió và năng lượng mặt trời trên toàn 
thành phố 

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên 
và Môi trường Thành phố Cần Thơ 
Nguyễn Chí Kiên cho biết, Sở sẽ phối 

hợp với các ban, ngành hữu quan 
thực hiện khảo sát, tìm hiểu nhận 
thức và nhu cầu sử dụng năng lượng 
của các tổ chức, doanh nghiệp và 
người dân trên địa bàn để thực hiện 
mục tiêu này.

Sở Tài nguyên và Môi trường 
Thành phố Cần Thơ sẽ xây dựng 
kịch bản carbon thấp phù hợp với 
khả năng và nhu cầu của thành phố. 
Trong đó, tập trung vào các khía cạnh 
về sự phát triển dân số, quy mô hộ gia 
đình, quy mô nền kinh tế, cấu trúc hệ 
thống giao thông và thông tin về các 
loại chất thải của thành phố.

Dựa trên các số liệu đầu vào này, 
Sở sẽ tiến hành ước tính lượng phát 
thải khí nhà kính trong 5 lĩnh vực 
chính (công nghiệp và năng lượng; 
nông, lâm, ngư nghiệp; giao thông 
vận tải; đời sống đô thị và nông thôn; 
thương mại và dịch vụ) nhằm đề xuất 
và thực hiện các chính sách, giải pháp 
về quản lý và tiêu thụ năng lượng 
trong từng lĩnh vực; đầu tư phát triển 
và ứng dụng các tiến bộ khoa học 
công nghệ để giảm thiểu lượng phát 
thải khí nhà kính. Từ đó, thực hiện 
chuyển dịch mạnh mẽ từ năng lượng 

nhiên liệu hoá thạch sang các nguồn 
năng lượng tái tạo.

Theo ông  Nguyễn Chí Kiên, dự 
kiến, lộ trình hướng tới xã hội carbon 
thấp cho thành phố Cần Thơ sẽ tập 
trung vào 6 chương trình cụ thể: 
Thành phố đi bộ; quản lý rừng, xây 
dựng nhà xanh; lối sống carbon thấp; 
ngành công nghiệp carbon thấp; phổ 
biến sử dụng năng lượng tái tạo; thiết 
lập cơ chế tài chính để thực hiện tính 
toán phát thải lượng carbon.

Bên cạnh đó, thành phố cũng 
đẩy mạnh việc kêu gọi các nền kinh 
tế phát triển trên thế giới hỗ trợ Cần 
Thơ trong việc xác định và giới thiệu 
các dự án năng lượng tiềm năng có 
thể được tài trợ bởi các tổ chức và nhà 
đầu tư lớn.

Thông qua đó, tăng sản lượng 
cung cấp và mức tiếp cận của người 
dân đối với các dịch vụ năng lượng 
carbon thấp; đa dạng hoá các mô 
hình kinh doanh trong lĩnh vực năng 
lượng, phát triển thị trường năng 
lượng cạnh tranh và thúc đẩy các 
nguồn năng lượng tái tạo cũng như 
sử dụng năng lượng hiệu quả.

 Thành Trung

Cần Thơ khởi động dự án 
chuyển hóa carbon thấp 
trong lĩnh vực tiết kiệm 
năng lượng
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Dưới đây là một số mẹo tiết 
kiệm điện khi dùng quạt trong 
mùa nóng để hạn chế chi phí tiền 
điện phát sinh cho gia đình mà vẫn 
làm mát hiệu quả.

Chọn quạt có công suất vừa đủ 
và sử dụng ở tốc độ trung bình

Công suất lớn đồng nghĩa với 
tiêu thụ điện tăng. Nên chọn quạt có 
công suất vừa đủ để làm mát không 
gian phòng. Ví dụ: Quạt có công suất 
từ 75 - 90W phù hợp với những căn 
phòng có diện tích từ 12-15m2.

Thông thường các loại quạt sẽ 
có 2 đến 3 mức điều chỉnh tốc độ gió 
để lựa chọn. Nếu bạn chọn mức gió 
cao nhất, tức quạt sẽ phải hoạt động 
hết công suất và tiêu thụ điện năng 
mạnh nhất.

Tuy nhiên, với tiết trời khô nóng, 
việc dùng quạt tốc độ gió cao không 
hẳn sẽ làm mát hiệu quả, mà đôi khi 
phản tác dụng vì khi tạo gió nhanh 
và mạnh, quạt đẩy không khí nóng, 

cảm giác hanh và oi bức lại càng gia 
tăng. Do vậy, hãy chọn mức gió nhẹ 
hoặc trung bình đủ để làm dịu không 
khí và tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

Nên cho quạt đảo chiều

Nguyên tắc làm mát của quạt là 
gió tạo ra từ quạt làm cho luồng khí 

trong phòng lưu chuyển nên không 
khí trong nhà trở nên thông thoáng. 
Mặt khác, gió thổi làm cho mồ hôi 
trên người bốc hơi bớt nên bạn sẽ 
cảm thấy mát hơn.

Quạt đứng yên sẽ hạn chế sự lưu 
chuyển của các luồng gió và khiến 
cho việc bài tiết mồ hôi mất cân 
bằng, bạn sẽ cảm thấy khô nóng và 
khó chịu. Vì vậy, khi sử dụng bạn nên 
để quạt quay đảo chiều để mang cảm 
giác thoải mái hơn.

Sử dụng quạt đúng cách trong mùa 
nắng nóng sẽ góp phần giảm chi phí 
tiền điện mà vẫn làm mát hiệu quả.

Sử dụng quạt ở tốc độ gió vừa đủ

Cho quạt quay khi sử dụng để không khí lưu thông tốt hơn

SỬ DỤNG QUẠT ĐÚNG CÁCH 

ĐỂ TIẾT KIỆM ĐIỆN

Ñieän & Ñôøi soáng     30

TIEÁT KIEÄM NAÊNG LÖÔÏNG VAØ NAÊNG LÖÔÏNG TAÙI TAÏOî



Tắt quạt, rút phích cắm khi 
không sử dụng

Tắt quạt khi không cần dùng 
tới, vừa là để tiết kiệm điện, lại vừa 
đảm bảo an toàn khỏi nguy cơ chập 
cháy, hư hại quạt. Việc rút dây điện 
khỏi phích cắm khi không sử dụng 
quạt cũng là một mẹo nhỏ giúp 
tiết kiệm điện. Vì dù khi quạt không 
hoạt  động nhưng dây cắm vẫn sẽ 
tiếp điện chờ cho quạt nếu không 
tháo khỏi phích cắm.

Sử dụng hạn chế các chức năng 
của quạt

Một số quạt hiện đại có nhiều 
chức năng kèm theo như tạo ion, 
phun hơi, phun sương, tạo hương 
thơm, đèn báo... Chỉ nên sử dụng 
những chức năng thật cần thiết vì 
khi hoạt động nhiều chức năng, quạt 
càng tiêu thụ điện mạnh.

Tận dụng chế độ hẹn giờ

Đa phần các loại quạt có kèm 
chế độ hẹn giờ cho người dùng. Hãy 
tận dụng chế độ này như cách bảo vệ 
sức khỏe của bạn khi sử dụng quạt 
và giúp tiết kiệm điện hiệu quả. Hãy 
để chế độ hẹn giờ (nhất là khi sử 
dụng qua đêm), cho quạt hoạt động 
khoảng 30 - 60 phút và nghỉ (ngắt 
quãng chừng 15 - 20 phút nếu bạn 
muốn dùng lại) để bảo vệ sức khỏe và 
cả “túi tiền”.

Chọn vị trí quạt hợp lý

Nếu chọn vị trí đặt hay treo quạt 
hợp lý, bạn có thể làm mát hiệu quả và 

nhanh nhất không gian cần sử dụng 
mà không phải dùng tốc độ gió cao.

Ngoài việc đóng các cửa có 
khả năng đón nắng cao để hạn chế 
không khí nóng, nếu bạn chọn đặt 
quạt cho hướng gió thổi ra các vị trí 
không khí có thể lưu thông như các 
cửa sổ, giếng trời... Khi đó, một phần 
khí nóng sẽ theo đó thoát ra ngoài, 
không khí trong phòng cũng lưu 
thông tốt hơn, cảm giác oi bức theo 
đó sẽ giảm đi đáng kể, và bạn có thể 
chọn tốc độ nhẹ cho quạt hoạt động 
để tiết kiệm điện.

Đặt quạt quá gần có thể làm 
cho gió hướng thẳng vào người 
làm cho khí lạnh và vi khuẩn trong 

không khí dễ xâm nhập vào cơ thể 
hơn. Mồ hôi khô nhanh cũng làm 
mất cân bằng giữa sinh nhiệt và tán 
nhiệt trong cơ thể.

Nên đặt quạt xa để có luồng gió 
thích hợp. Đặc biệt, đối với trẻ em có 
thể giảm tối đa nguy cơ bị tai nạn khi 
chẳng may để ngón tay vào khe lồng 
quạt hoặc quạt đứng bị ngã.

Thường xuyên bảo trì quạt

Bảo trì quạt thường xuyên nhằm 
duy trì hiệu suất hoạt động của quạt, 
giúp quạt chạy êm, không gây tiếng 
ồn và hạn chế các trường hợp rò rỉ 
điện để tiết kiệm, bảo vệ an toàn điện 
cho người sử dụng.

Bạn nên kiểm tra định kỳ cho 
quạt, vệ sinh quạt và bôi trơn động 
cơ cho quạt hoạt động tốt hơn. Nếu 
phát hiện có bộ phận gặp sự cố thì 
nên thay ngay để đảm bảo an toàn 
tuyệt đối cho thiết bị.

Thay thế chiếc quạt máy cũ và 
có dấu hiệu hư hỏng

Các thiết bị điện không còn đảm 
bảo chất lượng hoạt động, máy móc 
động cơ đã cũ sẽ ngốn điện năng 
nhiều hơn so với những sản phẩm 
mới. Vì thế, nếu chiếc quạt máy bạn 
đang dùng đã có tuổi thọ khá cao thì 
có thể suy nghĩ đến việc thay mới.

Hoàng Phượng (tổng hợp)
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Trời càng nóng, sử dụng điều 
hòa càng nhiều

Theo Trung tâm Dự báo Khí 
tượng Thủy văn Quốc gia, mùa hè 
năm 2020 sẽ đến sớm và nắng nóng 
gay gắt hơn trung bình nhiều năm, 
điều này sẽ làm nhu cầu sử dụng các 
thiết bị làm mát tăng cao dẫn đến sản 
lượng điện tăng đột biến. 

PGS.TS. Nguyễn Việt Dũng - Viện 
trưởng Viện KHCN Nhiệt - Lạnh, ĐH 
Bách khoa Hà Nội cho biết: “Khi nhiệt 
độ ngoài trời tăng 10C thì tiêu thụ điện 
của điều hòa tăng 2 - 3%. Cùng đó, 
thói quen trời càng nóng, cài nhiệt độ 
điều hòa càng thấp của nhiều người sử 
dụng cũng vô tình gây tốn thêm điện. 
Nếu nhiệt độ cài đặt của điều hòa trong 
phòng để thấp xuống 10C , tiêu thụ điện 
năng của điều hòa cũng tăng lên 1,5 - 
3%”

Bên cạnh đó,từ ngày 01/4 toàn 
quốc thực hiện giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ 
để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 
riêng Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn 
cách đến ngày 22/4, người dân hạn 
chế ra đường, làm việc và học tập tại 
nhà, đã dẫn đến việc sử dụng điện 
sinh hoạt tăng nhiều hơn những năm 
trước. Cụ thể, lượng điện sinh hoạt 
trên toàn quốc tháng 3/2020 tăng 

tới 8,55 % so với cùng kỳ năm trước, 
trong đó riêng Thành phố Hà Nội 
tăng 17%  so cùng kỳ năm 2019.

Sử dụng điều hòa đúng cách 
để tiết kiệm hóa đơn điện mùa hè

Để tiết kiệm điện, người dùng 
cần để mức nhiệt độ tốt nhất là từ 
26 đến 280C . Việc để nhiệt độ thấp 
không khiến điều hòa làm lạnh nhanh 
hơn mà chỉ khiến tốn điện, hại máy 
và không đảm bảo sức khỏe. Trong 
trường hợp chưa đủ mát, người dùng 
có thể bật thêm quạt gió kết hợp, sẽ 
giúp tiết kiệm điện khoảng 2 đến 3% 
điện năng so với việc bật điều hòa ở 
mức nhiệt thấp hơn.

PGS.TS Nguyễn Việt Dũng chia 
sẻ: “Cần chọn và sử dụng các loại điều 
hòa được dán nhãn năng lượng 5 sao 
theo quy định Bộ Công Thương và 
phù hợp với diện tích phòng. Có 5 
mức dãn nhán năng lượng từ 1 đến 
5 sao, và càng nhiều sao thì càng tiết 
kiệm điện. Cùng một điều hòa công 
suất 9.000 hoặc 12.000 BTU, chênh 

Nguồn ảnh: Fanpage VTV24

Nhãn năng lượng do Bộ Công Thương ban hành

ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ - “THỦ PHẠM” 
CHÍNH KHIẾN HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN TĂNG CAO!

Nghiên cứu cho thấy tại Việt Nam, điều hòa chiếm từ 28 đến 64% (tính trung bình là 
40%) so với tổng điện năng tiêu thụ trong một hộ gia đình. Vào mùa nắng nóng, do sử dụng 
điều hòa liên tục, lượng điện năng tiêu thụ sẽ tăng trung bình khoảng 50%. 
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lệch điện tiêu thụ giữa loại 1 và 5 sao 
đã là 24% (theo TCVN 7830-2015). 
Điều hòa 9.000 BTU thích hợp phòng 
từ 10-16 m2, loại 12.000 BTU thích 
hợp phòng từ 12-22 m2, còn phòng từ 
18-36 m2 cần dung điều hòa 18.000 
BTU… Nếu lắp đặt không phù hợp 
công suất sẽ khiến điều hòa chạy quá 
tải không tiết kiệm điện và nhanh 
hỏng”

Cùng với đó, việc không thường 
xuyên vệ sinh điều hòa cũng là nguyên 
nhân gây lãng phí điện năng. Sau một 
thời gian sử dụng, các lưới lọc gió và 
hốc đẩy gió lạnh thường bị bẩn, thậm 
chí rêu mốc khiến máy lạnh hoạt 
động kém hiệu quả, tốn điện gây hại 
sức khỏe. Điều hòa sau thời gian dài 
sử dụng, cả giàn nóng và giàn lạnh 
đều có các lá tản nhiệt bị mềm, trong 
khi gas lạnh có thể bị hao hụt, dầu 
máy bị bẩn cũng như các chi tiết cơ 
khí bị mài mòn. Hiệu quả làm lạnh có 
thể bị giảm tới 10 đến 15%. Việc bảo 
trì vệ sinh đúng cách sẽ giúp kéo dài 
tuổi thọ điều hòa. 

Điều hòa sử dụng máy nén biến 
tần (Inverter) tiết kiệm điện hơn đáng 
kể so với điều hòa thông thường. 

Với nhu cầu sử dụng gia đình, văn 
phòng nhỏ (điều hòa thường sử dụng 
khoảng 30 đến 70% tải), điều hòa 
biến tần tiết kiệm điện hơn hẳn điều 
hòa thường, tối đa tới 28% điện năng. 
Chỉ với các trường hợp sử dụng thời 
gian quá ngắn hoặc điều hòa phải 
chạy liên tục 100% công suất, điều 
hòa biến tần mới không phát huy 
được tác dụng, thậm chí tốn điện hơn 
do phải “nuôi” bộ biến tần. 

Ngoài ra, các thiết bị điện tử như 
quạt, điều hòa, ti vi… khi không sử 
dụng nên ngắt hẳn nguồn điện, bởi 
nếu chỉ tắt bằng điều khiển, một số 
linh kiện vẫn phải hoạt động ở chế độ 
chờ và gây tiêu tốn năng lượng. 

Để được tư vấn các cách sử dụng 
các thiết bị điện trong gia đình tiết 
kiệm, hiệu quả mùa nắng nóng, các 
khách hàng tại Hà Nội vui lòng liên 
hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng 
EVNHANOI qua tổng đài 19001288 
(phục vụ 24/7) hoặc truy cập Website: 
cskh.evnhanoi.com.vn. 

Lê Thu

Sản lượng điện tháng 3 tại Hà Nội tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020

Để nhiệt độ điều hòa trong khoảng từ 26-28 0C 
để tiết kiệm điện mùa nắng nóng 
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Theo quy luật cung cầu hằng 
năm, từ khoảng tháng 4 các 
thiết bị làm mát bắt đầu hút 

khách tại các cửa hàng, siêu thị thì 
năm nay do ảnh hưởng của dịch 
bệnh cũng như thời tiết nên thị 
trường điện lạnh vẫn đang loay hoay 
cách tìm kiếm khách hàng cho mình.

Theo khảo sát tại một số siêu thị, 
trung tâm điện máy, trong tháng 4, 
sức mua các mặt hàng điện lạnh như 
quạt máy, các đồ gia dụng… giảm 
khoảng 20% so với cùng kỳ năm 
trước. Theo lý giải của các đơn vị kinh 
doanh, bên cạnh tác động của dịch 
Covid-19, nguyên nhân các sản phẩm 
điện lạnh giảm sức tiêu thụ là do thời 
tiết năm nay khá thất thường, không 
khí lạnh kéo dài dẫn đến người tiêu 
dùng hạn chế nhu cầu với nhóm thiết 
bị làm mát.

Những ngày này, lượng khách 
đến tham quan, mua sắm thưa thớt, 
dù là dịp nghỉ lễ hay vào cuối tuần. 
Chúng tôi đến Trung tâm điện máy 
Nguyễn Kim (quận Cầu Giấy, Hà 
Nội), có thời điểm lượng nhân viên 
còn nhiều hơn khách; chỉ có một vài 
khách lướt qua xem các mặt hàng gia 
dụng, mua nồi cơm điện, quạt và các 
vật dụng thiết yếu khác...

Anh Đặng Nam Thắng (đường 
Cầu Giấy, Hà Nội) đang mua nồi cơm 
điện tại siêu thị Nguyễn Kim cho biết, 
do nồi cơm ở nhà vừa hư nên anh 
mới ghé siêu thị để mua cái mới, còn 
lại không có nhu cầu mua thêm sản 
phẩm nào.

Qua chia sẻ của anh Thắng và 
một số khách hàng thì được biết nhà 
anh vừa chuyển từ dùng máy lạnh 

sang dùng quạt vì lo ngại không khí 
lạnh là môi trường cho vi khuẩn, virus 
phát triển.

“Mặc dù nhà tôi sử dụng máy 
lạnh đời mới có tính năng diệt khuẩn, 
tiết kiệm điện nhưng nghe Bộ Y tế 
khuyến cáo không nên sử dụng máy 
lạnh vì môi trường kín, nhiệt độ thấp 
dễ lây lan virus COVID-19 nên đã hạn 
chế sử dụng máy lạnh, chuyển sang 
dùng quạt cho an toàn”, anh Thắng 
chia sẻ.

Đây cũng là tâm lý chung của 
không ít người tiêu dùng (NTD) trước 
tình hình dịch COVID-19 đang diễn 
biến ngày càng phức tạp. Điều này 
dẫn đến sức tiêu thụ của nhóm hàng 
máy lạnh nói riêng và các ngành hàng 
điện máy nói chung giảm mạnh.

“Trước đó, trong thời gian giãn 
cách xã hội, các siêu thị điện máy 
đều ngừng bán hàng trực tiếp tại 
cửa hàng, doanh số chủ yếu đến từ 
hoạt động bán hàng online với các 
sản phẩm tủ lạnh, tủ đông, máy lọc 
không khí, laptop phục vụ nhu cầu 
thiết yếu của người dân trong khoảng 
thời gian ở nhà. Sản phẩm điều hòa 
gần như bị đóng băng.” - Nhân viên 
kinh doanh tại Trung tâm điện máy 
Nguyễn Kim chia sẻ.

Hiện giãn cách xã hội đã được 
nới lỏng, các hệ thống bán lẻ điện 
máy hoạt động trở lại, cùng với đó 
thời tiết bắt đầu nắng nóng, thị 
trường điện lạnh đang dần hoạt 
động trở lại, nhu cầu mua sắm của 
người tiêu dùng tăng nhưng chưa 
đáng kể.

Tình hình kinh doanh giảm do tác động của dịch COVID-19, các siêu thị điện máy 
đưa ra nhiều chương trình tìm cách thu hút khách

THỊ TRƯỜNG ĐIỆN MÁY THAY ĐỔI 
PHƯƠNG THỨC KINH DOANH TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhiều cửa hàng, Trung tâm điện máy gần như bị đóng băng thị 
trường. Trước sức mua giảm mạnh do tác động bởi dịch bệnh, các siêu thị điện máy tìm cách thu hút khách 
bằng các ưu đãi và thực hiện đa dạng thêm nhóm sản phẩm (SP) mới, kể cả nhu yếu phẩm nhằm thu hút 
khách hàng.
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Theo một Quản lý kinh doanh tại Siêu thị điện 
máy Mediamart (Mỹ Đình, Hà Nội): Mặt hàng được ưa 
chuộng nhất dịp này là điều hòa Inverter do tính tiện 
lợi và tiết kiệm điện năng, cơ chế hoạt động trong 
các không gian mở và không tốn nhiều thời gian, chi 
phí lắp đặt.

Trước tình hình khó khăn chung, Trung tâm điện 
máy Nguyễn Kim đã nhanh nhạy mở bán thêm các 
sản phẩm thiết yếu đáp ứng nhu cầu tăng cao của 
người tiêu dùng trong mùa dịch COVID-19. Theo đó, 
từ ngày 23/3/2020, các mặt hàng nhu yếu phẩm gồm: 
Gạo, đường, dầu ăn, muối, bột ngọt, gel nước rửa tay, 
nước rửa chén, xịt phòng, thực phẩm khô, thực phẩm 
chế biến đóng hộp, sữa tươi đóng hộp... sẽ được bày 
bán tại 15 trung tâm mua sắm Nguyễn Kim ở khu vực 
Hà Nội, TPHCM và một số tỉnh thành.

Theo nhận định của nhiều khách hàng, việc 
Nguyễn Kim mở rộng nhóm hàng nhu yếu phẩm 
được đánh giá khá phù hợp trong tình hình hiện nay, 
vừa gia tăng tiện ích cho khách hàng, giảm bớt áp lực 
cho hệ thống bán lẻ thực phẩm; vừa thu hút khách, 
tăng mãi lực cho các nhóm hàng khác.

Trong thời điểm này, Các siêu thị điện máy đã đưa 
ra hàng loạt các chương trình ưu đãi, khuyến mãi là 
giải pháp các đơn vị kinh doanh điện máy đang triển 
khai nhằm kích cầu tiêu dùng, cải thiện sức mua. Các 
hệ thống bán lẻ điện máy cung cấp nhiều hình thức 
đa dạng như: Giảm giá sản phẩm, tặng gói vật tư, miễn 
phí công lắp đặt, tặng kèm quà giá trị, tăng thời gian 
bảo hành, đổi hàng cũ lấy hàng mới… Đa số các sản 
phẩm điều hòa, quạt điện, tủ lạnh… đều được giảm 
giá, có những mặt hàng giảm mạnh đến 40 - 50%, 
nhưng vẫn chưa thu hút được nhiều khách hàng.

Chính vì vậy, các siêu thị điện máy tiếp tục duy 
trì và tăng cường kênh bán hàng trực tuyến với nhiều 
ưu đãi nhằm đa dạng hóa cách tiếp cận với khách 
hàng, đáp ứng nhu cầu mua sắm nhanh, tiện lợi của 
số đông người tiêu dùng hiện nay.

Để tránh mua lầm, người tiêu dùng nên chọn 
mua các sản phẩm chính hãng ở nơi bán uy tín, sản 
phẩm đã được các hãng kiểm tra và được các trung 
tâm kiểm định ở nước ngoài và trong nước đánh giá, 
kiểm tra chặt chẽ trước khi đưa ra tiêu thụ; các SP 
này đều được bảo hành chính hãng và có các dịch 
vụ hậu mãi.

Khi khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm diệt 
khuẩn trên các trang bán hàng online cần tham khảo 
về độ tin cậy của các trang website này. Đa phần các 
trang bán hàng online chỉ bán hàng, còn mọi vấn đề 
liên quan đến hướng dẫn sử dụng hoặc tư vấn khi 
phát sinh trục trặc kỹ thuật thì thường không được 
giải quyết thỏa đáng, khiến khách hàng bị thiệt.

Quốc Chiêu

Tạp chí Điện và Đời sống giới thiệu tới độc giả một 
số loại máy lạnh được trang bị công nghệ làm sạch 
không khí góp phần bảo vệ sức khỏe gia đình. 

Máy lạnh LG Inverter 1,5 HP V13APF

Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, được trang bị công nghệ 
bán tần dual Inverter, tiết kiệm điện, có khả năng làm lạnh 
nhanh hơn 40% so với thông thường, độ ồn thấp.

Trang bị bộ phát ion có khả năng tạo ion lọc không 
khí, máy lạnh sẽ giải phóng hàng triệu ion trong quá trình 
vận hành, giúp lọc sạch vi khuẩn, bụi bẩn, đảm bảo an 
toàn cho đường hô hấp.

Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-XP13VXW 

Sử dụng công nghệ J-Tech Inverter được cải tiến với 
15 cấp độ làm lạnh khác nhau, giúp giảm đáng kể lượng 
điện năng tiêu thụ. Chế độ Super Jet làm mát nhanh hơn. 
Công nghệ lọc không khí Plasmacuster Ion loại bỏ hoàn 
toàn vi khuẩn, virus, nấm mốc, bụi bẩn gây hại cho sức 
khỏe con người. Trong quá trình hoạt động, công nghệ 
này cũng không sản sinh ra bất kỳ hóa chất độc hại nào.

Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9UKH-8 

Công suất làm lạnh 1.0 HP  phù hợp với những căn 
phòng có diện tích  dưới 15m2,  được  trang bị  công nghệ 
inverter nâng cao khả năng tiết kiệm điện.

Sử dụng công nghệ NanoeX là công nghệ khử mùi, diệt 
khuẩn mới được hoạt động nhờ các hạt phân tử nước  có 
kích thước siêu nhỏ, bảo vệ người dùng khỏi các tác nhân vi 
khuẩn và virus.

Đặc biệt, công nghệ này có thể hoạt động độc lập 
với cơ chế làm lạnh của máy, bạn có thể bật riêng chế độ 
này khi không sử dụng máy lạnh để khử mùi, diệt khuẩn 
cho phòng.

 Bùi Long, Hoàng Phượng

MÁY LẠNH TRANG BỊ BỘ PHÁT ION
GIÚP HẠN CHẾ VI KHUẨN, VIRUS
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Powerhouse Brattorkaia được 
xây dựng trên bến cảng của 
thành phố Trondheim, Na Uy 

theo ý tưởng “net-zero” - nhà tự cấp 
năng lượng.

Tòa nhà có diện tích 18.000m2 

được thiết kế bởi Công ty Snohetta. 
Địa điểm của tòa nhà đã được lựa 
chọn để đảm bảo tiếp xúc tối đa với 
ánh nắng mặt trời trong suốt cả ngày 
và các mùa.

Tòa nhà sử dụng nhiều công 
nghệ khác nhau nhằm  giảm triệt để 
năng lượng cho các hoạt động hằng 
ngày, bao gồm việc sử dụng hệ thống 
bơm nhiệt, thu thập nước mưa để sử 
dụng trong nhà vệ sinh và sử dụng 
nước biển từ vịnh hẹp gần đó để sưởi 
ấm và làm mát. 

POWERHOUSE BRATTORKAIA 
 TÒA NHÀ TỰ TẠO NĂNG LƯỢNG
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Để tạo ra năng lượng, mái nhà và phần trên của mặt 
tiền được bao phủ bởi các tấm pin mặt trời 3.000m2, sản 
xuất khoảng 500.000 kWh điện mỗi năm, nhiều hơn gấp 
đôi so với nhu cầu của tòa nhà. 

Pin được sử dụng để lưu trữ năng lượng dư vào mùa 
hè, cung cấp ánh sáng đến 20 giờ mỗi ngày và cung cấp 
năng lượng trong những tháng mùa Đông khi ánh sáng 
ban ngày ở mức tối thiểu.

Năng lượng dư được cung cấp cho các tòa nhà gần 
đó, cho các phương tiện giao thông gồm xe buýt điện, xe 
hơi và thuyền thông qua một mạng lưới vi mô có tại địa 
phương. Bởi vậy, Powerhouse Brattorkaia được ví như một 
“nhà máy điện” cho khu vực Bắc Âu.

Huy Phương

Theo trang tin Gizmochina.
com, hãng Xiaomi (Trung 
Quốc) vừa trình làng một 

dòng máy điều hòa nhiệt độ mới 
có tên Gentle Breeze (GB). GB là sản 
phẩm tiết kiệm năng lượng, điều 
khiển bằng giọng nói, có khả năng 
tạo ra luồng gió êm dịu lan tỏa đều 
khắp căn phòng thay vì một hướng 
như các máy điều hòa truyền thống.

GB còn có khả năng duy trì 
chênh lệch  nhiệt ở mức tối thiểu. 
Máy có tới 1.120 lỗ thoát khí, có khả 
năng tạo ra luồng gió ba chiều góc 
rộng. Đồng thời được trang bị hai 
quạt siêu lớn 98mm và màn hình 
hiển thị nhiệt độ.

Máy  có lưu lượng không khí 

620m3 khí/giờ/10m2 đến 660m3 khí/
giờ/10m2; sử dụng công nghệ biến 
tần DC Inverter, tiết kiệm năng 
lượng và có chỉ số  hiệu suất năng 
lượng ở mức 5.13, cao hơn so với chỉ 
số hiệu suất năng lượng tiêu chuẩn 
quốc gia Trung Quốc là 4.5.

GB  hỗ trợ điều khiển bằng 
giọng nói để bật, mở, thay đổi 
nhiệt độ hoặc có thể kích hoạt 
cả các thiết bị thông minh khác 
thông qua ứng dụng nhà thông 
minh Mi.Theo Xiaomi, GB hiện có 
giá cả phù hợp với nhiều đối tượng 
khách hàng, mức giá khởi điểm từ 
2199 NDT đến 2499 NDT (khoảng 
7,2 đến 8,3 triệu VNĐ). 

 Kiều Nhi (Theo Gizmochina)

Máy điều hòa nhiệt độ Gentle Breeze của Xiaomi

GENTLE BREEZE - MÁY ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ 
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI
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Những trang trại năng lượng 
mặt trời này được thiết kế với mô 
hình đẹp nhất trên thế giới. Và đây 
sẽ là nguồn cung cấp năng lượng 
xanh cho con người. 

Trang trại năng lượng mặt trời 
hình gấu trúc ở Trung Quốc

Nhà máy điện mặt trời hình 
gấu trúc của Trung Quốc được xây 
dựng bởi Tập đoàn năng lượng mới 
Merchants hợp tác với Chương trình 
phát triển của Liên Hiệp Quốc. Nhà 
máy được đặt tại Đại Đồng, tỉnh Sơn 
Tây có diện tích hơn 100 ha; có cách 
bài trí, xây dựng và phối màu đen 
trắng theo đúng hình dạng của một 
con gấu trúc.

Nhà máy này có thể sản xuất 3,2 
tỷ kW điện trong vòng 25 năm. Điều 
này làm giảm hàng triệu tấn tan dùng 
trong các nhà máy điện, cũng đồng 
nghĩa với việc giảm được 2,74 triệu 
tấn khí thải cacbon.

Trang trại năng lượng mặt trời 
Topaz, bang California, Mỹ

Trang trại năng lượng mặt trời 
Topaz được tạo hình như trò chơi xếp 

hình điện tử được xây dựng trên vùng 
đồng bằng Carrizo phía nam bang 
California. Trang trại bao gồm 9 triệu 
modun mặt trời cadmium telluride 
trải rộng trên diện tích 5,6km2, được 
coi là nhà máy quang điện năng lớn 
nhất thế giới. Trang trại đi vào hoạt 
động từ tháng 11/2014 với công suất 
550 megawatt, có thể sản xuất điện 
đủ cung cấp cho 180.000 hộ dân khi 
vận hành hết công suất.

Chuyên gia Adam Voiland thuộc 
Đài quan sát Trái đất của NASA ước 
tính mỗi năm trang trại làm giảm bớt 
407.000 tấn khí carbon dioxide, tương 
đương loại bỏ đi 77.000 chiếc ô tô.

Trang trại năng lượng mặt trời 
trái tim New Caledonia

Trái tim New Caledonia được 
xây dựng bởi công ty năng lượng 
mặt trời Conergy. Công ty này đã tiến 
hành xây dựng trang trại trên hòn 
đảo Grand Terre, hòn đảo lớn nhất 
của New Caledonia. Khi hoàn thành, 
7.888 tấm pin mặt trời của trang trại 
dự kiến sẽ sản xuất điện để cung cấp 
cho 750 hộ dân, làm giảm khoảng 
2 triệu tấn khí thải carbon dioxide 
trong 25 năm. Công trình được các 
chuyên gia đánh giá là một trong 
những trang trại năng lượng mặt trời 
đẹp nhất thế giới.

Nhà máy điện mặt trời 10 và 20 
(PS 10 và PS20) ở Tây Ban Nha

Nhà máy điện mặt trời 20 (Planta 
Solar 20 - PS20) được xây dựng trước 

nhà máy 10 (PS10). PS20 nằm ở 
Sanlucar la Mayor, Tây Ban Nha. Nó đã 
từng được coi là tòa tháp năng lượng 
Mặt trời mạnh nhất thế giới, cho đến 
khi nhà máy điện Mặt trời Ivanpah tại 
California (Mỹ) chính thức đi vào hoạt 
động năm 2014.

Được biết, vào năm 2009, PS10 
và PS20 ở Tây Ban Nha đã được hoàn 
thành. Nó có công suất 20 megawatt 
(MW) và có khả năng cung cấp điện 
cho 10.000 gia đình. PS10 có 624 
gương thu tia mặt trời để phát ra 11 
megawatt điện, đủ cho khoảng 5.500 
hộ gia đình. 

Trang trại năng lượng mặt trời 
Disney bang Florida, Mỹ

Trang trại năng lượng mặt trời 
Disney được thiết kế theo hình đầu 
chú chuột Mickey là nhân vật hoạt 
hình  biểu tượng của hãng phim Walt 
Disney được tạo thành bằng 48.000 
tấm pin mặt trời. Trang trại này cung 
cấp toàn bộ điện mặt trời cho Công 
viên giải trí Walt Disney World và khu 
vực Reedy Creek Improvement.

TOP TRANG TRẠI NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

ĐỘC ĐÁO NHẤT THẾ GIỚI
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Nhà máy năng lượng mặt trời 
Crescent Dunes (Đụn cát Lưỡi liềm), 
bang Nevada, Mỹ

Nhà máy điện mặt trời làm 
từ 10.000 tấm pin khổng lồ. Theo 
Business Insider, mỗi tấm năng lượng 
mặt Trời như vậy có diện tích 115m2, 
được đặt xung quanh một tháp trung 
tâm. Được lắp đặt từ cuối năm 2014 
trên khu vực rộng 1,2 triệu m2, thuộc 
Crescent Dune, một nhà máy điện 
năng lượng mặt trời tập trung (CSP) ở 
sa mạc Neveda, Mỹ.

Theo Kevin Smith, một trong 

những nhà sáng lập dự án, loại tấm 
này không phải là các tấm quang điện 
(photovoltaic) truyền thống thường 
được đặt trên mái nhà hay các nơi khai 
thác năng lượng mặt trời khắp thế giới.

Tháp trung tâm là nơi chứa 
khoảng 25.000 tấn muối nitrate của 
Natri và Kali, được nung nóng tới 
nhiệt độ 2880C. Ở nhiệt độ này, muối 
tồn tại dưới dạng lỏng.

Muối nóng chảy giữ nhiệt rất 
tốt, và nhiệt sẽ được chuyển thành 
điện qua các turbine hơi nước truyền 
thống. Hệ thống này có thể cấp điện 
cho nhu cầu của 75.000 hộ gia đình tại 
Nevada, thời lượng 24 giờ mỗi ngày.

Sân bay năng lượng Mặt trời 
Chattanooga, bang Tennessee, Mỹ

Nằm ở góc Tây Nam của sân bay 
Chattanooga, bang Tennessee (Mỹ), 

trang trại năng lượng mặt trời rực rỡ 
sắc màu này được xây dựng nhằm 
mục đích sản xuất điện phục vụ cho 
sân bay. Tổ hợp năng lượng mặt trời 
khổng lồ gồm 2 trang trại năng lượng 
mặt trời. Trang trại điện mặt trời có 
diện tích bằng 16 sân bóng và có thể 
tạo ra đủ điện cho 160.000 bóng đèn 
hoạt động.

Đồng Hoa

Cơ quan quản lý điện của Singapore cho biết quốc 
gia Đông Nam Á này, một trong những thành phố 
nắng nhất thế giới, đã tạo ra điện từ 95% khí tự 

nhiên nhập khẩu, năng lượng mặt trời là lựa chọn năng 
lượng tái tạo khả thi nhất.

Cơ quan Thị trường Năng lượng (EMA) đặt mục tiêu 
đạt được công suất năng lượng mặt trời ít nhất 2GW vào 
năm 2030, tăng từ mức đỉnh 260 MW trong quý 2/2019. 
Công suất mới này có thể đáp ứng khoảng 4% tổng nhu 
cầu điện hiện tại của Singapore.

Phát ngôn viên của EMA cho biết qua email “để đạt 
được điều này, chúng tôi sẽ cần tối đa sự phát triển của 
các panel mặt trời trên các bề mặt sẵn có, gồm mái nhà, 
hồ chứa, không gian ngoài biển và trên bề mặt đứng của 
các tòa nhà”.

Bà cho biết “Singapore cũng đang khám phá cách 
có thể khai thác lưới điện khu vực như một cách tiếp cận 
năng lượng sạch hơn và để vượt qua những hạn chế về 
đất đai” bổ sung rằng nước này cần cân bằng điều này với 
chi phí điện tăng và rủi ro an ninh năng lượng cao hơn.

Bà nói thêm rằng Singapore hiện nay đang nghiên 
cứu khả năng nhập khẩu điện mặt trời, nhưng không 
cung cấp thêm chi tiết. Hồi tháng 11/2019 Reuters đưa tin 
rằng 2 tỷ phú Australia đã đầu tư 10 triệu USD trong một 
dự án cung cấp năng lượng mặt trời từ miền bắc Australia 
đến Singapore qua một cáp điện cao thế dưới biển dài 
nhất thế giới. Một phần từ điện mặt trời, Singapore cũng 
đang tìm kiếm các nguồn thay thế carbon thấp khác.

EMA cho biết “chúng tôi đang nghiên cứu công 
nghệ mới nổi như thu hồi, sử dụng và lưu trữ hydro 

và carbon, vì chúng có thể khử carbon hơn nữa trong 
nền kinh tế của chúng tôi, gồm lĩnh vực công nghiệp 
và ngành điện trong dài hạn”. Hồi cuối tháng 3/2020, 5 
công ty của Singapore và 2 công ty của Nhật Bản đã ký 
kết một bản ghi nhớ để phát triển cách sử dụng hydro 
làm nguồn năng lượng xanh.

Công ty Pavilion Energy, một trong 2 công ty được 
chấp thuận nhập khẩu LNG của nước này, cũng đang 
yêu cầu các nhà cung cấp tiềm năng tham gia phát triển 
một phương pháp luận báo cáo khí nhà kính.

Trung Trần (Nguồn:  http://vinanet.vn/VITIC/Reuters)

SINGAPORE XEM XÉT NHẬP KHẨU
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐỂ GIẢM Ô NHIỄM

Singapore đang xem xét nhập khẩu điện mặt trời khi nhà 
nước đa dạng hóa nguồn năng lượng và để đáp ứng mục 

tiêu giảm khí thải nhà kính xuống mức 0 trong nửa sau của 
thế kỷ này.
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Tham gia đối thoại có ông Nguyễn 
Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều 
tiết Điện lực, Bộ Công Thương; 

ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng Giám 
đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; ông 
Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng ban Kinh 
doanh EVN; ông Nguyễn Văn Lý - Phó 
Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực 
miền Nam; ông Bùi Trung Kiên - Phó 
Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực 
TP. Hồ Chí Minh, PGS.TS Nguyễn Việt 
Dũng - Viện trưởng  Viện Khoa học 
công nghệ nhiệt lạnh, ĐH Bách khoa 
Hà Nội. 

Tại buổi đối thoại, một trong 
những vấn đề được khách hàng 
sử dụng điện quan tâm nhất, đó là 
mức hỗ trợ của ngành Điện với các 
khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch 
COVID-19.

Thông tin về vấn đề này, ông 
Nguyễn Anh Tuấn  cho biết, tổng số 
thời gian khách hàng được hỗ trợ 
giảm giá điện và giảm tiền điện là 
03 tháng. Thời điểm giảm giá điện 
và giảm tiền điện đối với khách hàng 
sử dụng điện sinh hoạt như sau: Sản 
lượng điện sử dụng của khách hàng 
có chu kỳ bắt đầu trong các tháng 
4, tháng 5 và tháng 6 năm 2020 (xác 
định theo kỳ ghi chỉ số hàng tháng 
của đơn vị Điện lực) sẽ được thực 
hiện giảm giá tương ứng tại các kỳ 
hoá đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và 
tháng 7 năm 2020. Đối với các khách 
hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt 
(sản xuất, kinh doanh,...): Thực hiện 
từ kỳ hoá đơn gần nhất kể từ ngày 
16/4/2020.

Phó Tổng giám đốc EVN Võ 
Quang Lâm khẳng định, việc giảm giá 
điện trong 3 tháng liên tiếp (từ ngày 
16/4 đến 15/7) là theo đúng chỉ đạo 

của Chính phủ. Đây cũng là nỗ lực rất 
lớn của Tập đoàn, việc giảm giá điện 
trực tiếp cho người dân, nhưng EVN 
vẫn phải đảm bảo kết quả sản xuất 
kinh doanh bình thường như một 
doanh nghiệp.

Tại buổi toạ đàm, các vấn đề hoá 
đơn tiền điện, thông tin chỉ số điện 
cũng được độc giả  đề cập. Trưởng 
Ban Kinh doanh EVN Nguyễn Quốc 
Dũng cho biết, từ tháng 3 vừa qua, 
EVN đã áp dụng mẫu thông báo tiền 
điện và hóa đơn tiền điện mới. Trong 
đó, có liệt kê chi tiết từng bậc thang 
giá điện cho khách hàng, đồng thời 
có các biểu đồ của tháng hiện tại và 
các tháng trước đó, so sánh tình hình 
tiêu thụ điện của chính khách hàng 
với cùng kỳ năm trước, thể hiện sự 

biến động tiêu thụ điện. Sau khi ban 
hành mẫu thông báo và hóa đơn tiền 
điện mới, nhiều khách hàng ghi nhận 
sự thuận lợi trong việc theo dõi và 
đánh giá tình hình tiêu thụ điện.

Các chuyên gia cũng đã dành 
nhiều thời gian để trao đổi với khách 
hàng sử dụng điện về nguyên nhân 
hoá đơn tiền điện tăng trong tháng 
4, tính chính xác của công tơ và công 
tác ghi chỉ số điện, giá thành sản 
xuất điện...

Buổi đối thoại đã thu hút được 
sự quan tâm của đông đảo độc giả. 
Trên Fanpage Báo Thanh niên  đã 
thu hút hơn 100.000 lượt xem. Kênh 
youtube Báo Thanh niên cũng đã có 
hơn 18.000 lượt xem chương trình.

Nguyễn Hương

ĐỐI THOẠI VỚI NGƯỜI DÂN VỀ TIỀN ĐIỆN, GIÁ ĐIỆN

Tại buổi đối thoại trực tuyến trên Báo Thanh niên chiều 5/5, lãnh đạo Cục Điều tiết 
Điện lực (Bộ Công Thương), Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các chuyên gia tham dự đã 
trao đổi cụ thể, thẳng thắn với độc giả, khách hàng sử dụng điện về các vấn đề liên 
quan tiền điện, giá điện.

Buổi đối thoại được tổ chức trực tuyến, ngày 5/5. Nguồn ảnh: Báo Thanh niên
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Nhằm đảm bảo cung ứng điện 
an toàn, ổn định, tin cậy phục 
vụ nhân dân trong dịp nghỉ 

Lễ, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội 
(EVNHANOI) sẽ không tạm ngừng 
cung cấp điện trong các ngày Lễ từ 
0h00 ngày 30/4/2020 đến 24h00 
01/5/2020, trừ trường hợp xử lý sự cố.

Cụ thể, EVNHANOI đã bố trí các 
phương ánvận hành bình thường 
và linh hoạt chuyển đổi trong tình 
huống sự cố. 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. Các đơn vị trực thuộc 
EVNHANOI đã tăng cường kiểm tra, 
phát hiện và xử lý kịp thời các tồn tại 
trên lưới điện có nguy cơ gây sự cố. 

EVNHANOI đã chủ động làm việc 
với Ủy ban nhân dân, ban, ngành, tổ 
chức trên địa bàn để nắm bắt thời 
gian, địa điểm tổchức các sự kiện, 
đảm bảo cung cấp điện ổn định và 
thực hiện tốt công tác kinh doanh và 
dịch vụ khách hàng trong các ngày 
lễ. EVNHANOI đã 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 Thành Phố 
Hà Nội.

Phụ tải điện được dự báo sẽ 
tăng trưởng mạnh trong dịp nghỉ Lễ 
30/4-1/5, cùng với nền nhiệt độ tại Hà 

Nội đang có chiều hướng tăng cao, 
EVNHANOI sẽ huy động tất cả nhân 
lực, vật tư hiện có để sẵn sàng cung 
cấp điện an toàn, liên tục và ổn định 
để nhân dân Thủ đô có một kỳ nghỉ 
lễ trọn vẹn. Bên cạnh đó, EVNHANOI 
tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm 
túc các nội dung công việc theo Chỉ 
thị về việc triển khai phòng, chống 
dịch bệnh, bảo đảm điện cho các 
bệnh viện, cơ sở y tế phục vụ công tác 
phòng, chống dịch COVID-19.

EVNHANOI  khuyến nghị khách 
hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu 
quả, tắt bớt các thiết bị điện không 
cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết 
bị tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao 
điểm của hệ thống điện (bao gồm 
khung giờ từ 11h00 đến 14h00 và 
từ 18h00 đến 23h00 hàng ngày). Khi 
gặp sự cố hoặc muốn biết thông tin 
về sử dụng điện, khách hàng  liên hệ 
Trung tâm Chăm sóc khách hàng của 
EVNHANOI (Tổng đài 19001288 phục 
vụ 24/7) để được tiếp nhận tư vấn và 
giải đáp.

Thu Phương

EVNHANOI  ĐẢM BẢO ĐIỆN PHỤC VỤ CÁC SỰ KIỆN 
KỶ NIỆM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM (30/4/1975- 30/4/2020)

VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5/1886 - 1/5/2020)

EVNHANOI kiểm tra tình trạng vận hành của thiết bị

EVNHANOI kiểm tra tình trạng vận hành của thiết bị
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Đối với Truyền tải điện (TTĐ) 
Kon Tum với nhiệm vụ đảm 
bảo vận hành an toàn lưới 

điện 500KV gồm 2 mạch (ĐZ500KV 
Thạnh Mỹ - Pleiku2 và ĐZ500KV 
Pleiku-Dốc Sỏi), lưới điện 220KV gồm 
2 mạch kép (ĐZ 220KV Pleiku-Kon 
Tum và ĐZ 220KV Xekaman1-Pleiku2) 
và 01 trạm biến áp 220KV Kon Tum. 
Trạm biến áp 220KV Kon Tum với áp 
lực là trạm 220KV duy nhất cấp điện 
cho tỉnh Kon Tum, đồng thời giải 
tỏa nguồn công suất từ thủy điện 
Pleikrông (110MW) và một số thủy 
điện nhỏ khu vực Kon Tum. Với mục 
tiêu đặt ra là không để xảy ra sự cố 
nào trên lưới điện, cung cấp điện 
an toàn, ổn định cho các phụ tải. 
Thực hiện văn bản 418/UBND-HTKT, 
17/02/2020 của UBND tỉnh Kon Tum 
về việc tăng cường đảm bảo vận 
hành an toàn hệ thống điện Quốc gia 
trên địa bàn tỉnh trong mùa khô 2020; 
Căn cứ vào các phương án cung cấp 
điện của PTC2 và văn bản 383/PTC2-
KT, 22/02/2019 của PTC2 về việc đảm 
bảo vận hành an toàn lưới điện trong 
mùa khô. Vì vậy, căn cứ vào tình hình 
thực tế, TTĐ Kon Tum đã thực hiện 
đồng bộ các giải pháp như sau:

Kiện toàn các bộ máy về công 
tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) 
cũng như các phương án PCCC từ cấp 
cơ sở. Lập kế hoạch và thực hiện công 
tác sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng thiết 
bị và các giải pháp giảm thiểu sự cố 
theo chỉ đạo của Công ty. Đẩy nhanh 

các công trình sửa chữa lớn đảm bảo 
đúng tiến độ và chất lượng nhằm vận 
hành an toàn thiết bị đáp ứng yêu 
cầu cung cấp điện.

Đối với trạm biến áp (TBA), tăng 
cường kiểm tra thiết bị, phối hợp với 
các cấp điều độ đảm bảo chất lượng 
điện áp thanh cái theo quy định, theo 
dõi, cập nhật và báo cáo kịp thời các 
thông số vận hành, soi phát nhiệt 
thường xuyên nhằm phát hiện các 
bất thường để xử lý. Phối hợp với 
Trung tâm dịch vụ kỹ thuật 2 thực 
hiện công tác thí nghiệm định kỳ tại 
TBA hoàn thành trong tháng 2/2020. 

TTĐ Kon Tum ứng dụng công 
nghệ vệ sinh sứ hotline các đường 
dây 220kV - 500kV

Đối với đường dây, triển khai 
kiểm tra định kỳ thiết bị và hành lang 
tuyến các đường dây. Những ngày 
nghỉ bố trí nhân viên vận hành tăng 
cường kiểm tra tuyến để ngăn ngừa 

hiện tượng phát nương, đốt rẫy của 
người dân có nguy cơ cháy gây sự 
cố lưới điện. Phối hợp với lực lượng 
bảo vệ và chính quyền địa phương 
vận động, tuyên truyền các tổ chức, 
cá nhân tham gia bảo vệ an toàn lưới 
điện cao áp. Trong đó việc xử lý, giải 
tỏa cây cao ngoài hành lang tuyến, 
thực hiện các giải pháp phòng chống 
cháy lan trong và ngoài hành lang 
tuyến gây sự cố lưới điện là những 
nội dung được đơn vị quan tâm hàng 
đầu. Triển khai công tác sửa chữa 
thường xuyên, ứng dụng công nghệ 
vệ sinh sứ hotline các đường dây 
220kV - 500kV và TBA 220kV. Thực 
hiện ký kết quy chế phối hợp với lực 
lượng bảo vệ, Công an địa phương và 
ký cam kết với một số tổ chức, cá nhân 
dọc tuyến đường dây. Ngoài công tác 
tuyên truyền trực tiếp thực hiện Nghị 
định 14/2014/NĐ-CP của chính phủ 
“về quy định chi tiết thi hành luật 
điện lực về an toàn điện” đến người 

TRUYỀN TẢI ĐIỆN KON TUM ĐẢM BẢO VẬN HÀNH 
LƯỚI ĐIỆN MÙA KHÔ 2020

Trần Hoàng Đạo 

Đặc thù của khu vực Tây Nguyên là mùa khô bắt đầu vào khoảng tháng 10 và kết thúc vào tháng 5 năm sau. 
Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thì mùa khô từ tháng 12/2019 đến tháng 5/2020 tại 
khu vực Tây Nguyên thời tiết có nhiều bất lợi và có thể ảnh hưởng đến công tác quản lý vận hành lưới điện truyền 
tải. Trước tình hình đó, Lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải 
pháp đảm bảo vận hành an toàn lưới điện. 
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CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2 TỔ CHỨC LỄ GẮN BIỂN 
CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY 

LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2020-2025

Sáng ngày 28/4/2020, tại Trung tâm vận hành Đồng Hới thuộc Truyền 
tải điện Quảng Bình, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã tổ chức Lễ 
gắn biển công trình Dự án “Hoàn thiện hệ thống phân phối ngoài trời 

tại TBA 220kV Đồng Hới” chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty PTC2 lần thứ 
X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải 
điện Quốc gia lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự buổi Lễ có ông Trần Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc Công ty PTC2; ông Nguyễn Đăng Thông - UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch 
Công đoàn Công ty PTC2 cùng các đồng chí là UVBCH Đảng bộ, Trưởng các 
phòng  Công ty PTC2.

Trước khi được gắn biển chào mừng, công trình Dự án “Hoàn thiện hệ 
thống phân phối ngoài trời tại TBA 220kV Đồng Hới” đã được đóng điện 
vận hành vào ngày 28/3/2020. Công trình do PTC2 thay mặt EVNNPT quản 
lý, điều hành dự án, Công ty Xây lắp điện 1 thi công, EVN Quốc tế tư vấn 
giám sát, Truyền tải điện Quảng Bình tham gia phối hợp giám sát thi công 
và an toàn. Công trình được thi công trong thời gian 120 ngày, điều kiện thi 
công rất khó khăn và nguy hiểm vì phải cắt điện luân phiên từng ngăn lộ, 
cô lập từng thanh cái để đảm bảo vận hành cho các xuất tuyến khác. Công 
trình đã thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và về đích trước 02 
ngày, ngoài ra đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị.

Công trình hoàn thành sẽ đạt được mục tiêu đảm bảo vận hành an 
toàn, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, ổn định lâu dài, đáp ứng các 
yêu cầu kỹ thuật và tiêu chí theo quy định của EVN và các quy định, tiêu 
chuẩn hiện hành, đặc biệt là đảm bảo vận hành an toàn trước các mùa 
mưa bão; mặt khác đồng bộ và phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực 
tỉnh Quảng Bình đã được Bộ Công Thương phê duyệt; gỉảm tổn thất điện 
năng trên lưới; nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc 
phòng cho khu vực.

Công trình gắn biển là thành tích của tập thể CBCNV Công ty PTC2 
chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty PTC2 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia lần thứ III, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Nguyên Mạnh

dân dọc tuyến, đơn vị đã phối hợp 
với Đài truyền hình tỉnh Kon Tum 
làm phóng sự về phòng chống cháy 
rừng và bảo vệ lưới truyền tải điện, 
đây cũng là nội dung được thực hiện 
định kỳ hàng năm nhằm nâng cao 
nhận thức của người dân chung tay 
bảo vệ lưới điện. Mùa khô là thời gian 
nhiều công trình xây dựng được triển 
khai và đẩy nhanh tiến độ, như giao 
thông, thủy lợi, xây dựng công trình 
điện... Vì vậy đơn vị thường xuyên tổ 
chức kiểm tra và phối hợp đảm bảo 
an toàn khi thực hiện. 

Giao thời giữa 2 mùa khô và 
mùa mưa của Tây Nguyên cũng là 
thời gian dễ xảy ra sự cố lưới điện 
do giông sét. Đặc điểm khu vực Kon 
Tum mật độ sét hàng năm rất cao, 
lưới điện đi qua đồi núi cao nên khả 
năng sét đánh vào đường dây là rất 
lớn. Chính vì vậy trước mùa giông sét 
đơn vị triển khai các giải pháp xử lý 
đảm bảo thoát sét cùng với các giải 
pháp khác như: lắp chống sét đa tia, 
lắp dây néo giảm tổng trở sóng cột...

Thực hiện giải pháp ứng dụng 
công nghệ như sử dụng Flycam, 
camera lắp trên cột đường dây nhằm 
giám sát, kiểm tra thiết bị và hành 
lang tuyến, phát hiện sớm các nguy 
cơ ở những đoạn tuyến xung yếu như 
đường dây qua đồi núi, thung lũng, 
địa hình phức tạp, những nơi dễ xảy ra 
cháy rừng, những nơi có nguy cơ xâm 
phạm hành lang an toàn lưới điện... 
nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các 
bất thường ngăn ngừa sự cố xảy ra. 
Bên cạnh đó, đơn vị rà soát trang bị bổ 
sung các phương tiện phục vụ PCCC 
đảm bảo sẵn sàng khi cần thiết. 

Mùa khô năm nay tại khu vực 
Kon Tum cũng gần kết thúc, các giải 
pháp cũng liên tục thực hiện thường 
xuyên để đảm bảo vận hành an toàn 
lưới điện. Trong thời gian qua, cùng 
với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV đơn 
vị, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo PTC2 
và sự phối hợp của các phòng chức 
năng, lưới điện TTĐ Kon Tum đảm 
bảo vận hành an toàn, không có sự 
cố nào xảy ra, góp phần đảm bảo vận 
hành an toàn, liên tục, ổn định của 
lưới điện Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc Gia. 
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Đến dự và chỉ đạo đại hội có 
đồng chí (đ/c) Nguyễn Tuấn 
Tùng - Phó Bí thư Đảng uỷ, 

Tổng Giám đốc EVNNPT, đ/c Thái 
Thanh Thủy - Trưởng Ban Tổ chức 
Đảng ủy, đ/c Nguyễn Khắc Nhân – 
Chánh Văn phòng Đảng ủy EVNNPT. 
Về phía NPTS có đ/c Nguyễn Tiến 
Dũng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Công ty cùng các đ/c trong BCH Đảng 
bộ và 120 đại biểu tham dự Đại hội.

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng 
chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, 
hiệu quả hoạt động của các tổ chức 
đoàn thể; xây dựng Công ty Dịch vụ 
kỹ thuật truyền tải điện phát triển 
bền vững, văn minh, hiện đại” cùng 
phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương 
– Trách nhiệm – Hiệu quả”, Đại hội 
lần thứ I có ý nghĩa quan trọng, định 
hướng cho Đảng bộ tiếp tục phát huy 
truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ 
cương, quyết tâm xây dựng Đảng bộ 
trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu 
cầu phát triển của NPTS.

Thay mặt Đảng bộ NPTS, đ/c 
Phạm Thanh Tùng – Phó Bí thư Đảng 
ủy, Phó Giám đốc Công ty đã báo cáo: 
Năm 2020 là năm kết thúc nhiệm kỳ 
2017-2020 và cũng đánh dấu 03 năm 
xây dựng và trưởng thành của Công 
ty. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy NPTS 
luôn quan tâm tốt công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức 
lối sống cho cán bộ, đảng viên. Hàng 

năm, Đảng ủy đều có Kế hoạch công 
tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
các quan điểm, chủ trương, đường 
lối của Đảng theo Đề cương tuyên 
truyền của Ban Tuyên giáo Trung 

ương và cấp ủy cấp trên. Các đợt học 
tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội 
Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, 
các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 
khóa XII và Chỉ thị 05CT/TW của Bộ 

ĐẢNG BỘ CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT TRUYỀN TẢI ĐIỆN 
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) lần thứ 
III, Trong hai ngày 21- 22/5 vừa qua, tại Hà Nội, Đảng bộ Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền 

tải điện đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Phạm Thanh Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy, 
Phó Giám đốc Công ty báo cáo tại Đại hội
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Chính trị được tổ chức thông qua 
Hội nghị truyền hình trong toàn 
Đảng bộ, đảm bảo kịp thời, đồng bộ, 
hiệu quả. Trong 03 năm qua, Công 
tác thí nghiệm định kỳ (TNĐK) đều 
hoàn thành, qua đó phát hiện sớm 
và đưa ra bảo dưỡng, thay thế các 
thiết bị có nhiều nguy cơ gây sự 
cố. Năm 2017 thực hiện TNĐK danh 
mục 11,685 thiết bị; năm 2018 thực 
hiện TNĐK danh mục 12,969 thiết bị, 
năm 2019 thực hiện TNĐK danh mục 
15,585 thiết bị và năm 2020 thực 
hiện TNĐK danh mục 18,644 thiết bị. 
Công tác xử lý sự cố được thực hiện 
theo quy chế phối hợp và văn bản 
số 459/EVNNPT-KT ngày 06/02/2018 
của EVNNPT về việc phân định công 
việc tại TBA. NPTS đã phối hợp với 
các Công ty Truyền tải điện (PTCs), 
đơn vị đã thực hiện tổng số 2.287 
hạng mục và đã hoàn thành 100% 
khối lượng theo yêu cầu.

Trong nhiêm kỳ vừa qua, NPTS 
được Tổng công ty giao thực hiện đầu 
tư 12 dự án, NPTS đều hoàn thành 
đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. 
Bên cạnh đó NPTS phối hợp với các 
đơn vị Ban Quản lý dự án, các PTCs 
tham gia đóng điện 62 dự án, tương 
ứng thực hiện 101 gói thầu. Công tác 
tài chính kế toán luôn đảm bảo tính 
tuân thủ, phục vụ tốt công tác quản 
lý điều hành, nâng cao hiệu quả, tối 
ưu hóa chi phí. Đảng ủy NPTS đã ban 
hành và lãnh đạo thực hiện chương 
trình hành động về tối ưu hóa chi phí 
và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh, tổ chức quán triệt và thực 
hiện xuyên suốt trong nhiệm kỳ, qua 
đó làm tốt chỉ tiêu tiết kiệm 5-7,5% 
chi phí sản xuất.

Cùng với đó, Đại hội đã lắng 
nghe phương hướng, nhiệm vụ 
nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm sự 
lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng 
bộ khóa I; thảo luận, góp ý kiến vào 
dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ 
EVNNPT lần thứ III; các báo tham luận 
của các Chi bộ đảng, Công đoàn, 
Đoàn Thanh niên về những nội dung 
có liên quan đến các giải pháp thực 
hiện tốt phướng hướng nhiêm vụ của 
Đảng bộ NPTS nhiệm kỳ 2020 – 2025, 
cũng như các kiến nghị đề xuất liên 
quan đến hoàn thành các nhiêm vụ 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT
phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTS
 phát biểu tại Đại hội
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chính trị cũng như đảm bảo đời sống 
tinh thần và vật chất cán bộ công 
nhân viên.

  Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, 
đ/c Nguyễn Tuấn Tùng – Phó Bí thư 
Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT đã 
biểu dương những kết quả lãnh đạo, 
chỉ đạo mà tập thể Đảng bộ NPTS đã 
đạt được trong thời gian qua. Là đơn 
vị non trẻ nhất nhưng Đảng ủy NPTS 
đã kịp thời ổn định tổ chức, lãnh đạo 
đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 
chính trị cũng như đảm bảo đời sống 
cho CBCNV. NPTS là đơn vị làm công 
tác kỹ thuật có trình độ cao, vì vậy 
trong nhiệm kỳ tới, NPTS cần tiếp tục 
tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa 
học công nghệ vào các hoạt động sản 
xuất để nâng cao hiệu quả, tăng năng 
suất lao động. Chú trọng đào tạo cán 
bộ kỹ thuật và nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác 
xây dựng chiến lược phát triển, đổi 
mới quản trị doanh nghiệp, văn hóa 

doanh nghiệp cũng như đảm bảo 
chế độ phúc lợi và nâng cao đời sống 
CBCNV. Bên cạnh đó Đảng ủy, lãnh 
đạo NPTS cần tiếp tục tăng cường 
quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị 
quyết của cấp trên, nhiệm vụ của đơn 
vị; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập 
trung dân chủ, quy chế lãnh đạo của 
cấp uỷ trên các mặt công tác; nâng 
cao năng lực lãnh đạo của tổ chức 
Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ đảng viên, gắn với tổ chức 
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của 
đơn vị; chăm lo đời sống, bồi dưỡng 
đội ngũ cán bộ đảng viên có phẩm 
chất đạo đức tốt, giỏi chuyên môn 
nghiệp vụ, bảo đảm đáp ứng tốt yêu 
cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống; 
phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong 
sạch vững mạnh đóng góp cho thành 
tích chung của Đảng bộ EVNNPT.

Thay mặt Công ty, đ/c Nguyễn 
Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
NPTS đã cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ 

và chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Lãnh 
đạo EVNNPT đối với NPTS. Đồng thời 
tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đ/c 
Nguyễn Tuấn Tùng và cụ thể hóa từng 
nội dung mà Nghị quyết Đại hội đã đề 
ra. Kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, 
công nhân viên với tinh thần đoàn 
kết, trách nhiệm để đưa NPTS tiếp 
tục vững bước trong nhiệm kỳ 2020 
– 2025 tới.

Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành bầu 
Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở NPTS 
với 13 đ/c; bầu 03 đ/c tham gia Ban 
Thường vụ Đảng ủy; bầu 03 đ/c vào 
Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; bầu 20 đ/c 
đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng 
công ty Truyền tải điện Quốc gia lần 
thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đ/c 
Nguyễn Tiến Dũng được bầu giữ chức 
vụ Bí thư Đảng ủy; đ/c Phạm Thanh 
Tùng chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy; đ/c 
Lã Mạnh Hoàn được bầu giữ chức vụ 
chủ nhiệm UBKT Đảng ủy NPTS.

Mạnh Đức

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT 
tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở NPTS nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ñieän & Ñôøi soáng     46

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏCî



Ngày 20/5/2020 tại TP. Hồ 
Chí Minh, Đảng bộ Ban Quản lý 
dự án các công trình điện miền 
Nam (SPMB) đã tổ chức thành 
công Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 
2015 - 2020. 

Đến dự và chỉ đạo đại hội có 
đồng chí (đ/c) Nguyễn Tuấn 
Tùng - Phó Bí thư Đảng uỷ, 

Tổng Giám đốc EVNNPT, đ/c Thái 
Thanh Thủy - Trưởng Ban Tổ chức 
Đảng ủy, đ/c Nguyễn Khắc Nhân – 
Chánh Văn phòng Đảng ủy EVNNPT, 
tham dự còn có đ/c Võ Đình Thủy UV 
BTV Đảng ủy EVNNPT, Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc PTC4 và 51 đại biểu tham 
dự Đại hội.

Đại hội Đảng bộ SPMB được tiến 
hành theo phương châm: “Đoàn kết - 
Trách nhiệm - Tin tưởng”, với chủ đề: 
“Phát huy dân chủ, đoàn kết thống 
nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo của 
Đảng, tận dụng thời cơ, tạo động lực 
mới quyết tâm xây dựng Ban Quản lý 
dự án các công trình điện miền Nam 
trong sáng, uy tín, hiệu quả và phát 
triển bền vững”.

Tại Đại hội, thay mặt đoàn chủ 
tịch, đ/c Trương Hữu Thành Bí thư 
Đảng ủy đã báo cáo về kết quả thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
SPMB nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương 
hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 
2025. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, 
Đảng bộ SPMB đã xây dựng cụ thể 
các chương trình, kế hoạch hành 
động thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ cấp trên; Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ SPMB nhiệm kỳ 2015 - 
2020, các Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương khóa XII; Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 4 khóa XII về tăng cường 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 
05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 
Nghị quyết chuyên đề về đào tạo, 
phát triển nguồn nhân lực; nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng 
năng suất lao động; đẩy mạnh thực 
hiện Văn hóa EVNNPT; đẩy mạnh ứng 
dụng khoa học công nghệ. Lãnh đạo 
thực hiện các Nghị quyết của Hội 
đồng thành viên Tổng công ty hàng 
năm về các công việc và nhiệm vụ 
quan trọng cần tập trung triển khai 
thực hiện trong các năm từ 2015-

2019 và Nghị quyết 12/NQ-HĐTV với 
chủ đề “Tập trung hoàn thành toàn 
diện Kế hoạch 05 năm 2016 – 2020”.

Trong giai đoạn từ năm 2015 
đến đầu năm 2020, Đảng ủy SPMB đã 
lãnh đạo đơn vị tập trung thực hiện 
tốt nhiêm vụ chuyên môn. SPMB đã 
khởi công 49 công trình, đóng điện 
đưa vào vận hành 57 công trình, với 
tổng chiều dài đường dây tăng thêm 
1828 km (trong đó tăng trên lưới PTC4 
là:1647,6 km; tăng trên lưới PTC3 là: 
180.4km); tổng dung lượng các MBA 
tăng thêm 14.266 MVA (trong đó tăng 
trên lưới PTC4 là:12.216 MVA; tăng 
trên lưới PTC3 là: 2050MVA). Tổng giá 
trị các công trình đưa vào sử dụng đạt 
21.276 tỷ đồng. 

Nhiều công trình trọng điểm của 

ĐẢNG BỘ SPMB: 
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Nguyên Mạnh

Đồng chí Trương Hữu Thành Bí thư Đảng ủy SPMB báo cáo tại Đại hội
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lưới điện miền Nam được khởi công, 
đóng điện đúng và vượt trước tiến độ 
phát điện như lưới điện đồng bộ các 
nhà máy điện: Vĩnh Tân, Duyên Hải, 
Sông Hậu, Long Phú, TBA Phan Rí, 
NCS Vĩnh Tân, NCS Di Linh, Hàm Tân, 
Đức Trọng. Hoàn thành đưa vào đóng 
điện 04 TBA 500kV (Duyên Hải, Mỹ 
Tho, Tân Uyên, MBA thứ 2 trạm 500kV 
Cầu Bông), 05 đường dây 500kV (Vĩnh 
Tân- rẽ Sông Mây-Tân Uyên, Sông 
Mây-Tân Uyên, Long Phú - Ô Môn, 
Sông Hậu - Đức Hòa GĐ1, Duyên Hải 
- Mỹ Tho), 10 TBA 220kV (PTC3: Hàm 
Tân, Đức Trọng, Phan Rí; PTC4: Cần 
Thơ, Bến Cát, Tây Ninh, Đức Hòa, Mỹ 
Xuân, Thuận An, Trà Vinh, Mỏ Cày, 
Uyên Hưng, Xuân Lộc), 10 công trình 
đường dây 220kV (Cầu Bông - Đức 
Hòa, Tân Định - Uyên Hưng, Trảng 
Bàng -Tây Ninh, Cầu Bông - Hóc Môn 
- rẽ Bình Tân, Bến Tre - Mỏ Cày, Duyên 
Hải - Mỏ Cày, Long Phú - Sóc Trăng, 
Cầu Bông - Đức Hòa, Long Phú - Cần 
Thơ - Trà Nóc, Cao Lãnh - Thốt Nốt).

Các công trình đảm bảo tiêu chí 
N-1: Đường dây 04 mạch Cầu Bông 
- Hóc Môn - rẽ Bình Tân - Phú Lâm, 
NCS Trạm Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Tân 
Thành, Trà Vinh, Cà Mau, Đức Hòa, 
Uyên Hưng. Các dự án phục vụ giải 
tỏa các nguồn năng lượng tái tạo 

khu vực Nam Trung bộ: NCS các TBA 
500 kV Vĩnh Tân, Di Linh; lắp máy 2 
TBA 220 kV Đức Trọng, và TBA 200 
kV Phan Rí.... Làm tốt công tác quyết 
toán; môi trường làm việc, điều kiện 
làm việc, thu nhập của CBCNV được 
nâng cao. 

Từ năm 2017, SPMB đã thực hiện 
thiết kế và thi công tất cả các trạm biến 

áp 220kV theo tiêu chí trạm không 
người trực, với tổng số trạm biến áp 
không người trực đưa vào vận hành 
là 02 trạm, góp phần hoàn thành vượt 
chỉ tiêu chuyển đổi sang vận hành 
không người trực 60% TBA 220kV EVN 
giao EVNNPT giai đoạn 2016-2020. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã lắng 
nghe các báo tham luận của các Chi 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Phó  Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT 
phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở SPMB nhiệm kỳ 2020 – 2025
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Ngày 26/05 vừa qua, tại sân vận động xã Xuân Thành, huyện 
Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, được sự đồng thuận và tạo điều kiện 
của chính quyền địa phương, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tổ 

chức buỗi diễn tập phòng chống thiên tai, xử lý sự cố và quản lý an 
toàn năm 2020

 Tham dự và chỉ đạo buổi diễn tập có đồng chí Lê Đức Hùng - 
Trưởng phòng Quản lý Điện năng - Sở Công Thương Hà Tĩnh; đồng chí 
Nguyễn Phúc Phong – Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty; đồng chí 
Đinh Quang Chung – Phó giám đốc Công ty - Trưởng ban chỉ huy Diễn 
tập cùng các đồng chí lãnh đạo các Phòng, Điện lực, Đội QLVHLĐCT 
trực thuộc Công ty và hơn 260 CBCNV tham gia diễn tập.

Tình huống giả định đưa ra tại buổi diễn tập đó là do ảnh hưởng 
của bão, trên địa bàn huyện Nghi Xuân có gió giật mạnh, mưa to đã gây 
ra các sự cố trên ĐZ 377E18.11 như: Sự cố lỏng các khóa máng, tuột dây 
cổ sứ trên toàn bộ trục chính; vỡ sứ, đứt dây, hư hỏng cung lèo, gãy xà, 
hư hỏng CD phụ tải, máy cắt, cột nghiêng, đứt dây néo, MBA bị sự cố 
phụt dầu, các thiết bị trên đường dây và TBA như thu lôi, cầu chì, thanh 
cái bị hỏng…

 Xác định khối lượng công việc lớn, tính chất cấp thiết, việc phục 
hồi cấp điện là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Trước tình hình đó, 
Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã nhanh chóng, kịp thời huy động nhân lực, 
vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, khẩn trương xử lý để cấp điện 
trở lại cho nhân dân…

 Với các tình huống được đưa ra, 180 công nhân được huy động 
làm việc trực tiếp trên lưới, chia thành 16 đơn vị công tác, triển khai 

bộ đảng, Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên 
về những nội dung có liên quan đến các giải 
pháp thực hiện tốt phướng hướng nhiêm 
vụ của Đảng bộ SPMB nhiệm kỳ 2020 – 
2025, cũng như các kiến nghị đề xuất liên 
quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng, 
bồi thường giải phóng mặt bằng, đời sống 
tình thần và vật chất cán bộ công nhân viên 
chức. Bên cạnh đó các đại biểu đã tham gia 
góp ý các văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c 
Nguyễn Tuấn Tùng – Phó  Bí thư Đảng ủy, 
Tổng giám đốc EVNNPT đã biểu dương 
những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo mà tập 
thể Đảng bộ SPMB đạt được trong nhiệm 
kỳ 2015 – 2020. Trong thời gian tới Đảng 
ủy, lãnh đạo SPMB cần tiếp tục tăng cường 
quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của 
cấp trên, nhiệm vụ của đơn vị; chấp hành 
nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy 
chế lãnh đạo của cấp uỷ trên các mặt công 
tác; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức 
Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ đảng viên, gắn với tổ chức hoàn thành 
tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; chăm lo 
đời sống, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảng 
viên có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi chuyên 
môn nghiệp vụ, bảo đảm đáp ứng tốt yêu 
cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống; phấn 
đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững 
mạnh, góp phần rất lớn vào thắng lợi của 
Đảng bộ SPMB và đóng góp cho thành tích 
chung của Đảng bộ EVNNPT.

Đ/c Trương Hữu Thành  - Bí thư Đảng 
ủy, Giám đốc SPMB đã cảm ơn sự quan tâm 
và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Phó Bí thư 
Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT – Nguyễn 
Tuấn Tùng. Đồng thời kêu gọi toàn thể 
toàn thể cán bộ đảng viên, công nhân viên 
cùng Ban Chấp hành Đảng bộ SPMB, nhiệm 
kỳ 2020 – 2025 tiếp tục nêu cao tinh thần 
đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, 
quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 
chính trị của Đảng ủy EVNNPT giao, cũng 
như thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng 
bộ SPMB, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp 
hành Đảng bộ cơ sở SPMB với 07 đ/c, đ/c 
Trương Hữu Thành giữ chức vụ Bí thư Đảng 
ủy, đ/c Đặng Chiến Thắng giữ chức vụ Phó 
Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng đã tiến hành 
bầu 09 đ/c đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia lần 
thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

PC HÀ TĨNH 

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG DIỄN TẬP 
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, XỬ LÝ SỰ CỐ 

VÀ QUẢN LÝ AN TOÀN NĂM 2020
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thực hiện 12 nội dung công việc và 1 
tình huống tìm kiếm cứu nạn. Tất cả 
các công việc thực hiện cắt điện, làm 
thật trên lưới điện.

 12 xe cẩu, lái cẩu của 12 Điện lực 
cùng các xe bán tải, xe con chuyên 
chở vật tư, nhân lực của các đơn vị 
có mặt kịp thời, mọi bước triển khai 
và điều hành dưới sự chỉ đạo của ông 
Đinh Quang Chung -  Phó Giám đốc 
Công ty - Trưởng Ban chỉ huy diễn tập.

 Trong quá trình di chuyển kiểm 
tra  đường dây bị  sự  cố, một công 
nhân  đơn vị  công tác bị  trượt chân 
ngã xuống rào nước Mỹ Dương. Ngay 
sau đó, các công nhân khác trong đơn 

vị  công tác  đã  phát hiện và  tổ  chức 
cứu người bị nạn, tiến hành các bước 
sơ  cứu tại chỗ  đồng thời gọi  điện 
báo cho Trưởng Ban chỉ huy diễn tập, 
người lãnh đạo công việc điều động 
xe cứu thương  đến hiện trường  đưa 
nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Đó 
chính là tình huống giả định tìm kiếm 
cứu nạn mà kịch bản của buổi diễn 
tập đưa ra.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, kỹ 
lưỡng, đợt diễn tập diễn ra bài bản, 
đúng với mục tiêu, yêu cầu kịch bản 
xây dựng. Với ý thức trách nhiệm cao, 
tinh thần luôn sẵn sàng để xử lý mọi 
tình huống xảy ra trước những diễn 

biến phức tạp của thiên tai, vào lúc 
17h00’ cùng ngày, 16 nhóm công tác 
đã thực hiện thành công 12/12 nội 
dung công việc đã đề ra, đóng điện 
thành công ĐZ 377E18.11 và đảm 
bảo an toàn cho 100% CBCNV tham 
gia diễn tập.

Tại buổi lễ tổng kết diễn tập, ông 
Đinh Quang Chung - Phó Giám đốc 
Công ty -Trưởng Ban chỉ huy diễn tập 
đã ghi nhận và biểu dương tinh thần, 
ý thức trách nhiệm của các thành viên 
tham gia đã giúp cho buổi diễn tập 
được thành công, đáp ứng mục tiêu, 
yêu cầu kế hoạch đề ra. Ông nhấn 
mạnh: Qua đợt diễn tập này, Công ty 
mong muốn các đồng chí lãnh đạo 
đơn vị và công nhân làm việc trực tiếp 
có sự nhìn nhận, đánh giá, rút kinh 
nghiệm để áp dụng, triển khai công 
việc tại đơn vị mình đạt hiệu quả hơn.

 Những năm qua, diễn tập phòng 
chống thiên tai, xử lý sự cố là công 
việc thường niên của Công ty Điện 
lực Hà Tĩnh và các Điện lực trực thuộc. 
Là tỉnh thường xuyên chịu nhiều thiệt 
hại do thiên tai gây ra, vì vậy, công tác 
phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu 
nạn của Công ty Điện lực Hà Tĩnh luôn 
được Ban lãnh đạo và CBCNV quan 
tâm hàng đầu. Trước đó, các đơn vị 
trực thuộc như Điện lực Kỳ Anh, Điện 
lực Hồng Lĩnh, Điện lực Hương Sơn…
cũng đã tổ chức thành công diễn tập 
phòng chống thiên tai, xử lý sự cố 
và quản lý an toàn với rất nhiều tình 
huống sự cố giả định. 

Đợt diễn tập này tiếp tục giúp 
cho CBCNV Công ty Điện lực Hà Tĩnh 
nâng cao khả năng tổ chức thực hiện 
công tác phòng chống thiên tai; rèn 
luyện kỹ năng chỉ huy, điều hành và 
tổ chức xử lý sự cố; ứng phó kịp thời 
với mọi tình huống, đảm bảo cung 
cấp điện an toàn, ổn định, rút ngắn 
thời gian mất điện; tiết kiệm được 
thời gian, nhân lực thi công. Đây cũng 
là dịp để CBCNV của các đơn vị chia 
sẻ kinh nghiệm, trau dồi tay nghề, 
chủ động ứng phó với các tình huống 
có thể xảy ra khi mùa mưa bão đang 
đến gần. 

Phương Thảo

Ông Nguyễn Phúc Phong- Giám đốc Công ty tham gia buổi diễn tập

 

Công nhân xử lý sự cố trên lưới tại buổi diễn tập
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Cụ thể, đối với khách hàng là các 
cơ sở lưu trú du lịch (theo qui 
định tại Luật du lịch 2017 và 

các văn bản pháp luật có liên quan): 
Giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện 
áp dụng cho kinh doanh xuống bằng 
mức giá điện áp dụng cho các ngành 
sản xuất sau khi giảm giá.

Theo đó, EVNHANOI thực hiện hỗ 
trợ giảm giá điện, giảm tiền điện trọn 
kỳ hóa đơn trong vòng đủ 3 tháng 
(tháng 4, 5, 6). Thời điểm giảm giá 
điện, giảm tiền điện được xác định 
theo kỳ ghi chỉ số hàng tháng của 
Công ty điện lực tại công tơ điện của 
khách hàng. Đối với các khách hàng 
sử dụng điện là cơ sở lưu trú du lịch tại 
Hà Nội được giảm giá điện, giảm tiền 
điện sẽ được áp dụng ngay từ kỳ hoá 
đơn gần nhất kể từ ngày 16/4/2020.

Để được hưởng ưu đãi chuyển 
đổi giá kinh doanh sang giá sản xuất 
cho đối tượng “Cơ sở lưu trú du lịch”, 
khách hàng sử dụng điện phải cung 
cấp 01 trong các giấy tờ sau: Văn bản 
của Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về kết quả kiểm tra đến cơ 
sở lưu trú du lịch theo quy định tại 
Điều 29 Nghị định số 168/2017/NĐ-
CP có nội dung xác nhận đủ điều kiện 
là Cơ sở lưu trú du lịch; Quyết định 
hạng Cơ sở lưu trú du lịch được các 
cơ quan có thẩm quyền cấp.

Bên cạnh đó, khách hàng có 
thể thực hiện đăng ký dịch vụ “Thay 
đổi mục đích sử dụng điện” và tải 
hồ sơ giấy tờ xác định “Cơ sở lưu trú 
du lịch” qua một trong các kênh tiếp 
nhận dịch vụ điện của EVNHANOI 
như: Cổng Dịch vụ công Quốc gia 
tại địa chỉ:  https://dichvucong.gov.
vn/. Chọn dịch vụ Thay đổi mục đích 
sử dụng điện; Website Chăm sóc 
khách hàng tại địa chỉ:  http://cskh.

evnhanoi.com.vn/. Đăng nhập bằng 
tài khoản mã khách hàng PD… Chọn 
Giao dịch điện tử, chọn dịch vụ Thay 
đổi mục đích sử dụng điện; Ứng dụng 
Chăm sóc khách hàng trên điện thoại 

thông minh: App EVNHANOI CSKH; 
Phòng Giao dịch khách hàng tại các 
Công ty Điện lực tại địa bàn đăng ký.

Ngoài ra, khi khách hàng đăng 
ký dịch vụ và cung cấp giấy tờ đủ điều 
kiện, Công ty Điện lực sẽ thực hiện 
chuyển đổi giá điện từ kinh doanh 
sang sản xuất trong vòng 03 ngày kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ và thông báo 
kết quả cho quý khách hàng về thời 
gian áp dụng giảm giá bán điện từ 
giá kinh doanh sang giá sản xuất.

Trong quá trình thực hiện 
chuyển đổi và thực hiện hoàn tất hồ 
sơ, khách hàng sử dụng điện tại Hà 
Nội có thể liên hệ tới Tổng đài Chăm 
sóc khách hàng EVNHANOI qua số 
điện thoại 19001288 để được hỗ trợ 
giải đáp mọi thông tin 24/7.

Hải Phượng

Chi tiết các văn bản về giảm 
giá điện:

- Văn bản 2968/BCT-ĐTĐL 
ngày 16/4/2020 về việc hỗ trợ giảm 
giá điện, giảm tiền điện cho các 
khách hàng sử dụng điện bị ảnh 
hưởng của dịch Covid-19.

- Nghị quyết số 41/NQ-CP về 
phiên họp Chính phủ thường kỳ 
tháng 3 năm 2020. 

- Thông tư số 16/2014/TT-BCT 
và Thông tư số 25/2018/TT-BCT 
Quy định về thực hiện giá bán điện.

Ưu đãi chuyển đổi giá kinh doanh sang giá sản xuất cho đối tượng 
“Cơ sở lưu trú du lịch”

EVNHANOI  THỰC HIỆN TRIỂN KHAI GIẢM GIÁ ĐIỆN ĐẾN CÁC KHÁCH HÀNG
LÀ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THỦ ĐÔ

Ngay sau khi nhận được văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương và chỉ đạo từ Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) chính thức triển khai thực hiện giảm giá điện, tiền điện cho các 
khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội để đảm bảo mọi quyền lợi cho khách hàng cũng như 
người dân Thủ đô trong diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Ñieän & Ñôøi soáng     51

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏC î



Trong soá naøyTaïp chí

Ñieän & Ñôøi soáng
Electricity & Life Review

ISSN 0686 - 3883

Cô quan ngoân luaän cuûa HOÄI ÑIEÄN LÖÏC VIEÄT NAM

Taïp chí xuaát baûn haøng thaùng

Soá 253, thaùng 5/2020

Toång Bieân taäp:

GS.VS.TSKH TRAÀN ÑÌNH LONG

Phoù Toång Bieân taäp:

TSKH. TRAÀN KYØ PHUÙC

Hoäi ñoàng Bieân taäp:

PGS. TS. Phaïm Vaên Bình, TS. Nguyeãn Ñöùc Huy, TS. 
Nguyeãn Ñöùc Cöôøng, PGS. TS. Leâ Vaên Doanh, TS. 
Hoaøng Tieán Duõng, KS. Traàn Trí Duõng, TS. Nguyeãn 
Maïnh Cöôøng, TS. Tröông Huy Hoaøng, PGS. TS. 
Phaïm Vaên Hoaø, TS. Voõ Huy Hoaøn, GS. TS. Leâ Kim 
Huøng, KS. Traàn Quoác Laãm, TS. Nguyeãn Danh Oanh, 
KS Nguyeãn Bænh Nieäm, PGS. TS. Nguyeãn Huy Coâng 

Thö kyù toøa soaïn:

TS. BUØI MAÏNH TUÙ

Bieân taäp vaø trò söï:

ÑOÀNG KHÔÛI - QUOÁC CHIEÂU 
NGUYEÃN PHÖÔÏNG - ÑAÊNG HOAØNG

TROÏNG NGHÓA - QUANG THAÉNG

Ñòa chæ Toøa soaïn: Tröôøng Ñaïi hoïc Ñieän löïc 
235 Hoaøng Quoác Vieät - Haø Noäi

Ñieän thoaïi: 024. 3755 3585 Fax: 024. 3755 3665
E-mail: tapchidienvadoisong@yahoo.com

Maõ soá thueá: 0100779301 
Taøi khoaûn: 115000002985

Ngaân haøng TMCP Coâng thöông Vieät Nam
Chi nhaùnh Nam Thaêng Long - Haø Noäi

Website: dienvadoisong.vn

Ñaïi dieän phía Nam:
Trung taâm Tö vaán vaø Phaùt trieån Ñieän, soá 52 Nguyeãn 

Phi Khanh - Phöôøng Taân Ñònh - Q.1- TP. Hoà Chí Minh
Ñieän thoaïi: 028. 3820 5165 - 028. 3820 4146

Fax: 028. 3829 2181Email: phongvan00@yahoo.com

Giaáy pheùp xuaát baûn
Soá 436/GP - BVHTT ngaøy 29/08/2001

Thieát keá: VIEÄT PHÖÔNG

î KYÛ NIEÄM 130 NAÊM NGAØY SINH 
CHUÛ TÒCH HOÀ CHÍ MINH
(19/5/1890-19/5/2020)

- Tìm hiểu quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sử 
dụng cán bộ ..................................................................................1
- Những ngày sinh nhật Bác Hồ ..............................................3

î SAÛN XUAÁT - KINH DOANH

- Đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải mùa 
khô năm 2020 ...............................................................................5
- Đánh giá về việc hỗ trợ giảm giá điện của EVN .............9
- Dấu ấn 45 năm ngành điện miền Nam .......................... 10
- EVNGENCO1 nỗ lực triển khai lộ trình cổ phần hóa ... 12
- Giảm giá điện quyết định cần thiết, đúng đắn ........... 16
- Vai trò của tuyên giáo, truyền thông trong quá trình 
xây dựng và phát triển của EVNNPT .................................. 18

î KHOA HOÏC - COÂNG NGHEÄ

- Bồi dưỡng phương pháp tự học từ vựng tiếng Anh . 20
- Đưa Internet kết nối vạn vật .............................................. 22
- Vai trò của đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam ............. 24

î TIEÁT KIEÄM NAÊNG LÖÔÏNG 
     VAØ NAÊNG LÖÔÏNG TAÙI TAÏO

- Nắng nóng diện rộng trên khắp cả nước, EVN khuyến 
cáo .................................................................................................. 28
- Cần Thơ khởi động dự án chuyển hóa carbon thấp .. 29
- Sử dụng quạt đúng cách để tiết kiệm điện .................. 30

î ÑIEÄN THÖÔØNG THÖÙC

- Thị trường điện máy thay đổi phương thức kinh 
doanh ............................................................................................ 34
- Máy lạnh trang bị bộ phát ion giúp hạn chế vi khuẩn, 
virus ............................................................................................... 35

î NHÌN RA THEÁ GIÔÙI

- Powerhouse Brattorkaia: Tòa nhà tự tạo năng lượng .. 36
- Top trang trại năng lượng mặt trời độc đáo nhất thế 
giới ................................................................................................. 38

î HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏC

- Đối thoại với người dân về tiền điện, giá điện ............ 40
- Truyền tải điện Kon Tum đảm bảo vận hành lưới điện 
mùa khô 2020 ............................................................................ 42
- Đảng bộ Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện tổ 
chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I .................... .44
- Đảng bộ SPMB: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần 
thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ................................................ 47
- PC Hà Tĩnh tổ chức thành công diễn tập  phòng chống 
thiên tai, xử lý sự cố và quản lý an toàn năm 2020....... 49
- EVNHANOI thực hiện triển khai giảm giá điện đến các 
khách hàng ................................................................................. 51

Giá: 25.000 đÑieän & Ñôøi soáng     52


