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N
hân dịp 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), 
thay mặt Hội Điện lực Việt Nam tôi thân ái gửi tới cán bộ, phóng viên, biên 
tập viên, cộng tác viên Tạp chí Điện & Đời sống lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Chúc Điện & Đời sống tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo 
chí cách mạng, là diễn đàn tin cậy của Hội Điện lực Việt Nam và nhân dân.

Trong những năm qua, Tạp chí Điện & Đời sống đã có nhiều đổi mới, vươn lên 
mạnh mẽ, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, bảo đảm định hướng chính trị, thực 
hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Hội Điện lực Việt Nam. Nhiều nhà báo 
đã không quản khó khăn, gian khổ, hòa mình vào thực tiễn của công cuộc đổi mới 
đất nước, sáng tạo nên các tác phẩm báo chí có giá trị, đem lại hiệu quả xã hội tích 
cực, được đông đảo bạn đọc ghi nhận. 

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng nổ mạnh mẽ, ngành 
Điện nước nhà đã có những phát triển vượt bậc trong ứng dụng khoa học công 
nghệ vào sản xuất kinh doanh, xứng đáng là lá cờ đầu trong công cuộc xây dựng 
Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước. Theo đó, ngành Điện đã, đang và sẽ tiếp 
tục nỗ lực, tập trung huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các 
công trình điện, đảm bảo phục vụ tốt các nhu cầu sản xuất, sinh hoạt. Với trách 
nhiệm của những người làm báo, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng 
tác viên Tạp chí Điện & Đời sống cần tiếp tục bám sát công tác tư tưởng, tích cực 
tuyên truyền, cổ vũ, khẳng định thành tựu của ngành Điện trong công cuộc đổi 
mới, đồng thời phát hiện, biểu dương các điển hình tiên tiến.

Hội Điện lực Việt Nam một lần nữa ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những 
đóng góp, cống hiến to lớn của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên Tạp 
chí Điện & Đời sống. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

                                                                    CHỦ TỊCH HỘI ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
              

Đặng Hùng
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Suốt đời hoạt động cách mạng 
nhiệt tình, đầy biến động mà 
vinh quang của mình, Bác Hồ 

luôn gắn bó với báo chí. Bác coi báo 
chí là phương tiện để vận động, tập 
hợp lực lượng cách mạng, tổ chức 
thực hiện mục tiêu cách mạng một 
cách nhanh chóng, sâu rộng, hiệu 
quả nhất. Chính vì vậy, dù trong hoàn 
cảnh khó khăn đến đâu và vào bất cứ 
giai đoạn, tình thế nào, Bác cũng vẫn 
quyết sáng lập, chỉ đạo, phát hành 
những tờ báo cách mạng. Từ tháng 
3/1922 lúc còn ở Pháp đến khi về 
nước tháng 1/1941, Bác đã sáng lập, 
trực tiếp tổ chức, biên tập nội dung, 
trình bày hình thức và phát hành 8 
tờ báo chủ lực: Le Paria, Thanh niên, 
Công nông, Lính kách mệnh, Thân 
ái, Đỏ, Việt Nam độc lập và Cứu quốc.

Tờ báo cách mạng đầu tiên do 
Bác sáng lập là Le Paria (Người cùng 
khổ). Năm 1921, Bác (lấy tên Nguyễn 

Ái Quốc) cùng một số chính khách 
thành lập Hội Liên hiệp Thuộc địa và 
năm 1922 lập ra Le Paria là cơ quan 
ngôn luận của Hội. Le Paria thực thi 
tinh thần giải phóng con người, số 
đầu tiên xuất bản ngày 1/4/1922. 
Nguyễn Ái Quốc trở thành trụ cột của 
tờ báo: Vừa là phóng viên, nhiếp ảnh 
viên, vừa là biên tập viên chính kiêm 
việc quản lý, phát hành và Bác đã viết 
tới 38 bài cho báo này. Cuối năm 1924, 
Bác về Quảng Châu (Trung Quốc), tổ 
chức huấn luyện cán bộ cách mạng 
Việt Nam, thành lập Việt Nam Thanh 
niên Cách mạng Đồng chí hội với báo 
Thanh niên là cơ quan ngôn luận. Báo 
Thanh niên số 1 ra ngày 21/6/1925, 
đến tháng 4/1927 ra được 88 số 
bằng tiếng Việt. Bác trực tiếp chỉ đạo, 
biên tập và viết nhiều bài chính luận. 
Tháng 12/1926, Bác lập ra báo Công 
nông cho giai cấp công nhân và nông 
dân nước ta. Tháng 2/1927, báo Lính 
kách mệnh (tiền thân của báo Quân 
đội nhân dân ngày nay) dành cho đội 
ngũ chiến sĩ cách mạng cũng được 
Bác sáng lập. Những tờ báo xuất bản 
công khai hoặc bí mật từ năm 1922 
tại Pháp, năm 1925 tại Quảng Châu 
(Trung Quốc), năm 1928 tại Thái Lan, 
năm 1929 tại Hồng Kông do Bác sáng 
lập ở nước ngoài đều tập trung vào 
vấn đề cơ bản là truyền bá tư tưởng 
cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, 
chuẩn bị cơ sở lý luận và thực tiễn cho 
việc thành lập một Đảng Cộng sản 
kiểu mới đủ khả năng, bản lĩnh chính 
trị lãnh đạo nhân dân nổi dậy phá tan 
ách nô lệ của thực dân Pháp, giành 
quyền độc lập, tự do, hạnh phúc, hòa 
bình cho dân tộc Việt Nam, đưa nước 
Việt Nam tiến theo con đường xã hội 
chủ nghĩa. Ngay trong năm Đảng ta ra 

đời, Bác sáng lập tạp chí Đỏ xuất bản 
ngày 5/8/1930, đồng thời là người chỉ 
đạo và cộng tác viên mật thiết của các 
tờ báo Đảng (Búa liềm, Tranh đấu, 
Tiếng nói của chúng ta...) với nhiều 
bài viết, nhiều bút danh khác nhau. 
Bác cũng chấn chỉnh cơ bản và đổi tên 
báo Đồng thanh thành tờ báo cách 
mạng với tên Thân ái. Đầu năm 1941 
Bác về nước, chỉ đạo Hội nghị Trung 
ương 8 thành lập Mặt trận Việt Minh, 
cho lập tờ báo Việt Nam độc lập năm 
1941 và báo Cứu quốc năm 1942.

Sau Cách mạng tháng Tám, Bác 
tiếp tục cộng tác, tổ chức và cho 
ra đời một số tờ báo mới; công lao 
lớn nhất dành cho báo Nhân dân - 
cơ quan ngôn luận trung ương của 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ II tháng 
2/1951, báo Sự thật (tiền thân của 
báo Nhân dân) ngừng xuất bản. Bác 
chỉ đạo thành lập báo Nhân dân - 
một cơ quan ngôn luận thiết thực 
hơn, gần gũi hơn, sâu rộng hơn - và 
số đầu tiên ra ngày 11/3/1951. Ngoài 
việc sáng lập, chỉ đạo hoạt động, 
Bác còn là cộng tác viên rất nhiệt 
tình: Từ số 1 ngày 11/3/1951 đến số 
5526 ngày 1/6/1969, Bác đã gửi tới 
và được đăng 1206 bài viết trên báo 
Nhân dân với 23 bút danh khác nhau.

Báo chí cách mạng luôn là hạt 
nhân của nền báo chí Việt Nam hiện 
đại. Người quyết định hình thành và 
phát triển hạt nhân ấy chính là Bác 
Hồ. Bác không chỉ là một lãnh tụ 
chính trị xuất sắc, một danh nhân 
văn hóa thế giới đáng khâm phục, 
mà còn là một người sáng lập, một 
nhà báo vĩ đại.

Văn Hiến

BÁC HỒ VỚI SỰ SÁNG LẬP
 BÁO CHÍ CÁCH MẠNG 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh là người 
đã sáng lập nền Báo chí cách 
mạng Việt Nam. Không chỉ là 

một nhà báo xuất sắc, trong suốt sự 
nghiệp của mình, Người đã chăm lo, 
dìu dắt và rèn luyện đội ngũ những 
người làm báo Việt Nam từng bước 
trưởng thành, lớn mạnh, vừa hồng, 
vừa chuyên.

Với tư duy khoa học, lý luận sắc 
bén, cùng tầm nhìn vượt trước thời 
đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại 
cho chúng ta một hệ thống tư tưởng, 
quan điểm chỉ đạo sâu sắc về thực 
tiễn và lý luận nghiệp vụ báo chí cách 
mạng. Hệ thống tư tưởng này, còn 
nguyên giá trị cho đến ngày nay.

Trước hết, đề cao đạo đức 
người làm báo

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, báo chí là một lĩnh vực hoạt 
động đặc biệt, nhiệm vụ của người làm 
báo là hết sức quan trọng và vẻ vang, 
vì vậy bên cạnh những đòi hỏi về  kiến 
thức chuyên môn, hiểu biết sâu rộng, 
kinh nghiệm cuộc sống phong phú,… 
thì yêu cầu tiên quyết đối với người 
làm báo, là phải có lương tâm và đạo 
đức nghề nghiệp trong sáng. 

Mỗi tác phẩm báo chí, mỗi bài 
viết đều phải chứa đựng hàm lượng 
chất xám và nhiệt huyết của người 
viết. Người làm báo phải phấn đấu 
rèn luyện không mệt mỏi và phải 

không ngừng học tập, nghiên cứu, 
tăng cường hoạt động thực tiễn. 

Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ 
báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. 
Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén 
của họ. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang 
của mình, cán bộ báo chí cần phải tu 
dưỡng đạo đức cách mạng, cố gắng 
trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn 
hóa; chú trọng học tập chính trị để 
nắm vững chủ trương, chính sách của 
Đảng và Chính phủ; đi sâu vào thực 
tế, đi sâu vào quần chúng lao động”.

Trong giai đoạn hiện nay, bên 
cạnh sự phát triển của đời sống kinh 
tế xã hội, sự phát triển của KHCN đem 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ BÁO CHÍ CÁCH MẠNG 

TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà báo xuất sắc
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lại nhiều tiện nghi trong cuộc sống 
vật chất, tinh thần của người dân, 
cũng đặt ra nhiều thách thức cho 
những người làm báo.

Hàng ngày, hàng giờ người làm 
báo phải đối mặt không chỉ với những 
áp lực của cuộc sống, của công việc, 
mà còn đứng trước những cám dỗ về 
vật chất, quyền lợi kinh tế, lối sống xa 
hoa, hưởng thu,…

Sự phát triển như vũ bão của 
mạng xã hội như Facebook, twister, 
tiktok, youtube,… với lượng thông 
tin khổng lồ, phong phú, đa dạng về 
nội dung, trong đó rất nhiều nguồn 
thông tin không được kiểm chứng, 
nguồn gốc không rõ ràng, thậm chí 
được xuất phát từ những nguồn có 
mục đích xấu,…

Nếu người làm báo không có 
bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức 
nghề nghiệp trong sáng, rất dễ bị tác 
động, dễ dãi với sản phẩm của mình, 
tổng hợp, sử dụng các tư liệu, nguồn 
tin một cách cẩu thả, thiếu sự phân 
tích, kiểm chứng, thậm chí có thể vì 
các động cơ không trong sáng, sẵn 
sàng bẻ cong ngòi bút để đạt được 
mục đích.

Mỗi sản phẩm của người làm báo 
đều là các giá trị tinh thần cụ thể được 
xã hội hóa ở mức rất cao. Nếu nhà báo 
không có trách nhiệm sâu sắc đối với 
sản phẩm mà mình làm ra thì hậu quả 
sẽ khôn lường. Vì thế hơn ai hết nhà 
báo phải luôn trau dồi đạo đức cách 

mạng, đạo đức nghề nghiệp thì mới 
đáp ứng được yêu cầu của Đảng, của 
nhân dân, của xã hội.

Thứ hai,  người làm báo cách 
mạng trung thực, khách quan, tôn 
trọng sự thật

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi tính 
trung thực của nhà báo là một tiêu 
chuẩn đạo đức rất quan trọng trong 
hoạt động nghề nghiệp báo chí. Nhà 
báo chân chính phải chuyên nghiệp 
trong cách hành nghề, phải trung 
thực, khách quan, tôn trọng sự thật.

Người cũng đòi hỏi các nhà báo 
trong mọi trường hợp khi đánh giá, 
nhận xét, khen cũng như chê đều 
phải thực hiện với động cơ trong 
sáng, khách quan, không thể viết 
báo vì mục đích vụ lợi, cá nhân, ích 
kỷ. Người nói: “Không biết rõ, hiểu 
rõ, chớ nói, chớ viết. Khi không có gì 
cần nói, không có gì cần viết, chớ nói, 
chớ viết càn” và “chưa điều tra, chưa 
nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ 
viết”. “Không nên chỉ viết cái tốt và 
giấu đi cái xấu. Nhưng phê bình phải 
đúng đắn. Nêu cái hay, cái tốt thì phải 
có chừng mực, chớ phóng đại... Phê 
bình thì phải phê bình một cách thật 
thà, chân thành, đúng đắn”. 

Trong thời đại kỹ thuật số bùng 
nổ, những cuộc khủng hoảng thông 
tin gần đây cho thấy, dù báo chí chính 
thống đã nhanh chóng định hướng 
dư luận bằng những chứng cứ, lý lẽ 
xác đáng trước cơn bão thông tin đa 

chiều, nhưng vẫn còn đó một số tòa 
soạn báo, người làm báo vị lợi, thiếu 
trách nhiệm, đạo đức cần có của người 
làm báo, nhiều bài báo được viết theo 
“đặt hàng”, được tổng hợp một cách 
cẩu thả, thiếu trách nhiệm, không có 
căn cứ, thiếu khảo sát, điều tra,… thậm 
chí trong nhiều trường hợp còn thể 
hiện sự “lợi dụng những lời lẽ hoa mỹ, 
những “đạo lý” để che đậy cho hành vi 
tàn bạo, bản chất xấu xa”,…

Vì vậy, trong thời đại ngày nay, 
báo chí cần phát huy hơn nữa vai 
trò đi đầu, xung kích trong cuộc đấu 
tranh tư tưởng, cung cấp thông tin 
nhanh, kịp thời, hấp dẫn và sáng tạo 
nhưng phải chính xác, có độ tin cậy 
cao, chứ không phải thông tin thụ 
động, ngồi chờ hoặc đi theo sau hay 
chủ quan duy ý chí trong định hướng 
thông tin, làm chậm cơ hội chiếm lĩnh 
trận địa thông tin.

Báo chí phải phản ánh đúng 
những ý kiến xây dựng của nhân dân; 
nói lên tâm tư, nguyện vọng, kiến 
nghị của dân đối với công cuộc xây 
dựng đất nước; báo chí phải chống 
nạn tham ô, tham nhũng, buôn lậu; 
chống lại tội ác và các tệ nạn xã hội; 
chống lại những biểu hiện tha hóa, 
sa sút về phẩm chất, đạo đức và lối 
sống. Báo chí phải đem đến cho công 
chúng niềm tin ở sự thật, tin ở sự 
nghiêm minh của pháp luật, đặc biệt 
tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, 
tin vào chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, truyền thống cách mạng của 
nhân dân ta. 

Thứ ba, báo chí góp phần nâng 
cao dân trí nhằm hướng tới phát 
triển con người toàn diện

Hồ Chí Minh cho rằng báo chí 
cách mạng có chức năng giáo dục, 
giúp cho dân chúng “mở mắt, mở tai”, 
hiểu biết đúng, sai, chính, tà… Báo 
chí cần đem chủ trương của đoàn thể, 
của Chính phủ để giải thích cho dân, 
để cho mọi người cùng hiểu, cùng 
đồng tâm hiệp lực làm cho được, 
đem kinh nghiệm hay việc làm tốt 
mà phổ biến cho dân chúng noi theo. 
Hồ Chí Minh còn coi báo chí như là 
một diễn đàn để huấn luyện và giáo Mạng xã hội với lượng thông tin khổng lồ, phong phú, đa dạng, đa chiều
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dục về chính trị, nghiệp vụ và đạo 
đức. Người nói: “Tờ báo của Đảng có 
nhiệm vụ làm cho tư tưởng và hành 
động thông suốt và thống nhất”. 

Người yêu cầu: “Trong báo 
Đảng có những mục giải thích về: 
Lý luận Mác - Lênin. Tình hình thế 
giới và trong nước. Đường lối, chính 
sách đối nội và đối ngoại của Đảng 
và của Chính phủ. Chương trình và 
kế hoạch của những công tác cấp 
thiết. Đời sống và ý nguyện của 
nhân dân. Những kinh nghiệm tốt và 
xấu của các ngành, các địa phương. 
Cách học tập, công tác, tự phê bình 
và phê bình…”. Người cũng yêu cầu 
mỗi người làm báo cách mạng phải 
nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên 
phong trong công tác tự phê bình và 
phê bình, khiêm tốn cầu tiến bộ. Bác 
thường nhắc nhở cán bộ, nhà báo, 
phóng viên các báo, đài phải luôn 
luôn có thái độ cầu thị nghiêm túc, 

trung thực trong tự phê bình và phê 
bình. Bác viết: Dưới chế độ dân chủ, 
thì mọi người trước hết là mọi cán bộ, 
đảng viên, mọi cơ quan và đoàn thể 
cần phải thật thà tự phê bình và hoan 
nghênh người khác phê bình mình; 
có như vậy mới tiến bộ được.

Người cũng đã từng thẳng thắn 
góp ý với các báo: “Bài báo thường 
quá dài… Thường nói một chiều và 
đôi khi thổi phồng các thành tích, mà 
ít hoặc không nói đúng mức đến khó 
khăn và khuyết điểm của ta”.

Người chỉ ra phương hướng của 
việc giáo dục lý luận trên báo, nêu rõ 
các phương châm giáo dục lý luận 
chính trị, học đi đôi với hành, lý luận 
liên hệ với thực tiễn, học để làm việc, 
làm người. Những tác phẩm báo chí 
của Hồ Chí Minh đều là những tác 
phẩm mẫu mực về tính giáo dục của 
báo chí.

Theo Người, báo chí phải góp 
phần nâng cao trình độ hiểu biết, 
giúp cho người đọc bổ sung vốn 
kiến thức về lịch sử, văn hóa của 
dân tộc Việt Nam và thế giới, giúp 
cho người dân có kiến thức mới xây 
dựng nếp sống mới để xây dựng đất 
nước thành quốc gia có nền văn hóa 
cao và đời sống tươi vui, hạnh phúc. 
Và như vậy, báo chí là một nhân tố 
quan trọng để phát triển con người 
toàn diện.

Lấy tư tưởng, phong cách báo chí 
Hồ Chí Minh soi rọi vào thực tiễn báo 
chí cách mạng hiện nay, có thể thấy, 
những di sản báo chí của Người tiếp 
tục là “kim chỉ nam” dẫn đường cho 
báo chí cách mạng và những người 
làm báo tiếp tục đóng góp có hiệu 
quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Bùi Gao

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phóng viên
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Để thực hiện thắng lợi các Nghị 
quyết của Đảng bộ các cấp, 
ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng 

ủy NPMB đã xác định các nội dung 
trọng tâm, trọng điểm trong từng giai 
đoạn để đề ra các chủ trương nhằm 
góp phần thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ, đặc biệt là 
ban hành các kế hoạch, chương trình 
thực hiện các chuyên đề: Về công tác 
đào tạo, về nâng cao hiệu quả SXKD 
và tăng NSLĐ, về văn hóa doanh 
nghiệp; về KHKT và công nghệ; về 
công tác quốc phòng, an ninh;... Đã 
ban hành nhiều chương trình hành 
động thực hiện nghị quyết của Trung 
ương và cấp ủy cấp trên như: Về thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp 
nhiệm kỳ 2015 - 2020; về thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 
6 khóa XII; về tăng cường ứng dụng 
khoa học, công nghệ; về công tác 
phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham 
nhũng và về thực hiện các nghị quyết 
chuyên đề của Đảng ủy EVN khóa II; 
Đảng ủy EVNNPT khóa II, đồng thời 
ban hành các kế hoạch, hướng dẫn 
nhằm cụ thể hóa và thực hiện đầy đủ 
các văn bản, chủ trương của cấp ủy 
cấp trên đến các tổ chức đảng, đảng 
viên trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ vừa qua, trong bối 
cảnh công tác chuẩn bị đầu tư và 

bồi thường giải phóng mặt bằng 
(BTGPMB) ngày càng gặp nhiều khó 
khăn, vướng mắc. Được sự chỉ đạo 
quyết liệt của Đảng ủy EVNNPT, sự hỗ 
trợ của UBND các địa phương cùng  
với sự nỗ lực cán bộ, đảng viên, công 
nhân viên và các đơn vị liên quan, 
NPMB đã thực hiện đầu tư các công 
trình lưới điện truyền tải với khối 
lượng đầu tư lớn, đảm bảo truyền tải 
công suất của các nguồn điện, tăng 
cường năng lực truyền tải của toàn 
hệ thống. Cụ thể: Trong nhiệm kỳ 
2015 - 2020 Đảng bộ NPMB đã lãnh 
đạo, chỉ đạo hoàn thành công tác 
đầu tư xây dựng (ĐTXD) với giá trị 
khối lượng 14.960 tỷ đồng, giải ngân 

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Đặng Phan Tường đôn đốc các dự án trọng điểm do NPMB quản lý

YẾU TỐ MANG LẠI THÀNH CÔNG CHO NPMB 

CHÍNH LÀ THỰC THI VĂN HÓA EVNNPT
Trong 5 năm qua, Đảng bộ Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
NPMB nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong điều kiện nền kinh tế đất nước có nhiều chuyển biến tích cực; được 
sự quan tâm thường xuyên của các bộ, ngành; sự ủng hộ của các địa phương; đặc biệt, sự quan tâm, chỉ 
đạo sát sao của Đảng ủy và lãnh đạo đã tạo nhiều thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ được giao của NPMB.
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14.059 tỷ đồng; hoàn thành đóng 
điện 72 dự án, trong đó có 12 dự án 
cấp 500 kV; 58 dự án cấp 220 kV và 02 
dự án cấp 110kV; tổng số chiều dài 
đường dây (ĐD) đưa vào vận hành là 
1.994 km trong đó có 471 km ĐD 500 
kV; 1.523 km ĐD 220 kV; công suất các 
trạm biến áp (TBA) tăng thêm 13.200 
MVA, trong đó có 4.200 MVA dung 
lượng máy biến áp 500 kV và 9.000 
MVA dung lượng máy biến áp 220 kV. 

Trong số các dự án hoàn thành 
đóng điện có nhiều dự án giải tỏa 
công suất nguồn điện trọng điểm, 
cấp bách như: ĐD 500 kV Sơn La - Lai 
Châu, mở rộng TBA 500 kV Sơn La, ĐD 
500 kV đấu nối NĐ Thăng Long, ĐD 
220 kV đấu nối TĐ Trung Sơn, các dự 
án đấu nối Trung tâm NĐ Thái Bình. 
Hoàn thành các dự án đảm bảo cấp 
điện an toàn ổn định cho Thủ đô Hà 
Nội và vùng phụ cận như: ĐD 220 
kV Vân Trì - Sóc Sơn, Vân Trì- Chèm, 
TBA 220 kV Sơn Tây và đấu nối, ĐD 
500/220 kV Hiệp Hòa - Đông Anh 
- Bắc Ninh 2, TBA 500 kV Đông Anh, 
TBA 500 kV Tây Hà Nội,  TBA 220 kV 
Tây Hà Nội, ĐD 220 kV nhánh rẽ TBA 
220 kV Tây Hà Nội... Các dự án cấp 
điện cho các khu công nghiệp trọng 
điểm và chống quá tải như: ĐD 220 

kV Hải Hà - Cẩm Phả, TBA 220 kV khu 
CN Hải Hà, TBA 220 kV Than Uyên, 
Lắp máy thứ 2 TBA 220 kV Đô Lương, 
Đông Anh, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên 
Quang, Bảo Thắng ....

Trong quá trình triển khai nhiệm 
vụ chính trị được giao, Đảng ủy và 
Ban Giám đốc NPMB đã nâng cao vai 
trò lãnh đạo của cấp ủy đảng. Công 
tác chính trị tư tưởng được đổi mới, 
nâng cao hiệu quả tuyên truyền, 
trọng tâm là học tập, quán triệt, triển 
khai chương trình hành động thực 
hiện các Nghị quyết; công tác tổ chức 
và cán bộ tạo được chuyển biến tích 
cực trong kiện toàn đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, quản lý; công tác lãnh đạo 
các đoàn thể được quan tâm, tạo điều 
kiện; công tác xây dựng Đảng được 
chú trọng, góp phần tích cực trong 
việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; 
công tác kiểm tra, giám sát, thi hành 
kỷ luật đảng được thực hiện tốt; việc 
học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh gắn với khắc phục 
những hạn chế, khuyết điểm theo 
tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đã 
tạo chuyển biến trên nhiều mặt công 
tác.

Một trong những nguyên nhân 
mang lại thành công của NPMB trong 
nhiệm kỳ qua chính là triển khai có 
hiệu quả công tác tuyên truyền và 
thực thi bộ tài liệu Văn hóa EVNNPT. 
Kể từ sau Bộ tài liệu văn hóa EVNNPT 
được ban hành kèm theo Quyết định 
số 1045/QĐ-EVNNPT ngày 22/6/2018. 
NPMB đã tham gia các khóa đào tạo 
do trực tiếp Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐTV EVNNPT trực tiếp hướng dẫn. 
Ngay sau đó, Đảng ủy và lãnh đạo 
NPMB đã xây dựng các nội dung 
chương trình liên quan đến học tập 
triển khai thực thi văn hóa EVNNPT 
như cấp phát tài liệu sổ tay văn hóa 
EVNNPT, thực hiện phổ biến, viết bài 
tuyên truyền đăng trên trang Website 
của NPMB; thành lập đoàn kiểm tra 
nội bộ và kiểm tra tình hình thực hiện 
VHDN tại các phòng chức năng trong 
NPMB; tổ chức khóa đào tạo văn hóa 
EVNNPT toàn thể CBCNV của NPMB. 

Triển khai các hoạt động lồng 
ghép công tác đào tạo, tuyên truyền, 
thực thi tài liệu Văn hóa EVNNPT theo 
chủ đề “65 năm thắp sáng niềm tin” 
các hoạt động kết hợp, lồng ghép 
với kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 
20/10, CBCNV của NPMB thi về hiểu 
biết văn hóa EVNNPT và bản sắc văn 
hóa EVNNPT; Phụ nữ  NPMB với chung 
tay bảo vệ môi trường và tham gia 
viết tin bài tham dự cuộc thi “Bản sắc 
Văn hóa EVNNPT” do Tổng công ty tổ 
chức. Qua đó, đã định hướng, nâng 
cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, 
công nhân viên NPMB về các giá trị 
cốt lõi, chuẩn mực đạo đức; xây dựng 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên 
gương mẫu, đi đầu trong xây dựng, 
thực hiện Văn hóa EVNNPT. Đến nay 
có thể nói Văn hóa EVNNPT đã thực 
sự đi vào cuộc sống và đang từng 
bước trở thành hành vi của cán bộ, 
đảng viên, công nhân viên NPMB và  
làm cho Văn hóa EVNNPT đã phát huy 
vai trò tiên phong, sức mạnh trong 
chỉ đạo, điều phối và dung hòa mọi 
hoạt động hướng đến mục tiêu hoàn 
thành chính trị được giao, mục tiêu 
cao cả mà EVNNPT đặt ra.

Lê Quốc

NPMB với nhiều chương trình hướng tới lợi ích của người lao động và cộng đồng
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PV: Xin ông cho biết tình hình 
quản lý vận hành của đơn vị trong 
thời gian vừa qua?

Ông Hồ Công - Phó Giám đốc 
PTC3: Là đơn vị trực thuộc Tổng 
công ty Truyền tải điện Quốc gia 
(EVNNPT), tính tới thời điểm này 
Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) 
đang quản lý truyền tải trên địa 
bàn các tỉnh nam miền Trung và Tây 
Nguyên với hơn 1939 km đường dây 
(ĐD) 500 kV; hơn 3261 ĐD 220 kV; 5 
Trạm biến áp (TBA) 500 kV, 13 TBA 
220 kV và 11 TBA không người trực 
với tổng dung lượng 10.973 MVA. Do 
đặc thù vùng miền nên hệ thống lưới 
điện truyền tải của PTC3 đi qua vùng 
có điều kiện thời tiết phức tạp, đặc 
biệt đối với các ĐD truyền tải đi qua 
địa bàn các tỉnh Tây Nguyên vào mùa 
khô ngày nắng nóng kéo dài, đêm 
sương mù dày đặc, độ ẩm không khí 
cao, chênh lệch nhiệt độ môi trường 
ngày và đêm cao. Bụi đất đỏ Bazan, 

bụi từ các công trình xây dựng, các 
loại hóa chất do cơ sở sản xuất, chế 
biến, khai thác nông lâm, khoáng 
sản, vùng boxit, giông sét cao…. 
dẫn đến nguy cơ sự cố cao. Nhiều 
tuyến ĐD đi qua khu vực đông dân 
cư, các khu vực có canh tác, sản xuất 
của người dân, nhiều khu vực địa 
hình hiểm trở qua đèo (đèo Cả, đèo 
Bảo Lộc, đèo Phượng Hoàng, đèo An 
Khê…). Một số ĐD 220 kV, 500 kV và 
các TBA 220 kV, 500 kV đã được xây 
dựng đưa vào vận hành từ năm 1994 
qua hơn 25 năm vận hành thiết bị 
đã già cỗi mặc dù đã được sửa chữa, 
thay thế nâng cấp nhưng vẫn tiềm 
ẩn nguy cơ hư hỏng, sự cố cao trong 
vận hành.

Khó khăn là vậy nhưng tập thể 
CBCNV PTC3 đã đoàn kết khắc phục 
mọi khó khăn đảm bảo cung cấp điện 
an toàn cho các địa phương phát triển 
kinh tế xã hội cũng như nhu cầu dân 
sinh. Năm 2019, PTC3 đã cung cấp 

9,493 tỷ kWh sản lượng điện truyền 
tải cho hai miền Nam - Bắc; Năm 
2020, tính đến hết tháng 5.2020 PTC3 
đã cung cấp 4,547 tỷ kWh sản lượng 
điện truyền tải cho hai miền Nam - 
Bắc. Đây là thành quả đáng khích lệ, 
để có được thành công nói trên là 
nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của 
EVNNPT cùng sự nỗ lực của tập thể 
CBCNV PTC3. 

PV: Là đơn vị phụ trách truyền tải 
trong phạm vi lớn, địa hình đa dạng 
và phức tạp, xin ông cho biết những 
khó khăn trong quá trình làm việc? 

Ông Hồ Công - Phó giám đốc 
PTC3: Việc quản lý vận hàn lưới truyền 
tải điện trên địa bàn, địa hình trải dài 
và phức tạp vốn dĩ đã có rất nhiều 
khó khăn, đặc biệt trong những năm 
gần đây, sự phát triển của các nguồn 
năng lượng tái tạo được bổ sung đấu 
nối vào lưới điện khu vực PTC3 quản 
lý ngày càng nhiều trong khi lưới điện 

PTC3: THÀNH CÔNG 
TỪ SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT TẬP THỂ

Là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 
gia phụ trách quản lý vận hành lưới điện truyền tải trên 
địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, trong những 
năm qua, Công ty Truyền tải điện 3 luôn là đơn vị đi đầu 
trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần 
đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh 
tế xã hội tại khu vực. Thành công đó là kết quả của quá 
trình nỗ lực vượt qua mọi khó khăn của cả tập thể CBCNV 
Công ty. Bước vào nhiệm kỳ mới đầy khó khăn thách thức 
trong công tác quản lý vận hành, phóng viên Tạp chí Điện 
và Đời sống đã có cuộc trao đổi với ông Hồ Công - Phó Giám 
đốc Công ty về những giải pháp để tiếp tục vững bước trên 
con đường “truyền niềm tin” tới mọi nhà.

Ông Hồ Công - Phó giám đốc PTC3
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truyền tải không được đầu tư đồng 
bộ sẽ dẫn đến quá tải trên lưới điện 
truyền tải. Nguy cơ vận hành mất ổn 
định hệ thống do các nhà máy điện 
mặt trời không đầu tư hệ thống tích 
trữ điện năng…

Để đảm bảo công tác quản lý 
vận hành trong những năm qua, 
lãnh đạo Công ty đã thường xuyên 
sát sao chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 
thực hiện tốt công tác sửa chữa, bảo 
dưỡng trên các tuyến ĐD, cụ thể: Rà 
soát và tăng cường kiểm tra ĐD và xử 
lý tiếp xúc cờ tiếp địa ngọn, tiếp địa 
gốc tại các cột. Tăng cường công tác 
kiểm tra, rà soát và lập kế hoạch sửa 
chữa, bảo dưỡng và vệ sinh cách điện 
bằng phương pháp thủ công cũng 
như sử dụng công nghệ vệ sinh sứ 
hotline để xử lý. Thường xuyên kiểm 
tra đo phát nhiệt tại các điểm tiếp 
xúc và xử lý và kip thời các điểm phát 
nhiệt mối nối, đầu cốt lèo. 

Công ty cũng đã triển khai giải 
pháp lắp đặt kim thu sét chủ động 
trên một số cột đặc thù của dây 
truyền tải hiện hữu (ưu tiên các vị trí 

đã bị sự cố; các vị trí có khoảng cột 
dài và cao độ vị trí đặt cột chênh lệch 
lớn). Tính đến tháng 10/2019 đã thực 
hiện lắp đặt tại 184 vị trí. Cùng với đó, 
tổ chức công tác kiểm tra trị số tiếp 
địa, điện trở suất đất để bổ sung tiếp 
địa vùng đồi núi, vùng nhiều giông 
sét, thay thế tiếp địa bị gỉ mục và gỉ 
sét tại 2168 vị trí ĐD 500 kV, 220 kV 
nhằm giảm suất sự cố do giông sét 
trên ĐD truyền tải. Thay sứ cách điện 
bằng cách điện composite cho 1787 
vị trí các ĐD 500 kV, 220 kV. Thực hiện 
giải pháp bổ sung cách điện đáp 
ứng yêu cầu vùng nhiễm bẩn và gia 
tăng khoảng cách phóng điện bảo 
vệ chuỗi cách điện dây dẫn theo tiêu 
chuẩn IEC 60071 nhằm tạo ngưỡng 
an toàn tối đa đáp ứng yêu cầu về 
phóng điện xung sét gây sự cố. 

Bên cạnh đó PTC3 chủ động phối 
hợp với chính quyền địa phương, cơ 
quan công an tổ chức tuyên truyền 
toàn dân tham gia công tác bảo vệ 
hành lang an toàn lưới điện bằng 
các hình thức tuyên truyền trực tiếp, 
truyền hình, truyền thanh, báo chí... 

thường xuyên tuyên truyền vận 
động để người dân hiểu và tuân thủ 
nghiêm túc các quy định pháp luật về 
bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

PV: Để đảm bảo công tác vận 
hành an toàn, liên tục, ổn định trong 
thời gian tới, Công ty đã có những 
giải pháp gì, thưa ông?

Ông Hồ Công - Phó Giám đốc 
PTC3: Trong thời gian tới, PTC3 sẽ 
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải 
pháp kỹ thuật đã được áp dụng có 
hiệu quả trong thời gian trước đây. 
Đồng thời, phối hợp với các Ban quản 
lý dự án tổ chức nghiệm thu đóng 
điện đưa vào vận hành các dự án mới 
đảm bảo chất lượng công trình. Xây 
dựng phương án chi tiết (khối lượng 
và thời gian thực hiện, tần suất kiểm 
tra cho từng hạng mục công trình) 
giảm thiểu sự cố cho từng công trình 
ĐD và TBA; đồng thời với việc có giải 
pháp chi tiết cho nhưng năm tiếp 
theo và có các kiểm đếm định kỳ 
tháng/quý/năm đối với các giải pháp 
đã thực hiện và có đánh giá việc hoàn 
thành khối lượng theo kế hoạch đã 
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lập. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc 
công tác điều tra, phân tích và báo 
cáo nguyên nhân sự cố theo đúng 
theo chỉ đạo của EVN, EVNNPT từ đó 
rút ra kinh nghiệm bài học để không 
có sự cố lặp lại. Đồng thời, hoàn thành 
các thủ tục và sớm triển khai thi công 
hệ thống tiếp địa trong kế hoạch SCL 
hàng năm. Trong quá trình thực hiện, 
các đơn vị tuân thủ các bước thi công, 
các thủ tục đi kèm Quyết định đã 
được phê duyệt.

Cùng với đó, Công ty tăng cường 
phối hợp với các đơn vị tư vấn, hãng 
sản xuất thiết bị và các phòng thí 
nghiệm tính toán, mô phỏng chuỗi 
cách điện composite 220 kV khi áp 
dụng giải pháp tăng cường bát cách 
điện truyền thống và thay vòng 
corona phía đầu xà bằng mỏ phóng 
nhằm gia tăng khoảng cách mỏ 
phóng bảo vệ chuỗi cách điện dây 
dẫn. Từ đó đánh giá ưu, nhược điểm 
của giải pháp nêu trên, đảm bảo ĐD 
truyền tải vận hành an toàn giảm 
nguy cơ sự cố do sét đối với giải pháp 
bổ sung bát cách điện truyền thống 
có tải trọng phù hợp phía đầu xà đối 
với chuỗi cách điện composite và 
thay vòng corona phía đầu xà bằng 
sừng phóng điện để gia tăng khoảng 
cách giữa 02 sừng phóng điện phù 
hợp theo tiêu chuẩn IEC 60071 đồng 
thời gia tăng chiều dài dòng rò chuỗi. 
Tính toán mô phỏng bằng phần 
mềm EMTP đối với giải pháp kim 
thu sét chủ động lắp đặt trên các ĐD 
truyền tải. Đánh giá hiệu quả của giải 
pháp lắp đặt thử nghiệm kim thu sét 
chủ động tại một số vị trí trên ĐD để 
xem xét triển khai áp dụng rộng rãi. 
Thực hiện rà soát dữ liệu sét quanh 
ĐD (bán kính 3km). Tổng hợp các 
cung đoạn, vị trí các ĐD có nguy cơ 
sự cố do giống sét cao, từ đó đề xuất 
lập dự án lắp chống sét van trên các 
vị trí này để giảm sự cố do sét theo 
Nghị quyết của Hội đồng thành viên 
EVNNPT. Áp dụng có hiệu quả các 

thiết bị công nghệ đã được ứng dụng 
trong toàn EVNNPT như: Fly cam, vệ 
sinh hotline, GIS…

Tăng cường công tác quản lý 
vận hành TBA bằng việc tiếp tục thực 
hiện các giải pháp kỹ thuật đã được 
áp dụng có hiệu quả trong thời gian 
trước đây. Rà soát chuẩn hóa hệ thống 
cấp nguồn tự dùng AC, DC tại các TBA 
theo chỉ đạo của EVN/EVNNPT; tiếp 
tục theo dõi công tác thí nghiệm định 
kỳ tại các TBA phải được thực hiện 
đúng, đầy đủ khối lượng các hạng 
mục thí nghiệm, đảm bảo chất lượng 
công tác thí nghiệm định kỳ theo quy 
định của EVNNPT nhằm phát hiện và 
xử lý sớm các khiếm khuyết của thiết 
bị có kế hoạch thay thế hạn chế các 
sự cố do lỗi thiết bị gây ra; xây dựng 
phần mềm, bảng biểu thống nhất 
công tác kiểm tra thiết bị trong vận 
hành, công tác theo dõi kết quả thí 
nghiệm định kỳ hàng năm từ đó theo 
dõi được kết quả thí nghiệm trực 
quan nhất, rà soát tổng hợp các kiếm 
khuyết thiết bị phát hiện trong quá 
trình thí nghiệm; Lập kế hoạch sửa 
chữa thay thế các thiết bị vận hành 
lâu năm có dấu hiệu hư hỏng, thiết bị 
có kết quả thí nghiệm không đạt yêu 
cầu vận hành, kết quả thí nghiệm thay 
đổi theo chiều hướng xấu. Chú trọng 
xây dựng chương trình bảo dưỡng 
tập trung vào độ tin cậy thiết bị (RCM 
- Reliability Centered Maintenance) 
theo chỉ đạo của EVN/EVNNPT từ đó 
có cơ sở bảo dưỡng thay thế thiết bị 
đảm bảo vận hành tin cậy. Kiểm tra, rà 
soát hiệu chỉnh lại toàn bộ quy trình 
vận hành, quy trình xử lý sự cố… phù 
hợp với thực tế vận hành từng thiết bị 
tại từng trạm biến áp. Ứng dụng công 
nghệ mới vào công tác quản lý vận 
hành như: Trang bị thiết bị theo dõi 
giám sát online… kịp thời cảnh báo 
cho nhân viên vận hành tình trạng bất 
thường của thiết bị. Cùng với đó, tăng 
cường công tác đào tạo, sát hạch quy 
trình vận hành sửa chữa, quy phạm và 

quy trình an toàn cho nhân viên vận 
hành. Thực hiện kỉ cương kỉ luật trong 
công tác quản lý vận hành cho các bộ 
công nhân viên trực tiếp làm công tác 
vận hành lưới điện truyền tải.

PV: Trong nhiệm kỳ mới, Tổng 
công ty Truyền tải điện Quốc gia tiếp 
tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học 
công nghệ mới trong công tác quản 
lý vận hành, ông có những kiến nghị 
và đề xuất gì để Công ty có thể phát 
huy được thế mạnh của đơn vị trong 
công tác quản lý vận hành?

Ông Hồ Công - Phó Giám đốc 
PTC3: Trong thời kỳ phát triển của 
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như 
hiện nay đã mở ra nhiều cơ hội để phát 
triển, ngành truyền tải điện tại Việt 
Nam cũng được thừa hưởng những 
thành tựu của cuộc Cách mạng này. Là 
người trong nghề đã nhiều năm, bản 
thân tôi mong muốn được tiếp tục 
cống hiến nhiều hơn nữa cho ngành 
điện nước nhà nói chung và Tổng công 
ty Truyền tải điện Quốc gia nói riêng. 
Tôi mong rằng trong thời gian tới, 
Tổng công ty sẽ tiếp tục có những ứng 
dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn 
tạo tiền đề cho bước phát triển vững 
chắc và thành công của Tổng công ty, 
hướng tới mục tiêu lọt top 10 nước 
truyền tải điện hàng đầu châu Á. Đồng 
thời, tôi cũng mong Tổng công ty tổ 
chức nhiều cuộc thi sáng tạo, các cuộc 
thi về tìm ra các đề tài, sáng kiến mới 
có tính ứng dụng hiệu quả trong công 
tác quản lý vận hành, đầu tư xây dựng 
để góp phần vào công cuộc hiện đại 
hóa hệ thống truyền tải điện quốc gia.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Đồng Khởi
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Đứng vững trong đại dịch 
Covid-19

Tăng trưởng gần 10% trong 
giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến 
phức tạp đầu năm 2020 là một kỳ 
tích mang tên Rạng Đông. Không là 
ngoại lệ chịu ảnh hưởng của việc đứt 
gãy đầu vào và đầu ra, chuỗi cung 
ứng nguyên vật liệu tắc nghẽn, sức 
mua giảm sút, nhưng Công ty CP 
Bóng đèn phích nước Rạng Đông với 
những quyết sách kịp thời và đúng 
đắn đã đứng vững.

Ông Nguyễn Đoàn Kết - Phó Tổng 
Giám đốc Công ty chia sẻ, vừa bắt đầu 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của 
năm 2020 thì đại dịch  Covid-19  ập 
đến, ảnh hưởng nghiêm trọng tới 
các mục tiêu mà Công ty đề ra. Ngay 
lập tức, đội ngũ lãnh đạo Công ty xác 
định, bằng mọi cách phải đảm bảo 
mục tiêu kép, “đảm bảo an toàn sức 
khỏe cho người lao động, đồng thời 
giữ vững ổn định sản xuất”.

Do đó, Công ty đã ngay lập 
tức triển khai các giải pháp phòng, 
chống dịch bệnh, bao gồm việc 
kiểm tra nhiệt độ hàng ngày, bắt 
buộc đeo khẩu trang, sử dụng nước 
rửa tay diệt khuẩn, phun khử trùng 

nhà xưởng… Bên cạnh đó đầu tư 
tổ chức lại bếp ăn tập thể để 100% 
công nhân lao động được ăn ca 
trong bếp ăn Công ty, đảm bảo 
sức khỏe và dinh dưỡng, nâng cao 
sức đề kháng cho người lao động. 
Đặc biệt, các công nhân có bệnh 
nền, hoặc sức khỏe yếu được Công 
ty tạo điều kiện cho nghỉ ở nhà, 
hưởng 90% lương. Vì vậy, 4 tháng 
đầu năm, đối mặt với cơn khủng 
hoảng Covid-19, Công ty vẫn đảm 
bảo sức khỏe cho tất cả người lao 
động, không công nhân nào phải 
nghỉ do thiếu việc làm.

Với nhiệm vụ duy trì và ổn định 
sản xuất, Công ty xác định phải 
phát huy sức mạnh nội tại để nâng 
cao năng suất lao động và tăng thêm 
giá trị sản phẩm cho khách hàng. 
Muốn vậy, giải pháp cốt lõi là thúc đẩy 
nhanh chuyển đổi số trong toàn Công 
ty từ sản xuất, kinh doanh, từ bộ máy 
hành chính đến quản trị điều hành.

Mục tiêu trở thành một “nhà 
máy số” đã nằm trong Chiến lược 
phát triển của Công ty giai đoạn 
2020-2025, tầm nhìn 2030. Tuy nhiên, 
trước tình hình cấp bách hiện tại, 
lãnh đạo Công ty xác định cần thúc 

Ông Nguyễn Đoàn Kết - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP 
Bóng đèn phích nước Rạng Đông

NHỮNG GIẢI PHÁP CỐT LÕI THÚC ĐẨY 

CHUYỂN ĐỔI SỐ Ở RẠNG ĐÔNG
Hồ Nga

Cuộc khủng hoảng toàn 
cầu mang tên Covid-19 cũng 
không làm cho Rạng Đông 
giảm đà tăng trưởng. Ngược lại, 
quí I/2020, Công ty tiếp tục có 
mức tăng trưởng 9,8% so cùng 
kỳ năm 2019 nhờ đẩy mạnh 
chuyển đổi số doanh nghiệp
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đẩy Chuyển đổi số càng nhanh càng 
tốt, nhằm tận dụng cơ hội bứt phá, 
nâng cao sức cạnh tranh của sản 
phẩm, mang lại những trải nghiệm 
mới cho khách hàng.

Thúc đẩy Chuyển đổi số xây 
dựng Nhà máy thông minh

  Trong hai năm 2018-2019, được 
sự hỗ trợ của Bộ Công Thương, Công 
ty triển khai thực hiện nhiệm vụ 
“Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng 
hệ thống giám sát quá trình sản xuất 
(PM) và tích hợp vào hệ thống ERP để 
nâng cao chất lượng, độ tin cậy, tăng 
tính cạnh tranh của sản phẩm LED và 
điện tử”. Để thực hiện nhiệm vụ này, 
các chuyên gia của  Vụ Khoa học và 
Công nghệ  (Bộ Công Thương), Viện 
Năng suất Việt Nam, Viện Điện tử, Tin 
học, Tự động hóa đã cùng các kỹ sư 
của Rạng Đông phát triển và hoàn 
thiện được phần cứng, phần mềm 
cho hệ thống giám sát chất lượng 
cao, toàn diện từ đầu vào đến đầu ra 
của quá trình tạo ra sản phẩm hoàn 
chỉnh, phù hợp với công nghệ và quá 
trình sản xuất của một doanh nghiệp 
trong nước về sản phẩm LED hiện 
nay. Trên cơ sở 01 dây chuyền được 
hỗ trợ, Công ty đã triển khai lên 8 dây 
chuyền trên các phân xưởng khác, 
nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh, tăng năng suất và tăng 

giá trị gia tăng của sản phẩm.

Nhờ thực hiện thành công nhiệm 
vụ này, tháng 11/2019, Công ty được 
Bộ Công Thương đánh giá cao và 
tiếp tục lựa chọn là 1 trong 15 doanh 
nghiệp tham gia Dự án Chuyển đổi 
số theo tiêu chuẩn của Bộ chỉ số 
Mức độ sẵn sàng cho sản xuất công 

nghiệp thông minh (SIRI) do Tập đoàn 
Siemens  hỗ trợ. Hiện đang chuẩn bị 
sang bước đánh giá sâu tiếp theo.

Bên cạnh đó, Công ty cho tổ chức 
lại quy trình bán hàng một cửa phụng 
sự khách hàng. Thủ tục hóa đơn thực 
hiện nhanh gọn trong 1 phòng, rút 
ngắn thời gian chờ lấy hàng từ 30-
50%, hoạt động mua hàng diễn ra 
đơn giản, nhanh chóng và tiện lợi, tạo 
được môi trường bán hàng chuyên 
nghiệp. Phòng bán hàng một cửa 
cũng là nơi thực hiện các hoạt động 
truyền thông, là điểm chạm offline 
hiệu quả nhất khi đưa các sản phẩm 
mới đến các khách hàng.

Cuối quí I/2020, Công ty chính 
thức hoàn thiện mặt bằng theo đúng 
thiết kế mới, thiết lập được dòng chảy 
vật chất liên tục, hợp lý và thực hiện 
chuyển đổi số ở một số bộ phận tại 
các ngành của Xưởng Điện tử, LED và 
thiết bị chiếu sáng, Smart Lighting và 
kho thành phẩm hiện đại. Tại các bộ 
phận này, các phương pháp quản trị 
hiện đại được tích hợp qua công nghệ 
thông tin, tất cả dữ liệu được tích hợp, 
cập nhật hàng ngày thông qua kết 
nối wifi.

Dây chuyền sản xuất được tự động hoá tiến tới Nhà máy số tương lai

Mục tiêu trở thành  một “nhà máy số” đã nằm trong Chiến lược phát triển 
của Công ty giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030
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  Giờ đây, Công ty đã thông minh 
hóa được từng cụm dây chuyền, từng 
cụm sản xuất thông qua các kết nối 
ngang và kết nối dọc trong Công 
ty nhờ tận dụng hiệu quả và triệt 

để các lợi ích của  công nghiệp 4.0. 
Không bỏ phí hệ thống dữ liệu trên 
máy móc thiết bị, Công ty đã cho xây 
dựng các cơ sở dữ liệu cỡ lớn để hỗ 
trợ quản lý Công ty tiến tới mục tiêu 

xây dựng một nhà máy thông minh 
trong tương lai gần.

 Một mô hình kinh doanh hướng 
tới các khách hàng có nhu cầu cao với 
ánh sáng, mong muốn trải nghiệm 
nguồn sáng hạnh phúc, có lợi cho sức 
khỏe con người như hệ thống chiếu 
sáng smart lighting, smart home, 
smart city, chiếu sáng đèn đường… 
ứng dụng công nghệ mới vào các thị 
trường như căn hộ chung cư, bệnh 
viện, trường học, nhà xưởng…

Để phát triển thị trường nội địa, 
bên cạnh việc thúc đẩy phát triển 
thương mại điện tử hỗ trợ bán hàng, 
thay đổi mô hình kinh doanh, Công 
ty còn phát triển các công nghệ chiếu 
sáng  hỗ trợ thúc đẩy chu kỳ sinh 
trưởng cho nông nghiệp công nghệ 
cao, cây trồng vật nuôi thủy sản…

Phó Tổng giám đốc Nguyễn 
Đoàn Kết cho biết thêm, mặc dù 
máy móc thiết bị trong Công ty được 
đầu tư trong nhiều giai đoạn, nhưng 
hiện tại, đội ngũ kỹ sư cơ khí đang 
tích cực nội địa hóa để đồng bộ các 
dây chuyền sản xuất, áp dụng công 
nghệ để tận dụng cơ sở dữ liệu trên 
hệ thống máy móc thiết bị hiện có, 

Rạng Đông tiếp tục lựa chọn là 1 trong 15 doanh nghiệp tham gia Dự án Chuyển 
đổi số theo tiêu chuẩn của Bộ chỉ số Mức độ sẵn sàng cho sản xuất công nghiệp 

thông minh (SIRI) do Tập đoàn Siemens hỗ trợ

Cuối quí I/2020, Công ty đã thiết lập được dòng chảy vật chất liên tục, hợp lý và thực hiện chuyển đổi số ở một số bộ phận

Ñieän & Ñôøi soáng     13

SAÛN XUAÁT - KINH DOANH î



phấn đấu đến năm 2025, Rạng Đông thực hiện số hóa 
70-80%, các dữ liệu trong Công ty có thể kết nối và khai 
thác trên một hệ thống.

Mới đây nhất, ngày 27/4/2020, Công ty đã ra mắt 
Quỹ Đầu tư mạo hiểm Rạng Đông với mục đích hỗ trợ 
vật chất, động viên tinh thần và ươm tạo các dự án, sản 
phẩm sáng tạo đột phá cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh để thực hiện thắng lợi chiến lược Chuyển đổi số 
của Công ty.

Nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ sẽ được trích từ 
5-7% lợi nhuận sau thuế hàng năm của Công ty, đồng 
thời vận động và tiếp nhận các nguồn ngân sách thông 
qua các chương trình, quỹ phát triển khoa học, công 
nghệ quốc gia, các quỹ đầu tư mạo hiểm trong và ngoài 
nước và các nguồn khác...

Bước đầu, Quỹ đã ký thỏa thuận phối hợp hoạt 
động với Công đoàn, Đoàn Thanh niên về hợp tác   tổ 
chức phong trào lao động sáng tạo trong Công ty, thanh 
niên làm nòng cốt hoạt động sáng tạo ý tưởng mới.

Với những giải pháp triệt để như vậy, con đường 
trở thành Nhà máy thông minh sẽ thành hiện thực trong 
một tương lai không xa.

Nhìn lại 5 năm đã qua, công tác thu xếp vốn của 
EVNNPT vẫn gặp những khó khăn nhất định, đó là: 
Đối với vốn vay ODA và vay ưu đãi của các nhà tài 

trợ nước ngoài, Chính phủ có chủ trương hạn chế nguồn 
vốn vay này để hạ thấp tỷ lệ nợ công. Trường hợp được 
Chính phủ cho phép vay các nguồn vốn này thì rất khó 
khăn trong công tác triển khai, đó là thủ tục trong nước 
rất chặt chẽ, trình duyệt qua nhiều cấp, thời gian kéo dài 
làm ảnh hướng đến tiến độ thu xếp vốn cho dự án. Ngoài 
ra, cơ chế tài chính hiện nay là các ngân hàng trong nước 
cho vay lại chịu rủi ro tín dụng vì vậy dẫn đến tình trạng 
các ngân hàng bị vướng mắc về giới hạn tín dụng khi được 
giao cho vay lại. Đối với vốn vay trong nước, khó khăn lớn 
nhất là các ngân hàng truyền thống đã cho vay vượt giới 
hạn tín dụng đối với ngành điện, ngoài ra Ngân hàng Nhà 
nước yêu cầu các ngân hàng giảm tỷ lệ tối đa của nguồn 
vốn huy động ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và 
dài hạn từ mức 40% về khoảng 30% đã dẫn đến nguồn vốn 
để cho vay dài hạn của các ngân hàng bị giảm tương ứng.

Bên cạnh các khó khăn khách quan nêu trên, trong 
giai đoạn 2015 - 2020 tình hình tài chính của EVNNPT có 
rất nhiều thuận lợi, lợi nhuận của EVNNPT năm sau luôn 
cao hơn năm trước, các chỉ tiêu tài chính ngày càng tốt hơn 
so với quy định hiện hành, đây là tiền đề quan trọng để 
EVNNPT nâng cao vị thế khi tiếp cận các tổ chức tín dụng 
trong công tác thu xếp vốn cho các dự án truyền tải điện.

Với sự nỗ lực của Tổng công ty và các đơn vị, trong 5 
năm qua EVNNPT đã thu xếp đủ vốn để thanh toán tổng 
khối lượng đầu tư đạt 93.861 tỷ đồng (trong đó đầu tư thuần 
đạt 63.606 tỷ đồng), tăng 24,7% so với khối lượng thực hiện 
giai đoạn 2010 - 2015. Có được kết quả này là do EVNNPT 
đã tích cực, chủ động tìm kiếm và đa dạng hóa các nguồn 
vốn vay đồng thời triển khai và thực hiện nhiều giải pháp 
đồng bộ trong công tác thu xếp vốn, đó là: Trong cơ cấu huy 
động các nguồn vốn, EVNNPT luôn ưu tiên và quan tâm đến 
nguồn vốn ODA, EVNNPT luôn bám sát Chính phủ và các bộ 

Phong trào lao động sáng tạo lấy thanh niên làm nòng 
cốt liên tục được tổ chức để tạo thói quen và ý thức sáng 

tạo trong mỗi người lao động

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng 
công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) lần thứ 
II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đặt ra mục tiêu rất cụ thể 
trong công tác thu xếp vốn, đó là: “Huy động đủ 
vốn cho đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2015 - 
2020”. Tổng kết 5 năm qua, những người làm công 
tác thu xếp vốn có thể khẳng định EVNNPT đã thu 
xếp đủ vốn cho các dự án đầu tư xây dựng, không 
có dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiếu vốn, góp 
phần quan trọng cùng EVNNPT hoàn thành các 
mục tiêu đã đặt ra.
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ngành để đẩy nhanh tiến độ thu xếp 
vốn cho các dự án sử dụng các nguồn 
vốn ODA, trong đó phải kể đến các 
khoản vay như: ADB phân kỳ 3, KFW, 
JICA,…các khoản vay này đã góp 
phần giải quyết nhu cầu vốn của các 
dự án lớn như: Trạm 500 kV Đức Hòa 
và các đường dây đấu nối (tổng mức 
đầu tư 3.311 tỷ đồng), Đường dây 500 
kV Mỹ Tho - Đức Hòa (tổng mức đầu 
tư 1.309 tỷ đồng),…. Cùng với nguồn 
vốn ODA, vốn vay nước ngoài, EVNNPT 
tiếp tục duy trì, phát triển quan hệ với 
các ngân hàng trong nước. Ưu điểm 
của nguồn vốn vay trong nước là thủ 
tục triển khai nhanh, đáp ứng về yêu 
cầu đối với các dự án có tiến độ cấp 
bách. Đối với nguồn vốn này, EVNNPT 
đã thu xếp vốn kịp thời cho các dự án 
trọng điểm cấp bách như các đường 
dây 500 kV mạch 3 (giá trị vay 3.690 tỷ 
đồng), đường dây 500 kV đấu nối Nhà 
máy điện Nghi Sơn 2 vào Hệ thống 
điện quốc gia (giá trị vay 1.000 tỷ 
đồng), đường dây 500 kV Sông Hậu - 
Đức Hòa (giá trị vay 1.790 tỷ đồng),…. 
Đặc biệt, ngay từ cuối năm 2018, 
EVNNPT là một trong chín Tổng công 
ty đầu tiên trong Tập đoàn đã triển 

khai thực hiện đánh giá xếp hạng tín 
nhiệm doanh nghiệp, sau gần 6 tháng 
triển khai, đến tháng 4/2019 EVNNPT 
đã được Fitch Ratings công bố xếp 
hạng tín nhiệm ở mức BB, bằng công 
ty mẹ - EVN và mức xếp hạng quốc 
gia; xếp hạng tín nhiệm độc lập của 
EVNNPT đạt mức BB+, qua đó tạo điều 
kiện thuận lợi để EVNNPT đa dạng hóa 
các nguồn tài chính và huy động vốn 
trên thị trường tài chính quốc tế.

Với việc xây dựng nhiều phương 
án thu xếp vốn, chủ động đưa ra 
nhiều kịch bản và đánh giá ưu nhược 
điểm của từng phương án thu xếp 
vốn, cộng với uy tín, vị thế ngày càng 
cao của EVNNPT, giai đoạn 2015-
2020 EVNNPT đã thu xếp đủ vốn cho 
các dự án với tổng giá trị ký kết là 
24.800 tỷ đồng. Bên cạnh đó, EVNNPT 
cũng đang triển khai thủ tục để thu 
xếp một số khoản vay ODA như: 
KFW 2 (202 triệu EUR), WB (450 triệu 
USD),…. Việc thu xếp đủ vốn cho các 
dự án đã góp phần để EVNNPT hoàn 
thành các dự án đúng tiến độ, đảm 
bảo an ninh năng lượng quốc gia, 
tạo tiền đề để EVNNPT đề ra các mục 
tiêu lớn hơn trong giai đoạn mới. Với 

kết quả công bố ngày 8/4/2020 của 
Fitch Ratings tiếp tục đánh giá xếp 
hạng tín nhiệm của EVNNPT tương 
tự như lần công bố tháng 4/2019 đã 
tạo thêm uy tín của EVNNPT trên thị 
trường vốn quốc tế, các tổ chức quốc 
tế như WB, ADB, Jica, KfW, …một 
số ngân hàng nước ngoài như BNP 
Paribas, Standard Chartered, Societe 
Generale,…một số tổ chức bảo hiểm 
tín dụng như MIGA, NEXI,…bày tỏ 
sẵn sàng thu xếp vốn cho các dự án 
truyền tải điện theo hình thức tự vay 
tự trả (không có bảo lãnh Chính phủ). 
Đặc biệt WB và ADB bày tỏ sẵn sàng 
hỗ trợ EVNNPT phát hành trái phiếu 
quốc tế trong đó có trái phiếu xanh 
với mức lãi suất cạnh tranh, thời hạn 
trái phiếu hợp lý đồng thời WB cũng 
đề xuất hỗ trợ EVNNPT xây dựng 
chiến lược tài chính trong đó có chiến 
lược thu xếp vốn nhằm tìm kiếm các 
nguồn vốn có chi phí hợp lý, thời gian 
vay phù hợp để giữ cân đối, ổn định 
tài chính EVNNPT, đây cũng là hướng 
đi mới của EVNNPT trong giai đoạn 
tới trong công tác thu xếp vốn cho 
các dự án đầu tư xây dựng.

Quốc Chiêu

NHỮNG KẾT QUẢ QUAN TRỌNG CỦA EVNNPT
TRONG THU XẾP VỐN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
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 Triển khai nhanh việc giảm giá 
điện cho khách hàng 

Trong tháng 5, Tổng công ty Điện 
lực miền Nam (EVNSPC) đã đến làm 
việc trực tiếp với chính quyền các tỉnh 
thành và đơn vị điện lực trực thuộc 
về tình hình sản xuất kinh doanh và 
thực hiện chương trình giảm giá điện, 
miễn tiền điện cho khách hàng theo 
chỉ đạo của Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Lý - Phó tổng 
giám đốc EVNSPC cho biết, hơn 3.580 
tỷ đồng là tổng số tiền điện EVNSPC 
dự kiến sẽ hỗ trợ giảm cho hơn 8,2 
triệu hộ gia đình, doanh nghiệp, 
bệnh viện, cơ sở lưu trú, du lịch, cơ 
sở sử dụng điện khác bị ảnh hưởng 
dịch Covid -19  tại 21 tỉnh, thành phố 
phía Nam (từ Ninh Thuận đến Cà Mau, 
không bao gồm TP Hồ Chí Minh) tính 
đến tháng 7/2020. Đồng thời hơn 
8.000 tỷ đồng là tổng vốn đầu tư 
công trình điện trong năm 2020 mà 
EVNSPC đã và đang nỗ lực triển khai 
để đảm bảo nhu cầu điện trên địa bàn 
phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc 
biệt nhu cầu điện cho các hoạt động 
phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19.

Theo ông Lý, tính đến thời điểm 
này, EVNSPC đã giảm hơn 1.000 tỷ 
đồng tiền điện hỗ trợ cho người dân, 
doanh nghiệp tại 21 tỉnh thành phía 
Nam. Tại các địa phương ở miền Nam, 
việc giảm giá điện, miễn tiền điện đã 
được các công ty điện lực đang tích 
cực triển khai để giúp cho khách hàng 
sớm được thụ hưởng từ chính sách 
này trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc tại với UBND 
TP. Cần Thơ vào ngày 13/5/2020, đại 
diện EVNSPC cho biết, dự kiến sẽ có 
khoảng 132 tỷ đồng được giảm cho 
hơn 354.000 khách hàng sử dụng 
điện trên địa bàn trong ba tháng 5, 
6 và 7/2020. Để chính sách giảm giá 
điện, miễn tiền điện của Chính phủ 
sớm đến tay người dân và doanh 
nghiệp, EVNSPC kiến nghị với UBND 
TP. Cần Thơ sớm xác định danh sách 
cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp bị 
ảnh hưởng bởi dịch Covid -19, nhất là 
lĩnh vực lưu trú, du lịch để ngành điện 
kịp thời hỗ trợ. 

Ông Trương Quang Hoài Nam 
- Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ ghi 

nhận nỗ lực của ngành điện và cho 
biết sẽ chỉ đạo, đôn đốc các sở ngành 
liên quan sớm cung cấp danh sách 
đủ điều kiện để ngành điện thực hiện 
miễn giảm theo quy định nhằm giảm 
bớt khó khăn cho các cơ sở, doanh 
nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Giáp - Giám 
đốc Công ty điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu 
thông tin, trên địa bàn tỉnh hiện có 
396.582/402.137 khách hàng được 
giảm giá điện, miễn tiền điện do dịch 
Covid -19, chiếm 98,61% trên tổng số 
khách hàng, số tiền điện giảm trong 
ba tháng dự kiến hơn 305 tỷ đồng. 
Trong đó, khách hàng dùng điện sinh 
hoạt là 344.143 khách hàng, tiền điện 

EVNSPC: 

HƠN 8,2 TRIỆU KHÁCH HÀNG SẼ ĐƯỢC GIẢM 3.580 TỶ ĐỒNG 

TIỀN ĐIỆN DO ẢNH HƯỞNG COVID-19

Thực hiện chính sách giảm giá điện cho người dùng điện do dịch Covid-19 của Chính phủ, hơn 
8,2 triệu khách hàng sử dụng điện ở 21 tỉnh, thành phố phía Nam dự kiến sẽ được giảm giá điện, 
miễn tiền điện với tổng số tiền hơn 3.580 tỷ đồng.

Người dân phấn khởi khi giá điện giảm 10% trong ba kỳ thanh toán 
do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 
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miễn, giảm hơn 31 tỷ đồng; 52.439 
khách hàng sản xuất kinh doanh, tiền 
điện giảm gần 197 tỷ đồng. Hiện tại 
có hơn 300 khách hàng kinh doanh 
nhà hàng, nhà nghỉ phục vụ du lịch 
đang làm đơn để giảm giá điện theo 
quy định và ngành điện đang gấp rút 
để hỗ trợ kịp thời theo yêu cầu của 
khách hàng.

Đại diện Công ty điện lực Long 
An cho biết, dự kiến sẽ hỗ trợ giảm 
tiền điện cho 468.831/481.282 khách 
hàng (tỷ lệ 97,41%) trong ba tháng 
với tổng số tiền hơn 309 tỷ đồng.   
Làm việc với UBND tỉnh Long An, ông 
Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch Hội đồng 
thành viên EVNSPC cám ơn chính 
quyền tỉnh Long An đã hỗ trợ, giúp 
đỡ ngành điện lực trong việc đầu tư, 
xây dựng các dự án về điện thời gian 
qua, đồng thời kiến nghị với lãnh 
đạo tỉnh tiếp tục hỗ trợ ngành điện 
trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng các 
dự án điện đã được phê duyệt tại địa 
phương. Về chương trình miễn, giảm 
giá điện cho khách hàng theo chủ 
trương của Chính Phủ, ông Hợp đề 
xuất UBND tỉnh Long An chỉ đạo, đôn 
đốc các cơ quan chức năng tích cực 
rà soát, thông kê những cơ sở, doanh 
nghiệp bị thiệt hại bởi dịch Covid -19 
để ngành điện nhanh chóng hỗ trợ.

Khách hàng phấn khởi vì tiền 
điện giảm

Thực hiện chủ trương giảm 
giá điện, miễn giá điện của Chính 
phủ, Công ty điện lực Bình Thuận 

dự kiến giảm tiền điện cho người 
dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng 
bởi Covid-19 trong ba kỳ thanh toán 
khoảng hơn 142 tỷ đồng; Đồng Tháp 
hơn 137 tỷ đồng; Bình Phước hơn 124 
tỷ đồng, Đồng Nai hơn 617 tỷ đồng; 
Bình Dương hơn 573 tỷ đồng; Tây 
Ninh hơn 218 tỷ đồng;…

Từ các buổi làm việc với chính 
quyền và các đơn vị điện lực trực 
thuộc, ông Nguyễn Văn Lý đánh giá, 
chính sách giảm giá điện cho người 
dân và doanh nghiệp do ảnh hưởng 
bởi Covid -19 là chủ trương đúng và 
kịp thời, giúp mọi đối tượng khách 
hàng giảm bớt khó khăn. Khách hàng 
sử dụng điện tại các tỉnh phía Nam 
nếu có thắc mắc gì về chính sách 
giảm giá điện có thể liên hệ Tổng đài 
19001006 và 19009000 của Trung 
tâm chăm sóc khách hàng Điện lực 
miền Nam hoặc truy cập trang web 
https://cskh.evnspc.vn. Nhân viên 
ngành Điện sẽ tư vấn và hỗ trợ.

Về phía khách hàng, hầu hết đều 
bày tỏ sự phấn khởi khi ngành điện 
đã sẻ chia kịp thời với người sử dụng 
điện trong lúc khó khăn vì dịch bệnh. 
Ông Trần Văn Thành (ngụ tại Khu phố 
2, phường 8, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre) 
cho rằng, việc giảm tiền điện cho 
khách hàng sử dụng điện thể hiện 
sự quan tâm của Chính phủ đối với 
người dân, doanh nghiệp, điều này 
tôi rất hoan nghênh.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà (ngụ tại 
137 Nguyễn Văn Lâu, Phường 8, TP. 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, 
trong mùa dịch Covid và những 
tháng nóng gay gắt như hiện nay, 
gia đình chúng tôi xài điện rất nhiều. 
Trong tháng 3/2020, thanh toán hơn 
1,8 triệu đồng tiền điện; tháng 4 trả 
hơn 2,2 triệu đồng. “Vừa rồi, Điện lực 
Thành phố Vĩnh Long thông báo sẽ 
giảm 10% tiền điện trong ba tháng 
tới, dù số tiền giảm không nhiều, 
nhưng tôi cảm thấy ngành điện đã 
có sự quan tâm thực sự đối với khách 
hàng, điều này khiến cho khách hàng 
hài lòng”, bà Hà chia sẻ.

 Khách hàng Nguyễn Thị Thu 
Hồng (ngụ tại 105/2 Nguyễn An 
Ninh, Phường 2, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang) chia sẻ, mấy tháng gần đây, 
gia đình tôi xài trung bình từ 1,6 - 2 
triệu đồng/tháng tiền điện. Vừa rồi 
nghe Điện lực Mỹ Tho báo giảm 10% 
tiền điện từ bậc 1 đến bậc 4 trong ba 
tháng  5, 6, 7/2020 tới đây tôi cũng 
mừng. So với số tiền thanh toán tiền 
điện trong các tháng rồi của gia đình 
tính ra không bao nhiêu nhưng tôi 
cảm thấy rất vui vì ngành điện lực 
biết chia sẻ khó với người dân, đặc 
biệt là trong đợt dịch bệnh vừa rồi. 

Bác sỹ Nguyễn Thái Bình - Phó 
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Tây Ninh  cho biết, kỳ tháng 4/2020 
bệnh viện được giảm một kỳ hóa 
đơn là 15 triệu đồng, sắp tới được 
giảm 10% trong ba tháng 5, 6 và 
7/2020. “Chúng tôi thấy được sự 
quan tâm của Nhà nước và việc triển 
khai thực hiện kịp thời của ngành 
điện đối với các đơn vị trên tuyến 
đầu chống dịch như chúng tôi, đây 
là sự tiếp sức rất cần thiết cho lực 
lượng ở tuyến đầu chống dịch Covid 
-19”, ông Bình bày tỏ.

Cùng với tất cả các doanh 
nghiệp sử dụng điện, Công ty liên 
doanh Meyer - BPC (Bến Tre) cũng 
sẽ được giảm 10% tiền điện trong ba 
kỳ thanh toán sắp tới. Ông Võ Toàn 
Thắng - Trưởng phòng Cơ điện, Công 
ty liên doanh Meyer-BPC nói rằng, 
việc giảm tiền điện là một phần tháo 
gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và 
giúp doanh nghiệp tái đầu tư, phục 
hồi sản xuất sau dịch bệnh./.

Vĩnh Hoàng
Nhân viên TTCSKH điện lực miền Nam giải đáp thắc mắc của khách hàng về 

chính sách giảm giá điện do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
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Chính phủ sửa đổi Nghị định 
số 14/2014/NĐ-CP về bồi thường 
nhà ở ngoài hành lang bảo vệ an 
toàn lưới điện cao áp

Chính phủ vừa ban hành Nghị 
định số 51/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 
14/2014/NĐ-CP ngày 26-2-2014 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
Luật Điện lực về an toàn điện.

Nghị định 51/2020/NĐ-CP sửa 
đổi điều 20 của Nghị định số 14/2014/
NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ 
đối với nhà ở, công trình ngoài hành 
lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Theo đó, nhà ở, công trình phục 
vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân 
nằm ngoài hành lang bảo vệ an toàn 
lưới điện cao áp và thuộc khu vực có 
cường độ điện trường lớn hơn quy 
định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 

14/2014/NĐ-CP thì chủ sở hữu nhà 
ở, công trình được bồi thường, hỗ 
trợ để di dời như đối với nhà ở, công 
trình phục vụ sinh hoạt nằm trong 
hành lang bảo vệ an toàn lưới điện 
cao áp phải giải tỏa theo quy định 
của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Nhà ở, công trình phục vụ sinh 
hoạt của hộ gia đình, cá nhân nằm 
ngoài hành lang bảo vệ an toàn và 
giữa hai đường dây dẫn điện trên 
không điện áp 500kV, có khoảng cách 
theo phương nằm ngang giữa hai dây 
dẫn pha ngoài cùng gần nhất của hai 
đường dây nhỏ hơn hoặc bằng 60m 
thì chủ sở hữu nhà ở, công trình phục 
vụ sinh hoạt được lựa chọn một trong 
hai hình thức xử lý sau:

a- Được bồi thường, hỗ trợ để 
di dời như đối với nhà ở, công trình 

phục vụ sinh hoạt nằm trong hành 
lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp 
phải giải tỏa theo quy định của pháp 
luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
khi nhà nước thu hồi đất.

b- Nếu không có nhu cầu di dời 
thì phải có văn bản đề nghị được ở lại 
gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện trong 
thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có thông 
báo thu hồi đất của cơ quan có thẩm 
quyền để đầu tư xây dựng đường 
dây 500kV xây dựng sau và được bồi 
thường đất, nhà ở, công trình phục 
vụ sinh hoạt theo quy định tại điểm a 
khoản 12 Điều 1 Nghị định này.

Nghị định số 51/2020/NĐ-CP 
cũng sửa đổi điều 22 của Nghị định 
số 14/2014/NĐ-CP hỗ trợ chi phí 
chuyển tiếp thành bồi thường chi 
phí di chuyển. Cụ thể, nhà ở, công 
trình đã đáp ứng được điều kiện để 
tồn tại trong hành lang bảo vệ an 
toàn đường dây dẫn điện cao áp trên 
không, nếu chủ sở hữu di chuyển ra 
khỏi hành lang bảo vệ an toàn đường 
dây dẫn điện thì được bồi thường chi 
phí di chuyển theo quy định của Luật 
Đất đai. Nghị định này có hiệu lực thi 
hành từ ngày 21-4-2020.

Quyết định mới của Chính phủ 
về việc ký hợp đồng, thanh toán 
tiền điện mặt trời áp mái có hiệu 
lực từ ngày 23/5

Ngày 22/5/2020, Quyết định số 
13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến 
khích phát triển điện mặt trời tại Việt 
Nam của Thủ tướng Chính phủ chính 
thức có hiệu lực.

Theo đó, các Tổng công ty điện 
lực sẽ ký hợp đồng mua điện và thanh 
toán tiền điện đối với các dự án điện 
mặt trời áp mái đã chốt chỉ số công 

Nhiều công trình nằm trong hành lang an toàn lưới điện
 tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

NHỮNG QUYẾT ĐỊNH MỚI 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI NGÀNH ĐIỆN 

GIÚP GIẢI QUYẾT NHIỀU NÚT THẮT
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tơ, bắt đầu giao nhận điện và thanh 
toán tiền điện kể từ ngày 1/7/2019.

Trong thời gian chờ ban hành 
hướng dẫn thực hiện Quyết định số 
13/2020/QĐ-TTg, Bộ Công Thương 
đã có văn bản cho phép tạm thời 
sử dụng hợp đồng mua bán điện 
mẫu (được quy định tại Thông tư số 
05/2019/TT-BCT, ngày 11/3/2019, 
của Bộ Công Thương) có điều chỉnh 
giá mua bán điện phù hợp với Quyết 
định số 13/2020/QĐ-TTg. Do vậy, từ 
ngày 23/5/2020, Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN) có thể ký hợp đồng và 
thanh toán tiền điện cho khách hàng. 
Sau khi có hướng dẫn mới, EVN sẽ ký 
hợp đồng mới theo quy định.

Sau gần 10 tháng chờ đợi, Chính 
phủ đã có quyết định chính thức về 
giá mua lại điện mặt trời. Đây là lúc 
nhiều nhà đầu tư tính toán tiếp tục 

đầu tư để được hưởng mức giá mới.

Theo EVN, từ ngày 1/7 đến 
31/12/2019, giá mua điện (chưa bao 
gồm thuế giá trị gia tăng) là 1.913 
đồng/kWh (tương đương với 8,38 
UScents/kWh, tỷ giá 22.825 đồng/
USD). Từ ngày 1/1 đến 31/12/2020, 
giá mua điện (chưa bao gồm thuế 
giá trị gia tăng) là 1.940 đồng/kWh 
(tương đương với 8,38 UScents/kWh, 
tỷ giá 23.155 đồng/USD).

Cụ thể, với hình thức điện mặt 
trời áp mái đang được nhiều hộ gia 
đình và doanh nghiệp quan tâm đầu 
tư, lượng điện sản xuất được và đưa 
lên lưới sẽ được mua lại với mức giá 
là 1.943 đồng/kWh (tương đương 
8,38 cent/kWh). Do thời hạn áp dụng 
giá mua bán cố định mới sẽ kéo dài 
trong 20 năm nhưng chỉ áp dụng cho 
các dự án đấu nối, vận hành thương 

mại đến hết ngày 31/12/2020, các 
doanh nghiệp sẽ phải chạy đua để 
được hưởng mức giá Chính phủ vừa 
ban hành.

Kể từ năm 2021, giá mua điện 
được xác định theo từng năm bằng 
tiền đồng Việt Nam tương đương với 
8,38 UScents/kWh quy đổi theo tỷ giá 
trung tâm do Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam công bố áp dụng cho ngày 
cuối cùng của năm trước.

Trong 4 tháng đầu năm 2020, 
thêm 5.254 dự án điện mặt trời áp mái 
đã bán điện cho EVN, với tổng công 
suất lắp đặt là 178,66 MWp, sản lượng 
điện phát lên lưới là 137,1 triệu kWh. 
Lũy kế đến nay, trên phạm vi cả nước 
đã phát triển 27.631 dự án điện mặt 
trời áp mái với tổng công suất lắp đặt 
là 562,8 MWp.

Lê Quốc

Với quy định mới về biểu giá trong Quyết định số 13, sẽ giúp thị trường điện mặt trời áp mái sôi động hơn
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I. GIỚI THIỆU

Năng lượng tái tạo (NLTT), năng lượng từ một nguồn 
không bị cạn kiệt khi sử dụng, mà tiềm năng nhất là  
năng lượng gió và năng lượng mặt trời, đang được phát 
triển nóng tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt 
Nam,  trong bối cảnh chung toàn cầu bị ảnh hưởng bởi 
hiện tượng biến đổi khí hậu do sự nóng lên toàn cầu và 
mong muốn giảm bớt sự phụ thuộc thái quá vào nguồn 
nhiên liệu hóa thạch. Đặc biệt, tại Việt Nam, trong thời 
gian qua “ … sự phát triển nóng của các NMĐQĐ  đã dẫn 
tới tình trạng đa số các đường dây, trạm biến áp (TBA) từ 
110-500 kV trên địa bàn 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận 
đều quá tải. Tính đến cuối tháng 6.2019, tổng công suất 
điện gió và điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã 
lên tới 2.027 MW (chiếm gần 50% tổng công suất năng 
lượng tái tạo của cả nước). Dự kiến, đến tháng 12.2020, 
con số này sẽ tăng lên 4.240 MW. Trong khi nguồn công 
suất tại chỗ rất lớn thì nhu cầu phụ tải của Ninh Thuận và 
Bình Thuận lại rất nhỏ (tỉnh Ninh Thuận chỉ dao động từ 
100-115 MW và Bình Thuận từ 250-280 MW). Tại Hội nghị 
vận hành các nhà máy điện mặt trời và gió các tỉnh Ninh 
Thuận, Bình Thuận, Tổng giám đốc EVN khẳng định: “EVN 
xác định việc giải tỏa công suất các dự án năng lượng tái 
tạo là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Thời gian qua, Tập 

đoàn đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị EVNNPT, EVNSPC 
đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện. Đồng thời, lãnh 
đạo EVN cũng đã làm việc với lãnh đạo các địa phương 
nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cho các 
dự án. … Kết quả tính toán tình trạng quá tải của các 
đường dây, TBA trên địa bàn 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình 
Thuận cho thấy đường dây 110 kV Tháp Chàm - Hậu Sanh 
- Tuy Phong - Phan Rí mức mang tải lên tới 260-360%; 
đường dây 110 kV Phan Rí - Sông Bình - Đại Ninh mang 
tải 140%; đường dây 110 kV Đa Nhim - Đơn Dương mang 
tải 123%; TBA 550 kV Di Linh mang tải 140%; TBA 220 kV 
Đức Trọng - Di Linh mang tải 110%... Mức mang tải này 
còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới …”. Tuy vậy, trong 
3-5 năm tới ngay cả khi đã thực hiện xong các dự án lưới 
điện truyền tải 110 kV, 220 kV, các tác động của  mức độ 
xâm nhập ngày càng tăng cao của các NMĐ NLTT lên hệ 
thống sẽ là các vấn đề lớn về phương diện ổn định đối 
với hệ thống điện hiện hữu (về các mặt ổn định điện áp, 
tần số) cần được xem xét đến.

Trước đây, hệ thống quang điện, chủ yếu là điện mặt 
trời áp mái lắp đặt thường có công suất và số lượng nhỏ và 
chỉ được kết nối ở cấp lưới phân phối hạ áp. Các NMĐQĐ 
lớn với công suất hàng trăm MW đang và sẽ được kết nối 
với lưới điện ở cấp truyền tải, tương ứng là mức xâm nhập 

TÁC ĐỘNG CỦA MỨC XÂM NHẬP CAO CỦA CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN 
MẶT TRỜI KĨ THUẬT QUANG ĐIỆN LÊN LƯỚI ĐIỆN

(Phần 1)

PGS. TS. NGUYỄN HỮU PHÚC
Trường ĐH Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP. HCM 

Hội Điện lực miền Nam

Tóm tắt 
Trong các năm qua, các nguồn phát điện từ năng lượng tái tạo, từ năng lượng gió và năng lượng mặt 

trời, đã và đang dần được đấu nối càng nhiều vào lưới điện hiện hữu của Việt Nam. Trước đây, khi số lượng 
của các nhà máy điện từ năng lượng tái tạo (NMĐ NLTT) chưa nhiều và công suất còn nhỏ bé, vấn đề tác 
động của mức độ xâm nhập của các NMĐ NLTT lên hệ thống là không đáng kể, và chưa phải là vấn đề về 
phương diện ổn định đối với hệ thống điện (xét về mặt ổn định điện áp, tần số). Tuy vậy, với tình trạng thực 
tế hiện nay, kể từ năm 2019 trở đi,  mức xâm nhập của các nhà máy điện kĩ thuật quang điện (NMĐ QĐ, 
photovoltaic power plants) trên qui mô công suất lớn ngày càng tăng cao, và điều này sẽ ảnh hưởng đến 
độ ổn định, tin cậy, an ninh và của lưới điện. Trong bài báo sẽ trình bày, phân tích các tác động khi mức  xâm 
nhập tăng dần của các hệ thống phát điện quang điện lên vấn đề ổn định điện áp trong trạng thái xác lập, 
tổn thất công suất, cũng như vấn đề ổn định động của lưới điện trong trạng thái quá độ. Các kịch bản với các 
mức độ xâm nhập khác nhau tăng dần của các NMĐQĐ đã được thực hiện trên một mô hình hệ thống điện 
thử nghiệm IEEE, từ đó có các kết quả cho các phân tích, kết luận mang tính điển hình được đưa ra đối với 
các tác động của mức thâm nhập ngày càng cao vào lưới điện. 

Ñieän & Ñôøi soáng     20

KHOA HOÏC - COÂNG NGHEÄî



sẽ tăng cao trong thời gian tới. Điều này sẽ đặt ra các vấn 
đề khi đấu nối các NMĐQĐ vào lưới điện phân phối, truyền 
tải hiện hữu và cần có các câu trả lời cho các câu hỏi sau:

1. Các tác động của việc đấu nối ứng với các kịch bản 
của mức xâm nhập khác nhau (ví dụ 0, 10, 20, 30, 50, 90 
%) lên điện áp tại các thanh cái (bus), tổn thất công suất, 
dòng tải và  tính ổn định điện áp (đường cong quan hệ 
P-U, Q-U) ?

2. Mức xâm nhập tối đa có thể chấp nhận xét về mặt 
ổn định điện áp, tần số đối với một hệ thống cụ thể?

3. Các giải pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực khi 
mức xâm nhập tăng lên, nhằm tăng khả năng dung nạp 
(hosting capacity) đối với năng lượng quang điện, trong 
điều kiện phụ tải lớn nhất và nhỏ nhất? 

Hiện nay có nhiều định nghĩa khác nhau về mức 
xâm nhập. Theo [4], định nghĩa mức xâm nhập (annual 
penetration level) của NLTT là tỉ số giữa năng lượng điện 
phát bởi các NMĐ NLTT trên năng lượng tiêu thụ đỉnh của  
hệ thống điện, tính trong một năm:

Mức xâm nhập 
(trên năm) của 
NMĐQĐ

= 

Điện năng phát bởi 
NMĐQĐ (MWh)

Điện năng tiêu thụ lớn nhất bởi tải 
(MWh)

Và mức xâm nhập tức thời (instantaneous penetration 
level) là  tỉ số giữa tổng công suất phát điện bởi các 
NMĐNLTT trên tổng công suất của cả hệ thống điện, ở 
một thời điểm nhất định. 

Mức xâm nhập 
(tức thời) của 
NMĐQĐ

= 

Công suất phát bởi các
 NMĐQĐ (MW) 

Tổng công suất phát của cả hệ thống 
(MW)

Ngoài ra, hay dùng thuật ngữ khả năng dung nạp 
(hosting capacity) được định nghĩa là mức độ xâm nhập 
lớn nhất (tính bằng %) mà hệ thống hiện hữu có thể chấp 
nhận, mà không gây ra các vấn đề  nghiêm trọng đến tính 
ổn định của hệ thống.

Với sự tăng trưởng mạnh mẽ trong việc triển khai 
các dự án NMĐQĐ với các ưu điểm nổi bật (chi phí đầu 

tư/MW ngày càng hạ, lắp đặt, đưa vào vận hành nhanh 
(trung bình 1 năm), bảo trì đơn giản, chi phí vận hành 
thấp do không có các cơ phận chuyển động), các công 
ty điện lực vận hành/khai thác hệ thống điện dự kiến 
sẽ phải giải quyết một loạt các vấn đề mới phát sinh 
khi mức độ xâm nhập tăng dần. Điều này xuất hiện do 
đặc thù/bản chất của NMĐQĐ từ tính không ổn định 
(uncertainty), tính thay đổi (variability) của nguồn phát 
từ kĩ thuật biến đổi quang-điện. Thật vậy, các nguồn 
phát quang-điện công suất lớn có công suất phát phụ 
thuộc mạnh vào điều kiện thời tiết trong ngày, và hoàn 
toàn không phát công suất về đêm và do đó, có các tác 
động lớn lên lưới điện hiện hữu, trong trạng thái xác lập 
như làm thay đổi lớn đến (theo chiều hướng tăng) biên 
độ điện áp tại các thanh cái, đảo ngược dòng chảy công 
suất từ thanh cái phụ tải về nguồn. Mặt khác trong trạng 
thái quá độ, các biến tần trong NMĐQĐ với bản chất là 
các thiết bị biến đổi năng lượng theo kĩ thuật đóng cắt 
ở tần số cao các bộ biến đổi công suất bán dẫn, hoàn 
toàn không có quán tính quay, vì vậy các nhà máy này 
không có khả năng góp phần vào việc ổn định động hệ 
thống như các máy phát đồng bộ truyền thống, khi có 
sự cố xảy ra. Từ đó có thể tiên đoán là mức xâm nhập cao 
của nguồn phát quang điện sẽ có ảnh hưởng lớn lên khả 
năng ổn định động của hệ thống.  

Điều này là sự khác biệt rất lớn giữa nhà máy quang 
điện (PhotoVoltaic Power Plants= PVPP) với kĩ thuật biến 
đổi quang-điện, so với nhà máy điện nhiệt mặt trời tập 
trung (Concentrated Solar Power Plants= CSPP) với kĩ 
thuật biến đổi quang-nhiệt-điện, khi đó năng lượng mặt 
trời được tập trung biến thành nhiệt năng nhờ hệ thống 
các gương đốt nóng lưu chất trong bộ thu nhiệt. Sau đó, 
nhiệt năng thu được sẽ được biến đổi thành cơ năng và 
điện năng thông qua hệ thống turbine nhiệt, máy phát 
điện đồng bộ thông thường. Do đó, về mặt vận hành các 
máy điện nhiệt-mặt trời tập trung được xem như các nhà 
máy điện truyền thống. Hình 1 là sơ đồ của quá trình biến 
đổi năng lượng trong NMĐQĐ từ năng lượng mặt trời trực 
tiếp thành điện năng (qua các tấm pin mặt trời) dưới dạng 
dòng một chiều điện áp thấp, và sau đó được biến đổi 
thành dòng một chiều điện áp cao hơn (nhờ bộ biến đổi 
DC-DC), trước khi được biến đổi thành điện áp xoay chiều 
(nhờ bộ biến tần DC-AC) và đấu nối với lưới điện.

    

     Mặt trời                         Pin mặt trời             Bộ biến đổi DC-DC                                Bộ biến đổi DC-AC (biến tần)           

Hình 1. Sơ đồ một hệ thống quang điện
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Nhà máy điện quang điện quy mô lớn

Các NMĐQĐ có thể được phân loại theo 
công suất phát với: (i) quy mô nhỏ; (ii) quy 
mô trung bình; (iii) quy mô lớn và (iv) quy mô 
rất lớn. Phạm vi công suất đối với hệ thống 
quang điện (HTQĐ) quy mô nhỏ khoảng đến 
250 kW, với quy mô trung bình trong khoảng 
250 đến 1000 kW, với quy mô lớn trong 
khoảng 1 đến 100 MW, và đối với quy mô rất 
lớn, công suất lớn hơn 100 MW [5].

Sơ đồ đấu nối

Sơ đồ điển hình một NMĐQĐ thường 
gồm các dãy pin măt trời nối tiếp- song song, 
các máy biến áp, các biến tần quang điện 
(BTQĐ) (Hình 2).  Việc đấu nối giữa các thành 
phần trên phụ thuộc vào cách đấu nối các 
biến tần. Thông thường có hai kiểu sơ đồ đấu 
nối được sử dụng để kết nối các thành phần 
bên trong một NMĐQĐ: sơ đồ biến tần tập 
trung (central-inverter topology) và sơ đồ biến 
tần nhiều chuỗi (multistring inverter) ( Hình 
3.a và 3.b). Sơ đồ kiểu biến tần tập trung chỉ 
dùng một biến tần để kết nối một mảng các 
tấm pin mặt trời (PV array) với máy biến áp, 
và  dùng  một tầng biến đổi công suất DC-
AC. Đối với kiểu biến tần nhiều dãy, thường 
sử dụng hai tầng biến đổi công suất DC-DC 
và DC-AC.

Theo các so sánh chi tiết trong [5], sơ 
đồ kiểu biến tần tập trung hiện nay được sử 
dụng nhiều nhất trong các NMĐQĐ quy mô 
lớn. Những ưu điểm chính của sơ đồ biến tần 
tập trung  so với  sơ đồ biến tần nhiều chuỗi 
là: (i) chi phí cạnh tranh, (ii) tính ổn định cao 
làm việc, (iii) cần ít bảo trì và (iv) số lượng 
bộ biến tần giảm. Tuy nhiên, kiểu biến tần 
nhiều chuỗi lại có ưu điểm hơn trong việc 
điều khiển điểm công suất cực đại (maximum 
power point= MPP) thực hiện riêng biệt trên 
từng chuỗi, đặc biệt khi mặt bằng NMĐQĐ 
trải dài trên địa hình không bằng phẳng. Mặt 
khác, sơ đồ này được sử dụng cho mỗi chuỗi 
pin mặt trời, từ đó dễ thấy số lượng bộ biến 
đổi công suất và bộ biến tần tăng lên nhiều, 
so với sơ đồ sử dụng biến tần tập trung. Ví dụ, 
một NMĐQĐ sơ đồ kiểu biến tần tập trung 
với công suất 37 MW sử dụng 50 bộ biến tần 
trung tâm, trong khi một  NMĐQĐ khác với 
công suất tương đương,  với sơ đồ kiểu biến 
tần nhiều chuỗi, cần đến 3069  bộ biến tần 
nhiều chuổi. Theo [5] sơ đồ kiểu biến tần tập 
trung có hiệu suất thấp hơn 1.5% so với sơ đồ 
biến tần nhiều chuỗi, nhưng tổng chi phí đầu 
tư và bảo trì của sơ đồ sau lại cao hơn 60%.

Đặc điểm của HTQĐ đấu nối với lưới điện

Các đặc điểm quan trọng nhất khi vận hành các HTQĐ, NMĐQĐ 
đấu nối với lưới điện và các qui định đấu nối liên quan như sau, cho 
đến thời điểm hiện nay [5]:

• Các NMĐQĐ khi đấu nối sẽ góp phần cung cấp điện năng vào 
hệ thống, điều này làm giảm tải cho các NMĐ truyền thống.

• Hầu hết các bộ BTQĐ không có, hoặc khá hạn chế, khả năng  hỗ 
trợ việc ổn định điện áp/ công suất phản kháng trên lưới. Các NMĐQĐ 
khi đấu nối thường hoạt động ở hệ số công suất bằng 1.0, chỉ cung cấp 
công suất tác dụng, và hệ thống điện có trách nhiệm điều khiển công 
suất phản kháng.

• Theo các tiêu chuẩn hiện hành như IEEE 1547, khi tần số/điện áp 
sai lệch so với tiêu chuẩn, NMĐQĐ phải được cách ly tự động khỏi lưới 
điện cho đến khi trở lại điều kiện làm việc bình thường.

• Cần tính đến các yếu tố địa lý, vị trí của NMĐQĐ và các yếu tố 
môi trường trong vận hành NMĐQĐ. Các yếu tố này có thể được chia 
thành hai thời khoảng: (1) ban ngày và (2) ban đêm. Vào ban ngày, 
hiệu quả công suất phát các NMĐQĐ có thể bị ảnh hưởng lớn bởi 
các thay đổi thời tiết như mây che bóng và nhiệt độ môi trường. Trời 
nhiều mây giảm đáng kể lượng bức xạ mặt trời và kéo theo thay đổi 
nhanh của công suất phát ra. Vào ban đêm, công suất phát từ các các 
NMĐQĐ sẽ không còn. Trường hợp có hệ thống tích trữ năng lượng 
(battery energy storage system= BESS), NMĐQĐ có thể tiếp tục cung 
cấp năng lượng cho lưới điện trong một thời gian. 

• Khả năng điều độ (dispatchable capacity) NMĐQĐ là rất hạn chế, 
trừ khi có hệ thống tích trữ năng lượng.

• Sự phối hợp giữa các NMĐQĐ và các NMĐ thông thường khác 
là vấn đề cần đặc biệt quan tâm, nhất là việc quản lý công suất phản 
kháng khi có các NMĐQĐ công suất rất lớn đấu nối vào lưới điện.

Như vậy, điểm khác biệt cơ bản đầu tiên giữa các NMĐQĐ so với 
các NMĐ truyền thống là khả năng điều độ. Các nhà máy điện truyền 
thống, như các nhà máy nhiệt điện, là điều phối được vì dễ dàng thay 
đổi sản lượng điện của chúng (tăng hoặc giảm) để đáp ứng các thay 
đổi về tải. Trong khi đó, các NMĐQĐ có sản lượng điện thay đổi và 
không ổn định, và tùy thuộc rất lớn vào thời tiết địa phương, và hoàn 
toàn không phát công suất vào ban đêm, do đó không có khả năng 
điều độ.  

 

Hình 2. Sơ đồ nhà máy điện quang điện. 
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Hình 3. Sơ đồ đấu nối các biến tần: 

(a) kiểu tập trung; (b) kiểu nhiều chuỗi.

Điểm khác biệt cơ bản khác giữa các 
NMĐQĐ so với các NMĐ truyền thống là khả 
năng đồng bộ hóa (synchronizing capacity), 
khả năng này có ảnh hưởng rất lớn đến khả 
năng ổn định động của hệ thống, đặc biệt khi 
có các sự cố xảy ra trên lưới điện.  Hệ thống 
điện hiện hữu chủ yếu bao gồm các NMĐ 
truyền thống dùng các máy phát điện đồng 
bộ công suất lớn có moment đồng bộ hóa 
(synchronizing torque) lớn,  cùng với quán 
tính lớn của rôto đóng vai trò rất quan trọng 
và quyết định góc rôto của các máy phát ngay 
sau một sự cố xảy ra trên lưới điện. Các máy 
đồng bộ khi phát công suất tác động vào hệ 
thống làm duy trì tính đồng bộ, đồng thời làm 
tắt dần các dao động cơ học nhờ vào moment 
đồng bộ hóa và thành phần hãm của moment 
điện từ (khi có bất kì sự không đồng bộ giữa 
tốc độ rôto và từ trường quay trong máy phát).  
Chính sự hiện diện của các máy phát đồng bộ 
trong hệ thống điện với quán tính quay và 
moment đồng bộ hóa lớn, cùng với các hệ 
thống điều khiển là tác nhân cơ bản trong việc 
giảm thiểu sự mất cân bằng lớn về công suất 
tác động và công suất phản kháng xuất hiện 
trong lưới điện. 

Đặc tính cơ bản này của các hệ thống 
điện sẽ thay đổi đáng kể với sự xâm nhập ngày 
càng tăng của các NMĐ NLTT, trong đó các 
NMĐQĐ, với vai trò bộ biến tần thay thế cho 
các máy phát đồng bộ, được đấu nối vào lưới 
điện. Các bộ biến tần này biến đổi điện một 
chiều thành điện xoay chiều và quản lý dòng 
năng lượng chảy qua bằng cách điều khiển 

việc chuyển mạch các thiết bị bán dẫn công suất ở tần số khá cao 
(kHz). Khác hẳn với máy phát điện đồng bộ, bộ biến tần hoàn toàn 
là một thiết bị điện tử công suất và không chứa bất kỳ bộ phận quay 
nào, do đó không có quán tính quay và moment đồng bộ hóa để có 
thể trợ giúp vào việc ổn định động của hệ thống. 

Trong tương lai, các NMĐQĐ công suất lớn dự kiến sẽ phải có khả 
năng làm việc với các đặc tính hỗ trợ sự ổn định của lưới điện, tương 
tự như các nhà máy điện truyền thống [4]. Hiện tại, các NMĐQĐ khi 
đưa vào vận  hành sẽ có các tác động đến sự ổn định và an ninh của 
lưới điện. Do đó, điều quan trọng là phân tích các vấn đề xâm nhập 
lớn của NMĐQĐ vào hệ thống điện.

II. CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN QUẢN LÝ ỔN ĐỊNH LƯỚI ĐIỆN  TRONG 
NHÀ MÁY ĐIỆN TRUYỀN THỐNG

Hình 4 [2,3] là sơ đồ hình cây phân loại ổn định trong hệ thống 
điện truyền thống, theo ổn định góc rôto,  ổn định tần số và ổn định 
điện áp. Độ ổn định của hệ thống điện có thể được chia thành ba loại 
chính: ổn định góc rôto, ổn định tần số và ổn định điện áp. Trong mỗi 
loại trên lại chia thành hai loại phụ: ổn định tín hiệu nhỏ  (small-signal 
stability) và ổn định quá độ (transient stability).

- Ổn định góc rôto là khả năng duy trì sự đồng bộ của các máy 
phát đồng bộ trong hệ thống điện kết nối, khi có nhiễu loạn xảy ra 
trong hệ thống. 

- Ổn định tần số là khả năng của một hệ thống điện duy trì tần 
số ổn định trong quá trình hoạt động bình thường và khôi phục tần 
số về giá trị trong sai lệch theo tiêu chuẩn, trong các tình huống 
của hệ thống khi có sự mất cân bằng lớn giữa công suất tải và công 
suất phát.

- Ổn định điện áp là khả năng duy trì điện áp trong giới hạn qui 
định của hệ thống điện ở các thanh cái  sau khi sự cố xảy ra để tránh 
hiện tượng sụp đổ điện áp dây chuyền, gây mất điện trên diện rộng.

 

Hình 4. Phân loại ổn định trong hệ thống điện [2,3]
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Các hệ thống điều khiển phía máy phát có nhiệm vụ 
duy trì trạng thái cân bằng, tăng cường và cải thiện độ 
ổn định, độ tin cậy của hệ thống điện khi có sự cố xảy ra 
trên lưới. Trong một nhà máy phát điện truyền thống với 
turbine/ máy phát điện đồng bộ thường có các quá trình 
điều khiển sau. 

A. Ổn định tần số và điều khiển công suất tác dụng

1) Giai đoạn đáp ứng quán tính lưới: Đây là giai đoạn 
đầu của đáp ứng tần số, ngay khi sự cố xảy ra trên lưới điện. 
Các máy phát đồng bộ với động năng quay (rotational 
kinetic energy) tích trữ dưới dạng quán tính rôto tạo nên 
quán tính của cả hệ thống. Quán tính hệ thống này là một 
đặc điểm vốn có quan trọng giúp vào việc ổn định động 
tần số [2,3].

2) Giai đoạn điều khiển:  với ba cấp điều khiển để điều 
khiển tần số theo sau sự cố và nhu cầu chức năng.

a) Điều khiển sơ cấp (cấp 1) (primary control): thông 
qua cơ chế điều khiển của bộ điều chỉnh tốc độ (bộ điều 
tốc= speed governor) của tuabin nhằm tác động tuabine 
phản ứng nhanh với độ lệch tần số theo đặc tính giảm tốc 
độ-công suất của máy phát. 

b) Điều khiển thứ cấp (cấp 2) (secondary control): là 
tác động bổ sung của hệ thống Điều khiển tự động công 
suất phát (Automatic Generation Control= AGC) nhằm 
huy động công suất dự trữ để đưa tần số về giá trị danh 
định. AGC là hệ thống thiết bị tự động điều chỉnh tăng 
giảm công suất tác dụng của tổ máy phát điện nhằm duy 
trì tần số của hệ thống điện ổn định trong phạm vi cho 
phép và điều chỉnh dòng chảy công suất giữa các tổ hợp 
nhà máy điện theo nguyên tắc vận hành kinh tế tổ máy 
phát điện.

c) Điều khiển cấp 3 (tertiary control): được huy động 
đến, khi có sự cố lớn, rộng khắp hệ thống điện mà không 
thể khắc phục bằng hệ điều khiển thứ cấp, và khi có nguồn 
dự trữ dồi dào của công suất phát của hệ thống. 

Tác động hiệu chỉnh của bộ điều tốc diễn ra trong vài 
giây, trong khi của bộ điều khiển thứ cấp sẽ lâu hơn, trong 
vài phút, và của bộ điều khiển cấp ba sẽ là chậm nhất.

B. Ổn định điện áp và điều khiển công suất phản 
kháng

Các máy phát đồng bộ luôn được trang bị bộ điều 
chỉnh điện áp tự động (automatic voltage control= AVR), 
theo kiểu vòng kín điều chỉnh dòng kích từ để điều khiển 
điện áp stato. Nhiệm vụ của bộ AVR:

1) Điều chỉnh điện áp ở trạng thái xác lập khi AVR 
trong mạch kích từ hoạt động ở chế độ điều khiển điện áp.

2) Bù và hỗ trợ công suất phản kháng VAR khi AVR 
trong hệ thống hoạt động ở chế độ VAR (quá kích từ hay 
dưới kích từ) giúp phát ra/ lấy vào công suất phản kháng.

Ngoài ra, máy biến áp điều chỉnh nấc dưới tải hay 
không tải cũng được dùng trong mục đích trên [2,3].

C. Ổn định góc rôto máy phát đồng bộ 

1) Ổn định góc tín hiệu nhỏ: Bộ ổn định hệ thống điện 
(Power System Stabilizer= PSS) trong hệ thống kích từ 
giúp cải thiện độ ổn định góc khi xảy ra nhiễu loạn nhỏ 
trong hệ thống [1,2].

2) Cải thiện độ ổn định quá độ: Kích từ tác động nhanh 
cùng với PSS và một số điều khiển khác giúp cải thiện độ 
ổn định góc khi xảy ra nhiễu loạn lớn trong hệ thống [1,2].

III. HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM 9-BUS TRONG ETAP

A. Mô hình hệ thống thử nghiệm IEEE 9 bus: Với 
mục đích đánh giá các tác động lên hệ thống điện hiện 
hữu với kịch bản khác nhau khi mức độ xâm nhập của 
các NMĐQĐ vào lưới tăng dần, sau đây sử dụng một mô 
hình hệ thống thử nghiệm IEEE với 9 thanh cái (bus) (P.M 
Anderson 9-bus IEEE test system) (Hình 5.a), với các mô 
phỏng được thực hiện trong phần mềm ETAP 12.6. Tuy hệ 
thống thử nghiệm có số lượng bus hạn chế, nhưng các kết 
quả nhận được sẽ giúp có cái nhìn tương đối tổng quát về 
các tác động điển hình cần phải quan tâm đến, khi mức độ 
xâm nhập của các NMĐQĐ vào lưới ngày càng tăng trong 
tương lai của các hệ thống điện rộng lớn hơn. Sau đây giới 
thiệu hệ thống 9 bus IEEE tích hợp với nguồn phát quang 
điện công suất lớn, cùng các kết quả và các phân tích đánh 
giá về các tác động lên hệ thống ứng với các kịch bản của 
mức xâm nhập khác nhau từ [1], “Grid Stability Analysis for 
High Penetration Solar Photovoltaics”, Ajit Kumar K, Dr. M. P. 
Selvan, K. Rajapandiyan. 

Hình 5.a là sơ đồ một sợi của hệ thống 9 bus , khi 
không tích hợp NMĐQĐ, với các giá trị điện áp tại các bus 
và trở kháng đường dây truyền tải. Hình 5.b  cho thấy phân 
bố công suất của mạch cơ sở ở điều kiện xác lập, với các 
giá trị điện áp tại các bus, chiều và giá trị dòng công suất 
trên các đường dây. Hệ thống thử nghiệm này bao gồm 3 
máy biến áp (MBA) hai cuộn dây 100 MVA/ MBA, 6 đường 
dây và 3 phụ tải (Load A@135.0  MVA, Load B@94.9 MVA và  
Load C@106.0  MVA). Các kV cơ sở được chọn là  13.8 kV, 
16.5 kV, 18 kV và 230 kV. Sơ đồ một sợi của hệ thống 9 bus 
với NMĐQĐ cho trong Hình 6. 

B. Mô hình NMĐQĐ tích hợp trong hệ thống 9 bus 

Hệ thống thử nghiệm 9 bus hoàn chỉnh làm việc với 
NMĐQĐ được xây dựng trong ETAP. Mô hình NMĐQĐ 
243 MWp (công suất đỉnh MPP= Maximum Power Point) 
được xây dựng từ các tấm pin công suất 200 Wp/tấm 
pin được nối tiếp/song song tạo thành các  mảng pin 
mặt trời (PV array) 24.5 MW, với thanh cái DC ở điện áp 
1000 VDC.

Mỗi mảng pin mặt trời đấu nối với BTQĐ 26.2 MVA, 
điện áp AC định mức 11 kV. Nhiều mảng pin mặt trời đấu 
nối vào thanh cái 11 kV, với tên gọi thanh cái là Solar Bus. 
Sau đó điện áp 11 kV được nâng áp lên 230 kV qua MBA và 
đấu nối vào thanh cái Bus 5 của lưới truyền tải 230 kV của 
hệ thống (Hình 6). 
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Hình 5.a  Sơ đồ một sợi của hệ thống 9 bus cơ sở (không có NMĐQĐ),  b. Phân bố công suất

Hình 6.  Sơ đồ một sợi của hệ thống 9 bus đấu nối với 
NMĐQĐ 243 MWp

(Xin xem tiếp phần 2 trong số kế tiếp)
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1. Giới thiệu

An ninh năng lượng theo định nghĩa của Tổ chức 
năng lượng quốc tế IEA là “sự đảm bảo đầy đủ năng lượng 
dưới nhiều dạng khác nhau, sạch và rẻ” [1]. 

Mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 
năm 2021-2030 chỉ ra NLSC đến năm 2030 cần đạt khoảng 
175-195 triệu TOE (tấn dầu quy đổi). Đến năm 2045, cần 
đạt khoảng 320-350 triệu TOE [2].

Tuy nhiên, Việt Nam đang đối mặt với thực trạng 
thiếu năng lượng cho sản xuất điện. Sản lượng nhập khẩu 
năng lượng của Việt Nam có xu hướng ngày một tăng.  Với 
hiện trạng xuất nhập khẩu năng lượng năm 2017, số liệu 
cho thấy Việt Nam tiếp tục là quốc gia nhập khẩu năng 
lượng kể từ 2015. Lượng tịnh nhập khẩu là 13,2 triệu TOE, 
tương đương 18,3% tổng cung NLSC. Về mặt giá trị, tổng 
kim ngạnh nhập khẩu là 10,65 tỷ USD tăng đột biến 44,5% 
so với năm 2016. Như vậy, chi phí nhập khẩu năng lượng 
chiếm tương đương với 6,1% của GDP, trong khi đó ở năm 
2016 giá trị này chỉ là 4,5% [3].

Việc nghiên cứu chỉ số an ninh năng lượng là cần 
thiết, cho ta thấy mức độ đa dạng hóa của NLSC, sự phụ 
thuộc vào năng lượng nhập khẩu... Qua đó định hình cơ 
sở giúp xây dựng chiến lược năng lượng quốc gia trong 
tương lai. Nghiên cứu này sẽ tập trung vào phân tích định 
lượng các chỉ số an ninh năng lượng của Việt Nam giai 
đoạn 2005 - 2017.  

2. Tổng quan về phương pháp tính toán các chỉ số 
an ninh năng lượng 

Trên thế giới có các tiêu chí đánh giá an ninh năng 
lượng khác nhau theo hoàn cảnh riêng của từng quốc 
gia. Nhưng các chỉ tiêu ít nhất phải bảo đảm ba yếu tố là 
đa dạng hoá các nguồn NLSC như dầu, than đá, khí thiên 

nhiên..., khả năng bảo đảm nhập khẩu năng lượng, khả 
năng khai thác sử dụng năng lượng tái tạo. Đây là ba tiêu 
chí bắt buộc với an ninh năng lượng của bất kỳ quốc gia 
nào. Dưới đây là cơ sở lý thuyết để tính toán các chỉ số an 
ninh năng lượng nêu trên. 

2.1. Chỉ số sự đa dạng hóa của NLSC (DPES)

Công thức tính chỉ số đa dạng hóa của NLSC DPES 
dựa trên chỉ số đa dạng các thành phần của Shannon [4]. 

              DPES = ß / Ln ŋ (1)

       với ß = -Σ (Qi x LnQi) (2)

Trong đó: 

•	 β là chỉ số đa dạng sinh học của Shanon 

•	 Q là tỷ trọng của các nguồn cung năng lượng 
trong tổng cung năng lượng sơ cấp;

•	 i là nguồn năng lượng và η là số lượng các nguồn 
năng lượng được sử dụng.

2.2. Chỉ số sự phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu 
(NEID)

Sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng (NEID) 
được điều chỉnh dựa trên sự đa dạng hóa của NLSC của 
Shannon. NEID được tính toán theo công thức: 

           NEID = {1 - (Y / EDI)} (3)

          Y = -∑ (ai Qi Ln Qi)  (4)

Trong đó: 

•	 Y là chỉ số phản chiếu năng lượng nhập PEDI;

•	 ai = (1-ki); 

•	 ki là tỉ số của năng lượng nhập khẩu ròng dựa 
trên nguồn NLSC (i). 

PHÂN TÍCH CHỈ SỐ AN NINH NĂNG LƯỢNG
VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005-2017

Nghiêm Thị Ngoan, Nguyễn Thị Ngọc 
Nguyễn Thị Lê 

Tóm tắt 

An ninh năng lượng là tiền đề cho sự phát triển của tất cả các quốc gia trên thế giới. Việc bảo đảm nguồn cung năng 
lượng sẽ góp phần ổn định kinh tế - xã hội, thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng của mỗi quốc gia nói riêng và toàn thế giới 
nói chung. Mục đích của nghiên cứu này là xem xét an ninh năng lượng trong việc phân tích các chỉ số an ninh năng lượng 
quốc tế dựa trên chỉ số đa dạng hóa Năng lượng sơ cấp (NLSC), chỉ số phụ thuộc nhập khẩu năng lượng và chỉ số năng lượng 
không gây ô nhiễm. Bài báo sử dụng các dữ liệu đầu vào là các số liệu về kinh tế, năng lượng, xã hội để tính toán các chỉ số 
an ninh năng lượng của Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017.
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NOID chỉ ra sự phụ thuộc vào nhập khẩu dầu ròng 
từ dữ liệu nhập khẩu và xuất khẩu dầu, sau đó điều chỉnh 
cường độ tiêu thụ dầu như là một nguồn năng lượng 
chính. NOID được tính bằng công thức: 

NOID =   (5)

NCID chỉ ra sự phụ thuộc vào nhập khẩu than ròng 
từ dữ liệu nhập khẩu và xuất khẩu than, sau đó điều chỉnh 
cường độ tiêu thụ than như là một nguồn năng lượng 
chính. 

NCID =   (6)

2.3. Chỉ số năng lượng không gây ô nhiễm (CFEP)

CFEP là chỉ số của các dạng năng lượng không gây ô 
nhiễm (năng lượng tài tạo): như năng lượng gió, mặt trời, 
sinh khối, thủy triều, thủy điện,...

CFEP được tính dựa trên công thức sau:

CFEP =    (7)

3. Số liệu đầu vào để tính toán các chỉ số an ninh 
năng lượng 

Dưới đây là chuỗi dữ liệu tính toán định lượng các dữ 
liệu đầu vào để tính toán các chỉ số an ninh năng lượng 
với cơ cấu nguồn cung các dạng năng lượng, nhập khẩu 
năng lượng và mức độ phát thải CO

2
 từ các dạng năng 

lượng. Áp dụng các công thức (1), (2), (4), (5)

3.1. Tính toán dữ liệu đầu vào của chỉ số đa dạng 
hóa của nguồn năng lượng sơ cấp DPES 

Chỉ số này được rút ra bằng cách sửa đổi chỉ số đa 
dạng sinh học Shannon, phản ánh tầm quan trọng của đa 
dạng hóa năng lượng liên quan đến sự phong phú và sự 
phù hợp của các nguồn năng lượng. Để tính toán chỉ số, 
lựa chọn 5 nguồn năng lượng chính để đánh giá sự đa 
dạng trong sử dụng nguồn năng lượng của Việt Nam gồm 
có: Dầu, than, khí thiên nhiên, năng lượng sinh học & chất 
thải và năng lượng tái tạo.

Để tính toán được chỉ số DPES, trước hết cần phải 
tính đến chỉ số β là chỉ số đa dạng sinh học của Shanon và 
Q là tỉ số của tổng các nguồn NLSC (TPES).

Về nguồn cung NLSC: 

Theo số liệu thống kê của IEA [5], tổng cung NLSC Việt 
Nam năm 2017 vào khoảng 78,1 triệu TOE, trung bình tăng 
6%/năm trong giai đoạn 2005 - 2017. Năm 2017 nguồn 
cung từ than chiếm 34%, dầu chiếm 25%, nhiên liệu sinh 
học và chất thải, khí thiên nhiên chiếm lượng tương ứng 
9,8%, còn lại là năng lượng tái tạo. Trong tổng cung NLSC 
nguồn cung từ than là lớn nhất, xếp vị trí thứ hai là dầu. 

Hình 1. Tổng cung NLSC Việt Nam giai đoạn 2005-2017 [5]

Nhìn vào đồ thị có thể thấy, mức độ gia tăng nguồn 
cung của than tăng đều trong giai đoạn 2005 - 2017 với 
mức tăng trung bình 11%/năm. Nguồn cung từ khí thiên 
nhiên và dầu có mức tăng trung bình 5%/năm giai đoạn 
2005 - 2017. Năng lượng tái tạo mới được đưa vào sử dụng 
tuy nhiên lượng cung từ nguồn năng lượng này đã tăng 
cao, trung bình giai đoạn 2005 - 2017 khoảng 16%. 

Từ dữ liệu tổng cung NLSC ta tính toán tỷ trọng các 
nguồn năng lượng trong tổng cung NLSC và hệ số logarit 
của tỷ trọng năng lượng. Chi tiết tại bảng số liệu dưới đây:

Bảng 1. Tỷ trọng các nguồn năng lượng trong TPES

Năm Dầu Khí thiên nhiên Than
Nhiên liệu sinh học 

và chất thải
Năng lượng tái tạo

Q
1

Q
1
Ln(Q

1
) Q

2
Q

2
Ln(Q

2
) Q

3
Q

3
Ln(Q

3
) Q

4
Q

4
Ln(Q

4
) Q

5
Q

5
Ln(Q

5
)

2005 0,29 -0,36 0,11 -0,25 0,20 -0,32 0,36 -0,37 0,04 -0,12

2006 0,28 -0,36 0,12 -0,26 0,21 -0,33 0,35 -0,37 0,04 -0,13

2007 0,30 -0,36 0,12 -0,25 0,21 -0,33 0,33 -0,37 0,04 -0,14

2008 0,28 -0,36 0,13 -0,27 0,24 -0,34 0,30 -0,36 0,05 -0,14

2009 0,30 -0,36 0,13 -0,27 0,24 -0,34 0,28 -0,36 0,05 -0,15

2010 0,32 -0,36 0,14 -0,27 0,25 -0,35 0,25 -0,35 0,04 -0,13

2011 0,29 -0,36 0,13 -0,26 0,27 -0,35 0,25 -0,35 0,06 -0,17

Ñieän & Ñôøi soáng     27

KHOA HOÏC - COÂNG NGHEÄ î



Năm Dầu Khí thiên nhiên Than
Nhiên liệu sinh học 

và chất thải
Năng lượng tái tạo

Q
1

Q
1
Ln(Q

1
) Q

2
Q

2
Ln(Q

2
) Q

3
Q

3
Ln(Q

3
) Q

4
Q

4
Ln(Q

4
) Q

5
Q

5
Ln(Q

5
)

2012 0,27 -0,35 0,14 -0,27 0,26 -0,35 0,25 -0,35 0,08 -0,20

2013 0,26 -0,35 0,14 -0,27 0,28 -0,36 0,25 -0,35 0,07 -0,19

2014 0,28 -0,36 0,13 -0,27 0,29 -0,36 0,22 -0,33 0,07 -0,19

2015 0,25 -0,35 0,13 -0,27 0,34 -0,37 0,21 -0,33 0,07 -0,18

2016 0,25 -0,35 0,12 -0,26 0,35 -0,37 0,20 -0,32 0,07 -0,19

2017 0,25 -0,35 0,10 -0,23 0,36 -0,37 0,19 -0,31 0,10 -0,23

(Nguồn: Nhóm nghiên cứu tính toán, 2020)

Tính toán chỉ số β: 

Theo công thức (1), nhóm nghiên cứu tính toán được chỉ số β như sau: 

Bảng 2. Tính toán chỉ số β

Q
1
Ln(Q

1
) Q

2
Ln(Q

2
) Q

3
Ln(Q

3
) Q

4
Ln(Q

4
) Q

5
Ln(Q

5
) β

2005 -0,36 -0,25 -0,32 -0,37 -0,12 1,41

2006 -0,36 -0,26 -0,33 -0,37 -0,13 1,44

2007 -0,36 -0,25 -0,33 -0,37 -0,14 1,45

2008 -0,36 -0,27 -0,34 -0,36 -0,14 1,47

2009 -0,36 -0,27 -0,34 -0,36 -0,15 1,48

2010 -0,36 -0,27 -0,35 -0,35 -0,13 1,46

2011 -0,36 -0,26 -0,35 -0,35 -0,17 1,49

2012 -0,35 -0,27 -0,35 -0,35 -0,20 1,52

2013 -0,35 -0,27 -0,36 -0,35 -0,19 1,52

2014 -0,36 -0,27 -0,36 -0,33 -0,19 1,51

2015 -0,35 -0,27 -0,37 -0,33 -0,18 1,49

2016 -0,35 -0,26 -0,37 -0,32 -0,19 1,48

2017 -0,35 -0,23 -0,37 -0,31 -0,23 1,49

(Nguồn: Nhóm nghiên cứu tính toán, 2020)

Trong giai đoạn 2005 - 2017, hệ số β lớn nhất được xác 
định trong năm 2012 và 2013. Nhìn vào số liệu tính toán có thể 
thấy, trong hai năm 2012 - 2013, mức tỷ trọng phân bổ giữa 
các nguồn năng lượng là cân bằng nhất, giữa các nguồn năng 
lượng có mức chênh lệch nhỏ hơn so với các năm khác, điều 
này chứng tỏ các nguồn năng lượng đang được khai thác và sử 
dụng tương đối đồng đều. 

3.2. Dữ liệu đầu vào tính toán chỉ số nhập khẩu năng 
lượng 

Về nhập khẩu năng lượng tại Việt Nam, trong giai đoạn 
2005 - 2017, nhập khẩu chủ yếu là than, dầu, đây là hai nguồn 
năng lượng được sử dụng nhiều nhất trong đời sống cũng như 
phát triển kinh tế xã hội của đất nước [6]. Việt Nam bắt đầu 
nhập khẩu dầu năm 2015 với sản lượng nhập khẩu 0,2 triệu 
TOE, đến năm 2017 mức độ nhập khẩu đã tăng gấp 5 lần so với 

Hình 2. Nhập khẩu than và dầu thô của 
Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 [6]
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năm 2015 lên mức 1,2 triệu TOE. Còn về lượng than nhập 
khẩu, năm 2017 mức độ nhập khẩu than vào khoảng 7,8 
triệu TOE tăng gấp 23 lần so với năm 2005. Mức độ nhập 
khẩu năng lượng ngày càng tăng cao nhằm đáp ứng nhu 
cầu sử dụng các dạng năng lượng trong nước đặc biệt là 
cung cấp cho các nhà máy điện vận hành, hoạt động sản 
xuất và giao thông vận tải trong nước. 

3.3. Dữ liệu về phát thải từ các nguồn năng lượng 

Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đồng nghĩa 
với việc đảm bảo môi trường. Việc sử dụng năng lượng 
sạch và rẻ hiện nay đang ngày càng được mở rộng và phát 
triển rộng rãi, tuy nhiên tại nước ta mức độ sử dụng cũng 
như khai thác nguồn năng lượng tái tạo vẫn chưa cao, 
trong khi đó mức độ phát thải từ các nguồn năng lượng 
truyền thống đang ngày càng tăng cao. 

Theo kết quả tính toán, xu hướng phát thải CO
2 

ngày 
càng tăng ở Việt Nam, từ 79 triệu tấn CO

2
 trong năm 2005 

đã tăng 1,4 lần, ở mức 191 triệu tấn CO
2
 trong năm 2017 

[7]. Điều này có nghĩa là lượng khí tăng khoảng 140% 
trong 12 năm. Mức độ phát thải CO

2
 chủ yếu từ các nguồn 

năng lượng than, dầu, thông qua hoạt động công nghiệp, 
sản xuất kinh doanh, giao thông vận tải trong nước,… 

Trong đó than là dạng năng lượng có mức độ phát thải 
CO

2
 nhiều nhất. Mức độ phát thải 34 triệu tấn CO

2
 vào năm 

2005 đã tăng lên 115 triệu tấn CO
2
 vào năm 2017. Tỷ trọng 

phát thải CO
2
 từ dầu đã tăng từ 34% lên 58% từ 2005 - 2017 

và có xu hướng tiếp tục tăng trong tương lai. Tỷ trọng phát 
thải từ khí tăng chậm nhất so với hai dòng năng lượng trên 
từ 11 triệu tấn CO

2
 lên 18 triệu tấn CO

2
  từ năm 2005 - 2017. 

Mức độ phát thải của khí gần như không đổi qua các năm 
và đang có xu hướng giảm từ năm 2017.

Hình  3. Mức phát thải CO2 từ các nguồn năng lượng của 
Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 [7]

4. Kết quả tính toán các chỉ số an ninh năng lượng  

Từ dữ liệu đầu vào tính toán ở trên, kết quả tính toán chỉ số DPES được cho dưới bảng sau:

Bảng 3. Thống kê chỉ số DPES giai đoạn 2005 - 2017

Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DPES 88 89 90 91 92 91 93 95 94 94 91 91 95

(Nguồn: Nhóm nghiên cứu tính toán, 2020)

Bảng dữ liệu tính toán cho biết mức độ đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng chính tại Việt Nam trong giai 
đoạn 2005 - 2017 cao, tăng từ 88 năm 2005 lên 95 vào năm 2017. Chỉ số DPES cao nhất vào năm 2012, đạt 95. Tỷ lệ trì trệ 
cũng như suy giảm chỉ số DPES tại Việt Nam ở mức không cao. Từ năm 2012, chỉ số DPES có xu hướng giảm (năm 2017 
giảm xuống còn 92). Thông thường, các giá trị DPES dưới 50, thì mức độ phân bố các nguồn NLSC không đồng đều, 
ngược lại giá trị DPES cao hơn (trên 50) biểu thị mức độ đa dạng trong các nguồn cung NLSC của quốc gia cũng như 
mức độ khai thác đồng đều từ các nguồn. DPES Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 luôn cao hơn 50 cho thấy rằng quốc gia 
có ít rủi ro an ninh cung cấp năng lượng vì các nguồn năng lượng hiện tại là sẵn có [8].Tuy nhiên, trong một vài thập 
kỷ tới, tài nguyên của nước ta có xu hướng cạn kiệt. Theo tính toán, chỉ số DPES của Việt Nam cao nhưng thực tế chỉ ra 
sản lượng nhập khẩu than, dầu đang tăng nhanh. Các ước tính của NEID cho thấy, theo tính toán trong giai đoạn 2005 
- 2017 chỉ số phụ thuộc nhập khẩu năng lượng đều phụ thuộc vào nhập khẩu than. Điều này là do năm 2015, Việt Nam 
mới bắt đầu nhập khẩu dầu. Năm 2017, Việt Nam nhập khẩu khoảng 12% dạng năng lượng than và dầu từ nước ngoài 
trong đó tỷ trọng nhập khẩu than chiếm đến 90% năng lượng nhập khẩu tương ứng nhập khẩu 7,1 triệu TOE, còn lại là 
dầu chiếm 10% tương ứng nhập khẩu 1,2 triệu TOE. 

Nhìn vào đồ thị có thể thấy mức độ nhập khẩu năng lượng ngày càng gia tăng và không hề có xu hướng giảm. Việc 
mở rộng và phát triển của chính phủ trong xây dựng các nhà máy điện, nguyên liệu cho các nhà máy lọc dầu trong nước 
cũng là nguyên nhân chính làm cho việc nhập khẩu năng lượng tăng. Tuy nhiên mức độ nhập khẩu của Việt Nam hiện 
khá thấp, điều này cũng phần nào phản ánh mức độ an toàn trong an ninh cung cấp năng lượng giai đoạn 2005 - 2017. 
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Hình  4. Các chỉ số phụ thuộc nhập khẩu năng lượng của 
Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 [3]

Xu hướng phát triển năng lượng sạch đang phát triển 
rộng rãi trên toàn cầu. Cũng với đó là các cố gắng của các 
nước trên thế giới trong giảm phát thải khí nhà kính, ngăn 
chặn các hiện tượng nóng lên toàn cầu, mức độ đa dạng 
các nguồn năng lượng của đất nước đối với năng lượng tái 
tạo và các nguồn năng lượng carbon thấp sẽ là xu hướng 
phát triển mạnh trong tương lai. 

Hình 5. So sánh chỉ số phụ thuộc nhập khẩu năng lượng 
và chỉ số năng lượng không gây ô nhiễm của Việt Nam giai 

đoạn 2005-2017 [8]

CFEP đo lường mức độ đa dạng hóa của đất nước đối 
với năng lượng tái tạo và các nguồn năng lượng cacbon 
thấp. Như đã thấy trong Hình 7, xu hướng CFEP của Việt 
Nam đã gia tăng trong giai đoạn 2014 - 2017, trong những 
năm qua do việc sử dụng nhiên liệu tái tạo trong việc đáp 
ứng nhu cầu năng lượng ngày càng mở rộng. Điều này 
lí giải bởi Việt Nam đang tăng cường khai thác, sử dụng, 
phát triển các nguồn năng lượng sạch để giảm ô nhiễm 
môi trường và biến đổi khí hậu. Việt Nam cần đẩy mạnh 
hành động nhằm ngăn chặn tỷ lệ ngày càng tăng trong sử 
dụng của nhiên liệu hóa thạch - chủ yếu là than và dầu để 
đảm bảo cho sự phát triển năng lượng tái tạo.

5. Kết luận 

Việc phân tích các chỉ số an ninh năng lượng có mục 
tiêu kiểm tra ý nghĩa kinh tế, phản ảnh tình hình an ninh 
cung cấp năng lượng ở Việt Nam cũng như định hướng sử 
dụng năng lượng tương lai. 

Chỉ số DPES cho biết mức độ đa dạng nguồn cung 
NLSC tại Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu 2005 - 2017 
cao. NEID cho biết mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu hai 
nguồn năng lượng chính là than và dầu đang tăng cao 
để đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng trong công tác xây 
dựng các nhà máy điện, công nghiệp sản xuất phát triển 
kinh tế quốc gia. 

Khả năng cung cấp năng lượng của Việt Nam hiện 
đang trong giai đoạn ổn định. Tuy nhiên trong tương lai 
chúng ta không thể biết trước những rủi ro xảy ra đối với 
an ninh năng lượng quốc gia. Kết quả nghiên cứu bên 
cạnh cung cấp bức tranh tổng quan về an ninh cung cấp 
và nhập khẩu năng lượng, còn có ý nghĩa trong việc định 
hướng chính sách, chiến lược an ninh năng lượng trong 
tương lai như:

•	Công tác xây dựng các cơ sở dự trữ năng lượng 
phòng ngừa rủi ro gián đoạn cung cấp và bất ổn thị trường 
năng lượng. 

Cần ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo vì điều này 
sẽ mang lại lợi ích kinh tế và giảm suy thoái môi trường 
do phát thải từ các nguồn năng lượng hóa thạch đem lại 
nguồn năng lượng mới cho phát triển quốc qua đảm bảo 
an toàn trong an ninh cung cấp năng lượng.
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Gia Lai với số giờ nắng trung 
bình vào khoảng 1.900 - 2.200 
giờ/năm, bức xạ tổng cộng 

335-380 kcal/cm2  và số liệu bức xạ 
mặt trời trung bình ngày đưa vào 
tính toán 4,6-5,2 kWh/m2. Đây là điều 
kiện rất thuận lợi để Gia Lai phát triển 
các dự án điện mặt trời. Bên cạnh các 
dự án năng lượng mặt trời lớn, ngày 
càng có nhiều doanh nghiệp lẫn hộ 
gia đình tại Gia Lai đầu tư lắp đặt điện 
mặt trời mái nhà với quy mô nhỏ để 
trước hết là phục vụ nhu cầu sinh 
hoạt và sau đó là bán lại sản lượng 
điện dư thừa cho ngành điện.

Sau hơn 9 tháng chính sách giá 
điện mặt trời bỏ ngỏ, việc Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quyết định số 
13 đã đáp ứng mong mỏi của các nhà 
đầu tư trong lĩnh vực này. Đối với các 
doanh nghiệp chuyên cung cấp thiết 
bị điện mặt trời mái nhà như Công ty 
TNHH Thanh Phong (75 Lê Thánh Tôn, 
phường Ia Kring, TP. Pleiku), quyết định 
này cũng có tác dụng gỡ khó. Ông Lê 
Tuấn Thành - Giám đốc Công ty - cho 
biết: “Kể từ ngày 30/6/2019 đến nay, 
giá bán điện mặt trời bị bỏ ngỏ khiến 
thị trường thiết bị này gần như chững 
lại, ảnh hưởng rất lớn tới doanh số của 
Công ty. Nhiều hộ gia đình, doanh 
nghiệp và chủ đầu tư đắn đo trong 
việc đầu tư hệ thống điện mặt trời 
mái nhà vì không biết tới khi nào mới 
có giá bán điện chính thức. Khi Quyết 
định số 13 được ban hành, hy vọng thị 
trường này sẽ náo nhiệt trở lại”.

Để khuyến khích các hộ gia đình, 
các doanh nghiệp đầu tư lắp đặt hệ 
thống điện mặt trời mái nhà, ngay từ 
năm 2018 đến nay, Công ty Điện lực 

Gia Lai (PC Gia Lai) đã tích cực tuyên 
truyền, vận động, tạo mọi điều kiện 
cho các chủ đầu tư từ công tác tư vấn, 
thỏa thuận đấu nối, nghiệm thu đóng 
điện, lắp đặt công tơ 2 chiều tính toán 
giao nhận điện năng.

Theo cơ chế khuyến khích chung 
của ngành điện, khách hàng khi đầu 
tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái 
nhà sẽ được lắp đặt miễn phí công tơ 
2 chiều, cơ chế mua bán điện theo 
chiều giao và chiều nhận riêng biệt 
nếu hệ thống pin mặt trời đáp ứng đủ 
các tiêu chuẩn, điều kiện đấu nối lưới 
điện hiện hữu theo quy định. Ngoài 
ra, PC Gia Lai cũng thường xuyên 

kiểm tra, tư vấn, khuyến cáo các 
khách hàng đã lắp pin mặt trời mái 
nhà nhưng chưa đăng ký thỏa thuận 
đấu nối, chưa thỏa thuận lắp công tơ 
2 chiều, nhằm hạn chế nguy cơ mất 
an toàn khi tự ý hòa lưới.

Theo ông Võ Ngọc Quý - Phó 
Giám đốc kinh doanh PC Gia Lai, 
công suất hệ thống điện năng lượng 
mặt trời mái nhà phụ thuộc nhu cầu 
sử dụng, kinh doanh của mỗi hộ gia 
đình, doanh nghiệp và diện tích mái 
nhà hiện có. Thông thường đối với hộ 
gia đình nhỏ, Công ty nhỏ có thể đầu 
tư hệ thống điện năng lượng mặt trời 
mái nhà đến 10 kWp để sử dụng.

Với những điểm mới trong Quyết định số 13 của Thủ tướng Chính phủ đã giúp 
Gia Lai thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược

GIA LAI: THỊ TRƯỜNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI SÔI ĐỘNG 

SAU QUYẾT ĐỊNH MỚI CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 13 ngày 06/4/2020 về việc khuyến khích phát triển điện mặt 
trời, trong đó có quy định cụ thể về việc ký hợp đồng với giá mua điện mặt trời mái nhà mới.Với tầm nhìn xa về phát 
triển kinh tế - xã hội, Gia Lai xác định 2 trụ cột để đột phá là năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao. Tại 
tỉnh Gia Lai hiện có hơn 300 chủ đầu tư đăng ký lắp đặt điện mặt trời mái nhà với tổng công suất hơn 300 MWp. Đây 
được coi là một cú hích lớn cho lĩnh vực điện mặt trời áp mái phát triển tại địa phương.
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TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG ĐIỆN 
TIẾT KIỆM MÙA NẮNG NÓNG

Những ngày gần đây,Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ liên tiếp hứng 
chịu nắng nóng với nền nhiệt cao nhất phổ biến trên 370C. Đợt nắng 
nóng này khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.Thời tiết nắng 
nóng kéo dài cũng làm nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến.

(Nguồn ảnh: Internet)

Theo thống kê của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI), 
mới đầu hè nhưng sản lượng điện tiêu thụ bình quân tăng cao hơn nhiều so 
với các tháng trước liền kề. Cụ thể, tháng 4/2020, sản lượng điện bình quân 
đạt 42,99 triệu kWh. Nhưng đến tháng 5/2020, Hà Nội chỉ hứng chịu 1 đợt 
nắng nóng duy nhất trong vòng 2 ngày (vào ngày 20 và 21/5/2020)đã nâng 
lượng điện tiêu thụ bình quân cả tháng lên mức 62,6 triệu kWh, tăng 45% so 
với tháng 4. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định,xu thế thời tiết 
trong tháng 6/2020 tại các tỉnh Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội sẽ liên tiếp xảy ra các 
đợt nắng nóng kéo dài, tập trung trong 2 tuần đầu của tháng. Vì thế, để giảm 
thiểu nguy cơ quá tải cục bộ gây sự cố gián đoạn cung cấp điện đồng thời cũng 
hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến do mức sử dụng điện quá 
cao so với bình thường, EVNHANOI  khuyến cáo khách hàng một số giải pháp 
sử dụng điện tiết kiệm

Đối với các hộ gia đình

Lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng 
(càng nhiều sao càng tiết kiệm điện năng). Thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng 
để thiết bị hoạt động ổn định, tiết kiệm. 

Trong năm 2019, PC Gia Lai 
đã thực hiện đấu nối được 12,336 
MWp, vượt kế hoạch Tổng Công ty 
Điện lực miền Trung giao (7,5 MWp). 
Năm 2020, dự kiến PC Gia Lai sẽ vượt 
xa kế hoạch Tổng Công ty Điện lực 
miền Trung (EVNCPC) giao (20 MWp) 
khi chỉ trong vòng 1 tháng sau khi 
Thủ tướng có quyết định số 13 ngày 
6/4/2020 về việc khuyến khích phát 
triển điện mặt trời đã có tới hơn 300 
chủ đầu tư đăng ký đầu tư lắp đặt 
điện mặt trời mái nhà với tổng công 
suất hơn 300 MWp.

Tính đến thời điểm hiện tại, Gia 
Lai có 319 dự án lắp đặt, đấu nối vào 
lưới điện hạ áp với tổng công suất 
5,1 MWp; 17 dự án đấu nối vào lưới 
điện trung áp với tổng công suất 
13,7 MWp. Tổng số tiền ngành điện 
đã trả cho các chủ đầu tư đến thời 
điểm hiện tại (mới chỉ trả cho các 
công trình đóng điện trước ngày 
30/6/2019) là 8,9 tỉ đồng. Đối với các 
dự án đóng điện sau ngày 30/6/2019, 
hiện đã có quy định về giá mua điện 
từ ngày 01/7/2019 - 21/12/2020 (giá 
mua điện (chưa bao gồm thuế giá 
trị gia tăng) là 8,34 UScents/kWh 
(khoảng 1.943 đồng/kWh) và được 
áp dụng 20 năm kể từ ngày vào vận 
hành phát điện), PC Gia Lai sẽ sớm 
thanh toán toàn bộ sản lượng điện 
các đơn vị đã bán cho ngành điện 
được bảo lưu từ ngày 01/7/2019 đến 
nay ngay khi có văn bản hướng dẫn 
chi trả tiền điện cụ thể của các cấp 
thẩm quyền.

Quyết định số 13 của Thủ tướng 
Chính phủ rõ ràng đã mở ra cơ hội 
mới cho các nhà đầu tư trong lĩnh 
vực điện mặt trời. Tuy nhiên, giá 
mua điện theo quyết định này chỉ 
áp dụng đối với các dự án hoặc một 
phần dự án vận hành thương mại từ 
ngày 1/7/2019 - 31/12/2020. Điều 
này đồng nghĩa với việc các nhà đầu 
tư chỉ còn trên 7 tháng triển khai các 
thủ tục đầu tư và xây dựng các dự án 
để được hưởng giá bán điện cố định 
trong suốt 20 năm tới. Một số người 
cho rằng, dù ngắn nhưng khoảng 
thời gian này vẫn khả thi vì lắp đặt 
điện mặt trời khá nhanh.

Quốc Chiêu
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Trời càng nắng, sử dụng điều hòa càng nhiều, 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.

Điều chỉnh tủ lạnh ở nhiệt độ hợp lý theo mùa, 
thường xuyên kiểm tra gioăng cao su ở cánh tủ; không 
mở tủ lạnh quá lâu; không chứa quá nhiều thực phẩm; nơi 
để tủ lạnh tránh xa các thiết bị sinh nhiệt (bình nước nóng, 
bếp, lò nướng…).

Đối với việc sử dụng bàn ủi, bình nước nóng: Nên tập 
trung nhiều đồ để ủi một lần, ủi đồ dày trước và tận dụng 
sức nóng để ủi đồ mỏng. Nên mua bình nước nóng gián 
tiếp, bật trước khi tắm 10-15 phút hoặc sử dụng bình nước 
nóng năng lượng mặt trời.

Nên chọn đèn compact, đèn led và tận dụng ánh 
sáng tự nhiên. Nên nấu cơm trước khi ăn từ 30-45 phút để 
hạn chế thời gian hâm nóng.

Một điều rất quan trọng nữa với hầu hết các thiết bị 
kể trên là hãy rút phích cắm khi không sử dụng, bởi mặc 
dù không dùng nhưng chúng vẫn góp phần làm cho hóa 
đơn tiền điện tăng lên. Theo viện nghiên cứu Berkeley, 
những thiết bị chưa rút phích, dù không sử dụng, cũng sẽ 
tiêu thụ khoảng 5% - 10% lượng điện năng tiêu thụ trong 
gia đình.

Đối với doanh nghiệp sản xuất

Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế vận hành các 
thiết bị điện có công suất lớn (như máy nghiền, máy nén 
khí…) vào giờ cao điểm từ 17 giờ đến 20 giờ hàng ngày.

Đầu tư, cải tiến, thay thế các thiết bị cũ, lạc hậu, hiệu 
suất thấp bằng các thiết bị có hiệu suất cao và tiết kiệm 
điện như: Lắp đặt thêm các máy biến tần cho hệ thống 
máy nén, điều hòa công nghiệp, quạt gió, mô tơ có công 
suất lớn trong dây chuyền sản xuất.

Lắp đặt thêm các thiết bị đo đếm điện năng tại các 
bộ phận, tổ đội sản xuất để kiểm soát lượng điện sử dụng.

Ngoài các giải pháp trên, với cơ chế khuyến khích 
của Chính phủ hiện nay, khách hàng hộ gia đình và doanh 
nghiệp sản xuất có thể đầu tư lắp đặt thêm điện mặt trời 
mái nhà để sử dụng luôn nguồn điện mặt trời tại chỗ, tiết 
kiệm chi phí tiền điện, làm mát nhà xưởng và có thời gian 
hoàn vốn đầu tư tốt.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Hà Nội

Khách hàng tại Hà Nội muốn tìm hiểu chi tiết các cách 
sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả mùa nắng nóng, vui lòng  
liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng của EVNHANOI 
qua tổng đài 19001288 (phục vụ 24/7) để được tiếp nhận 
tư vấn và giải đáp. 

Lê Thu
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Hiện nay, Quảng Bình đang có 
chính sách ưu tiên phát triển 
các dự án năng lượng tái tạo 

như điện mặt trời, điện gió… Theo 
đó, lãnh đạo tỉnh sẽ tập trung rà soát 
để giúp cho các nhà đầu tư tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc trong việc triển 
khai thực hiện các dự án trên địa bàn.

Thời gian qua, nhiều nhà đầu tư 
trong và ngoài nước đã đến tìm hiểu 
và mong muốn đầu tư phát triển các 
dự án điện mặt trời tại Quảng Bình. 
Trước thực tế đó, tỉnh Quảng Bình 
đang phối hợp với Viện Năng lượng 
triển khai lập quy hoạch phát triển 
điện mặt trời với tổng công suất dự 
kiến đạt gần 1.200 MW trên địa bàn 
các xã Ngư Thủy Bắc, Sen Thủy, Hưng 
Thủy (huyện Lệ Thủy); Nam Trạch, Lý 
Trạch, (huyện Bố Trạch) và các mặt 
hồ nước lớn trong tỉnh như: Bàu Sen, 
Bàu Bàng, Bàu Mía, Phú Vinh…

Trước đó, ngày 14/7/2019, UBND 
tỉnh Quảng Bình đã chấp thuận chủ 
trương đầu tư cho Dự án Nhà máy 
Điện mặt trời 49,5 MW thuộc tổ hợp 
dự án điện năng lượng tái tạo Dohwa 
Lệ Thủy của Công ty TNHH Năng 
lượng xanh Dohwa. 

Dự án Nhà máy điện mặt trời 
Dohwa Lệ Thủy có tổng mức đầu tư 
55,6 triệu USD; trong đó vốn chủ sở 
hữu là 16,7 triệu USD, vốn vay 38,9 
triệu USD. Đến nay, Công ty Dohwa 
đã hoàn thành một số hạng mục 
công việc, bao gồm: Hồ sơ báo cáo 
nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở đã 
được Bộ Công Thương thẩm định 
phê duyệt; lập quy hoạch chi tiết; 
ký hợp đồng mua, bán điện với Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam; rà phá bom 
mìn; đánh giá tác động môi trường; 
đánh giá hiện trạng rừng để lập 
phương án nộp quỹ trồng rừng thay 

thế, nộp bảo lãnh thực hiện hợp 
đồng liên quan…

Dự kiến, trang trại điện mặt trời 
Dohwa với tổng công suất lắp đặt 
49,5MWp, sản lượng điện là 77 triệu 
kWh/năm với hơn 150.000 tấm pin 
quang điện silic đa tinh thể, công suất 
mỗi tấm là 330Wp, tuổi thọ thiết bị là 
25 năm và được lắp đặt trên hệ thống 
giàn, khung đỡ chịu lực kết hợp hệ 
thống Inverter hòa lưới điện quốc gia.

Được biết, với vai trò quản lý 
lưới điện khu vực miền Trung - Tây 
Nguyên, Tổng công ty Điện lực miền 
Trung sẽ sớm xây dựng mới 01 TBA 
công suất 2x40 MVA (giai đoạn 1 lắp 
01 MBA ), đường dây 110kV dài 13,42 
km đấu nối từ thanh cái TBA 110 kV 
Cam Liên đến TBA 110 kV Lệ Thủy 
phục vụ việc đấu nối điện mặt trời 
vào lưới điện quốc gia khi dự án hoàn 
thành đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Bình 
hiện đang phối hợp với Công ty Tư vấn 
Điện 3 triển khai lập quy hoạch phát 
triển điện gió với công suất dự kiến 
khoảng 1.160 MW trên địa bàn các 
xã Gia Ninh, Hải Ninh (huyện Quảng 
Ninh); Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung, 
Sen Thủy, Văn Thủy, Thái Thủy, Hồng 
Thủy, Hoa Thủy (huyện Lệ Thủy); Dân 
Hóa (huyện Minh Hóa); Trung Trạch, 
Tây Trạch (huyện Bố Trạch). 

Đến nay, có 4 nhà đầu tư xin 
đăng ký thực hiện dự án điện gió tại 
Quảng Bình; trong đó, Dự án Cụm 
trang trại điện gió B&T được chọn là 
công trình chào mừng Đại hội Đảng 
bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ khởi công 
trước ngày 10/10/2020.

Dự án Cụm trang trại điện gió 
B&T với tổng công suất 252MW, xây 

QUẢNG BÌNH: 

ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN 
NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Trang trại điện gió kết hợp trang trại điện mặt trời
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EVNSPC 
KÊU GỌI TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC DOANH NGHIỆP 

PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI
Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa có thư ngỏ gửi các 

doanh nghiệp phân phối, lắp đặt hệ thống điện mặt trời đề nghị hợp tác 
và phát triển điện mặt trời áp mái nhà trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía 
Nam (từ Ninh Thuận đến Cà Mau) nhằm mở rộng mô hình sử dụng năng 
lượng tái tạo, góp phần bảo vệ môi trường.

Cụ thể, trong thời gian qua, EVNSPC và các Công ty Điện lực (CTĐL) thành 
viên đã triển khai phổ biến, quảng bá trên các phương tiện truyền thông 
công cộng về các chủ trương, chính sách khuyến khích lắp đặt điện mặt 

trời, đặc biệt là điện mặt trời áp mái và các thủ tục thực hiện đầu tư trên địa bàn 
21 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Các Công ty Điện lực sẵn sàng lắp đặt (miễn phí) công tơ hai chiều đo đếm 
điện năng, ký kết hợp đồng mua lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời áp mái 
của hộ dân/doanh nghiệp phát lên lưới điện; thực hiện (miễn phí) các hồ sơ liên 
quan việc đấu nối vào lưới điện, ghi chỉ số, thanh toán tiền điện mặt trời áp mái 
đến khách hàng hàng tháng. 

Thực hiện theo Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08/3/2018 về việc phê 
duyệt chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020, định 
hướng đến năm 2030 và triển khai Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế 
khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ đã 
ban hành ngày 06/4/2020. Theo đó, EVNSPC tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động 
truyền thông về lợi ích của lắp đặt hệ thống điện MTMN đến hộ sử dụng điện; 
phát triển đội ngũ tư vấn đến khách hàng trong lựa chọn lắp đặt hệ thống điện 
MTMN, cung cấp các dịch vụ đấu nối, thay công tơ 2 chiều miễn phí.

Đặc biệt, Tổng công ty Điện lực miền Nam sẵn sàng tiếp nhận các giải pháp 
hợp tác từ các doanh nghiệp bao gồm: Gói dịch vụ hỗ trợ khách hàng lắp đặt 
điện mặt trời mái nhà; Gói giải pháp đem lại lợi ích tăng thêm cho người tiêu 
dùng điện khi lắp đặt điện mặt trời áp mái; Gói dịch vụ hợp tác với EVNSPC (và 
các đơn vị trực thuộc) truyền thông điện mặt trời áp mái trên địa bàn 21 tỉnh, 
thành phía Nam...

Khôi Nguyên

dựng tại các xã Gia Ninh, Hải 
Ninh (huyện Quảng Ninh) và 
Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy) 
có tổng mức đầu tư là 8.904 tỷ 
đồng, gồm 2 dự án là trang trại 
điện gió B&T1 có công suất 109,2 
MW với kế hoạch vận hành vào 
tháng 12/2020 và trang trại điện 
gió B&T2, công suất 142,8 MW 
với kế hoạch vận hành tháng 
6/2021. 

Diện tích đất khảo sát cho 
cụm điện gió B&T là 2.244 ha, 
trong đó có 156 ha là đất rừng 
trồng cây tràm của 2 huyện 
Quảng Ninh và Lệ Thủy. Trước 
mắt, chủ đầu tư sẽ triển khai dự 
án trang trại điện gió B&T1 có 
tổng công suất 109,2 MW bao 
gồm 26 turbine (công suất mỗi 
turbine là 4,2MW), các máy biến 
áp trung áp 0,72/35 kV và thiết 
bị phụ trợ kèm theo; đường kính 
trụ quay 150m, chiều dài cánh là 
73,66 m và phần trụ quay được 
treo trên cột thép cao 125 m.

Để truyền tải nguồn điện từ 
trang trại điện gió lên lưới điện 
220 kV (điểm mua bán điện), 
ngành điện cần phải xây dựng 
trạm biến áp nâng áp 35/220 kV 
B&T1 và đường dây 220 kV dài 
18,28 km; trạm cắt 220 kV B&T 
đấu nối chuyển tiếp trang trại 
điện gió vào đường dây 220 kV 
Đông Hà - Đồng Hới (mạch 1) 
hiện có.

Để khuyến khích phát triển 
ngành năng lượng tái tạo theo 
mục tiêu đề ra, ngoài các chính 
sách hỗ trợ của địa phương và 
ưu đãi chung của Chính phủ, 
lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tiếp 
tục tăng cường công tác cải cách 
hành chính, cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh, huy động tối 
đa các nguồn lực đầu tư phát 
triển hệ thống kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội nhằm tạo điều 
kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư 
trong nước và quốc tế đến khảo 
sát, nghiên cứu đầu tư các dự án 
năng lượng tái tạo trên địa bàn.

Bình Yên
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Theo thống kê của Tổng công ty 
Điện lực TP Hà Nội(EVNHANOI), 
lượng điện tiêu thụ ngày 17/5 là 

54,4 triệu kWh, nhưng đến ngày21/5 
tăng mạnh cùng nắng nóng lên mức 
85 triệu kWh, tăng 41% so với sản 
lượng điện bình quân tháng 4 và cao 
nhất từ đầu năm 2020 đến nay.

Thời tiết nắng nóng khắc nghiệt 
cũng làm nhu cầu sử dụng các thiết 
bị làm mát như điều hòa nhiệt độ 

tăng rất cao. Theo tính toán cụ thể 
của chuyên gia kỹ thuật điện, trong 
những lúc thời tiết nắng nóng kéo 
dài, điện năng tiêu thụ của riêng điều 
hoà nhiệt độ trong gia đình có thể 
chiếm tới 60-65% tổng số lượng điện 
năng tiêu thụ.

Để giảm thiểu nguy cơ quá tải 
cục bộ lưới điệnđồng thời cũng hạn 
chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng 
đột biến do mức sử dụng điện quá 

cao so với bình thường, EVNHANOI 
khuyến nghị khách hàng sử dụng các 
loại điều hòa tiết kiệm năng lượng có 
dán nhãn năng lượng 5 sao của Bộ 
Công Thương, kết hợp thêm quạt và 
để nhiệt độ từ 26 độ C trở lên. Nhiệt 
độ điều hòa cũng nên chênh lệch với 
nhiệt độ ngoài trời từ 10 đến 12 độ 
C là hợp lý về tiêu thụ điện. Việc để 
nhiệt độ thấp không khiến điều hòa 
làm lạnh nhanh hơn mà còn gây tốn 
nhiều điện năng.

Ngoài việc sử dụng hợp lý điều 
hoà nhiệt độ, EVNHANOI khuyến cáo 
người dân không nên sử dụng đồng 
thời các thiết bị điện có công suất lớn 
(như bếp điện, máy giặt, bình nóng 
lạnh…) trong giờ cao điểm (bao gồm 
khung giờ từ 11h00 đến 14h00 và từ 
18h00 đến 23h00 hàng ngày). 

Khách hàng tại Hà Nội nếu gặp 
sự cố về điện hoặc muốn tìm hiểu 
các cách sử dụng điện tiết kiệm, hiệu 
quả mùa nắng nóng, vui lòng  liên hệ 
Trung tâm Chăm sóc khách hàng của 
EVNHANOI qua tổng đài 19001288 
(phục vụ 24/7) để được tiếp nhận tư 
vấn và giải đáp. 

Thu Minh

TIÊU THỤ ĐIỆN TĂNG CAO CÙNG NẮNG NÓNG

Thủ đô Hà Nội đang phải hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 
38-40 độ C, thế nhưng với hiệu ứng nhà kính và các khối bê tông, tòa nhà cao tầng đã khiến mức 
nhiệt trong ngày tại Hà Nội vượt ngưỡng 40 độ C, thậm chí nhiệt độ đo được tại mặt đường ngày 
21/5 còn lên đến hơn 55 độ C. Thời tiết nắng nóng khắc nghiệt cũng làm nhu cầu sử dụng điện tăng 
cao đột biến.

Biểu đồ sản lượng tiêu thụ điện tại Hà Nội trong các ngày từ 17-21/5/2020
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Nắng nóng kéo dài, sức mua 
điều hòa tăng mạnh

Dự báo thời tiết cho thấy, các 
tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ 
dự báo tiếp tục có nắng nóng với nền 
nhiệt sẽ tiếp tục gia tăng, thậm chí 
nắng nóng gay gắt sẽ xuất hiện nhiều 
trong mùa hè này. Thời gian qua, Hà 
Nội cũng bước vào những ngày hè 
nắng nóng gay gắt đầu tiên, khi nền 
nhiệt nhất phổ biến 37-400C.

Trước những diễn biến nắng 
nóng kéo dài của thời tiết, nhiều 
người đã rút kinh nghiệm đợt nắng 
nóng năm trước không thể mua được 
điều hòa và thợ lắp đặt.Năm nay, mới 
chớm Hè, anh Nguyễn Hữu Hưng, trú 
tại Thanh Trì (Hà Nội) đã bắt đầu tìm 
mua sản phẩm điều hòa để lắp cho 
phòng ngủ của gia đình.

“Ngay khi nghe tin Hà Nội sẽ 
trải qua nhiều đợt nắng nóng trong 
mùa Hè này, thì tôi đã lên mạng đặt 

siêu thị điện máy giao đến chiếc điều 
hòa 2 chiều 1.800 BTU.Không để như 
năm ngoái, vừa tìm không được máy 
ưng ý mà mất công chờ đợi thợ lắp 
đặt.Đầu mùa nên các hệ thống phân 
phối cũng đưa ra nhiều khuyến mãi 

hấp dẫn cho từng loại điều hòa”, anh 
Hưng chia sẻ.

Theo ghi nhận tại các hệ thống 
siêu thị, do nền nhiệt độ đầu Hè có 
nơi đã lên đến 40 độ C, nhiều người 
dân bắt đầu tìm kiếm các thiết bị làm 
mát như quạt điện, điều hòa khiến 
cho thị trường dần sôi động trở lại sau 
nhiều ngày “đóng băng” vì Covid-19.

Anh Nguyễn Thái Tuấn, chủ công 
ty kinh doanh điều hòa tại phố Thái 
Hà cho hay, từ hôm qua, lượng truy 
cập vào trang bán hàng online của 
công ty có tăng cao hơn so với trước 
đó khoảng 10 -15%. Trong đó, điều 
hòa nhiệt độ đang là từ khóa có lượt 
tìm kiếm nhiều nhất trên hệ thống 
của cửa hàng.

Trong đó, dòng smart-wifi cho 
phép điều khiển qua điện thoại 
thông minh hoặc có tính năng diệt 
khuẩn, khử mùi, giảm tiếng ồn được 

NẮNG NÓNG KÉO DÀI NGƯỜI DÂN ĐỒNG LOẠT 
MUA ĐIỀU HÒA, QUẠT ĐIỆN VỚI MỨC GIÁ HẤP DẪN

Đầu tháng 5, miền Bắc trải qua đợt nắng nóng gay gắt đầu mùa khiến nhu cầu tìm mua các 
sản phẩm làm mát tăng mạnh. Đúng vào dịp này các đơn vị kinh doanh điện máy cũng đưa ra nhiều 
chương trình khuyến mãi lớn, kèm tặng theo sản phẩm nhằm phá băng thị trường do ảnh hưởng từ 
dịch COVID - 19 thời gian qua.

Thị trường điện lạnh bắt đầu sôi động trở lại sau dịch COVID-19

Điều hòa giảm giá tới 40% nhằm thu hút khách
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Bảo vệ bo mạch khi điện áp thay đổi, bảo vệ 
dàn nóng bằng các công nghệ chống ăn mòn là 
cách tăng độ bền cho điều hòa không khí Daikin.

Là thương hiệu của một quốc gia có mức độ 
quan tâm đến các vấn đề môi trường cao như Nhật 
Bản, Daikin hướng tới việc sản xuất những sản 
phẩm điều hòa không khí bền bỉ, có tuổi thọ cao, 
để hạn chế rác thải từ đồ dùng gia đình. Với gần 
100 năm kinh nghiệm chuyên ngành trong lĩnh vực 
điều hòa không khí, đại diện Daikin cho biết các sản 
phẩm luôn được cải tiến trong công nghệ và thiết 
kế, đáp ứng nhu cầu về chất lượng của người tiêu 
dùng. Để kéo dài tuổi thọ của sản phẩm, điều hòa 
không khí Daikin đang áp dụng khá nhiều công 
nghệ mới, trong đó có cả công nghệ độc quyền:

Công nghệ bảo vệ bo mạch khi điện áp thay 
đổi (Hi /Low Voltage Shield)

Điện áp lên xuống không ổn định vẫn còn xảy 
ra ở nhiều nơi và có thể khiến các thiết bị điện tử 
nhanh hư hỏng. Dòng sản phẩm FTKM, FTKC, ATKC, 
FTKA, ATKA của Daikin được trang bị một bo mạch 
điện tử có độ bền cao để có thể chịu đựng được 
điện áp lên đến 440V ở dòng điện một pha. Bo 
mạch điện này sẽ giúp người tiêu dùng không cần 
phải lắp thêm bộ ổn áp điện.

Đối với dòng FTKC, ATKC, FTKA, ATKA, máy vẫn 
hoạt động trong dãy điện áp từ 150V - 264V (FTKM 
là 130V - 264V). Nếu điện áp cao hơn 264V hoặc 
thấp hơn 440V, thì máy tự ngừng hoạt động.

FTKC là một trong những sản phẩm được trang bị 
công nghệ bảo vệ bo mạch khi điện áp thay đổi

Khi điện áp trở về mức điện áp hoạt động bình 
thường, máy điều hòa sẽ tự động hoạt động trở lại 
như trước đó.

Công nghệ này giúp cho máy điều hòa hoạt 
động bền bỉ, tránh được các hư hỏng khi điện áp 
thay đổi, đặc biệt ở những nơi mạng lưới điện áp 
chưa có sự ổn định.

chú ý hơn cả. Khách hàng mua phổ biến nhất là dòng máy điều 
hòa có công suất 9.000 BTU và 12.000 BTU với mức giá dao 
động từ 7 -14 triệu đồng/sản phẩm, tùy loại.

“Lưu lượng truy cập của mục điều hòa và quạt điều hòa trên 
300 lượt. Tuy chưa phải về được mức cao điểm trước đây, nhưng 
cho thấy khách rất quan tâm đến mặt hàng này. Lượt tìm kiếm 
trên website lên tới gần 3.000 lượt/ngày.”, anh Tuấn chia sẻ.

Thiết bị làm mát khuyến mại lớn nhằm hút khách đầu hè

Tại các siêu thị điện máy, hàng loạt chương trình khuyến 
mại đầu hè vừa được tung ra với mức giảm tới gần 40% cho các 
sản phẩm điện máy, điện lạnh. Trong đó, giá bán của các sản 
phẩm điều hòa không khí trong dịp nắng nóng như đổ lửa có 
nhiều dòng khuyến mại rẻ hơn, với mức từ 4-6 triệu đồng/chiếc.

Đơn cử, tại siêu thị điện máy Mediamart, chiếc điều hòa 
Sharp giảm tới 2,7 triệu đồng về còn hơn 6.7 triệu đồng hay điều 
hòa 1 chiều Inverter Midea 9.000 BTU giảm giá 34% còn gần 5,5 
triệu đồng hay SamSung 1 chiều Inverter giảm còn 8,5 triệu đồng.

Ngày này, các sản phẩm quạt và điều hòa liên tục được cập 
nhật giới thiệu trên trang chủ của siêu thị Điện máy xanh với 
những khuyến mãi như giảm giá trực tiếp trên sản phẩm, miễn 
phí lắp đặt. Đặc biệt trong đợt dịch COVID-19, khách hàng mua 
online quạt điều hòa tại siêu thị này sẽ được giảm ngay 20%.

Tại Pico, điều hòa Casper giảm 1,5 triệu đồng, còn 4.990.00 
đồng, thương hiệu Daikin cũng có model được giảm tới 2,2 triệu 
đồng, về mức 8.990.000 đồng. Hầu hết các cửa hàng, siêu thị 
đều đang ưu đãi chi phí lắp đặt, vật tư để hút khách đầu hè.

Ông Nguyễn Quang Đức - Giám đốc Marketing hệ thống 
siêu thị Điện máy Pico chia sẻ: “Bước vào mùa hè, những sản 
phẩm giải nhiệt đều tăng. Hơn nữa, năm nay dự báo nắng nóng 
kéo dài và nắng gắt nên nhu cầu dự kiến cũng tăng cao hơn.Đến 
nay, lượng mua điều hòa ở hệ thống siêu thị chúng tôi đã tăng 
trung bình khoảng 25 - 30 % so với năm trước”.

Theo đại diện Pico, dù lượng khách tăng cao nhưng hiện tại 
vẫn chưa phải cao điểm giao dịch. Thời gian khách đặt mua máy 
lạnh điều hòa nhiều nhất sẽ vào tháng 6 và tháng 7.

Mặc dù cho rằng các đợt giảm giá trong dịp cao điểm nắng 
nóng thường không nhiều và đầu hè là cơ hội tốt để “săn” sản 
phẩm xong anh Trần Minh Tùng (chuyên gia kỹ thuật điện máy, 
điện lạnh) khuyên người mua cần tìm hiểu kỹ các thiết bị đang 
được chào bán.

“Một vài dòng điều hòa được giảm giá vốn là điều hòa một 
chiều hoặc công suất làm mát không lớn. Nếu cân nhắc về nhu 
cầu sử dụng không cao, phòng lắp có diện tích nhỏ và tài chính 
ở mức trung bình, thì những sản phẩm giảm giá này có thể mua.

Ưu điểm của chúng là giá và việc sửa chữa, thay thế linh 
kiện nếu hỏng thì chi phí thấp.Tuy nhiên, cần chọn mua tại các 
trung tâm uy tín, chăm chỉ vệ sinh lưới lọc và thiết bị khi vận 
hành, thì sản phẩm có thể sử dụng tốt trong thời gian dài”, anh 
Minh Tùng tư vấn.

Hải Triều
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Bảo vệ dàn nóng bằng những công nghệ chống 
ăn mòn ở dàn tản nhiệt

Dàn nóng vốn được lắp đặt ngoài trời, tiếp xúc với 
mưa nắng bên ngoài. Dàn nóng cũng tiêu tốn hơn 95% 
điện năng tiêu thụ của điều hòa. Dàn nóng hoạt động tốt 
sẽ kéo dài tuổi thọ của sản phẩm cũng như tiết kiệm năng 
lượng cho người sử dụng.

Mô tả dàn tản nhiệt được xử lý chống ăn mòn của Daikin

Để tăng độ bền sản phẩm, các dòng FTKC25/35, 
ATKC, FTKA, ATKA của Daikin lắp đặt các cánh trao đổi 
nhiệt của dàn nóng là nguyên liệu từ đồng và nhôm, được 
xử lý bằng cách chống ăn mòn đặc biệt, sơn phủ hai lớp 
tĩnh điện, lớp nhựa acrylic và lớp chống thấm nước để 
tăng khả năng chống mưa axit và sự ăn mòn của muối.

Một số dòng máy như FTKM, FTKC50/60/71 áp dụng 
công nghệ MCHE (dàn tản nhiệt vi ống - Microchannel) 
cho dàn tản nhiệt. Với công nghệ này, các ống trao đổi 
nhiệt làm từ hợp kim nhôm - kẽm, gia tăng diện tích 
truyền nhiệt và lưu lượng gió lớn hơn, nhờ đó nâng cao 
hiệu suất trao đổi nhiệt và sự bền bỉ.

Một thí nghiệm do Trung tâm nghiên cứu và phát 
triển Daikin Thái Lan thực hiện cho thấy dàn tản nhiệt 
MCHE đã vượt qua 2.000 giờ bị phun dung dịch muối mà 
vẫn không bị xì do ăn mòn.

Máy nén Swing, động cơ DC từ trở

Máy nén Swing hiện là công nghệ độc quyền của 
Daikin với chuyển động quay tròn nhẹ nhàng, làm giảm 
đáng kể ma sát và rung động. Công nghệ Swing cũng giúp 
hạn chế sự rò rỉ môi chất lạnh trong quá trình nén. Những 
ưu điểm này góp phần làm cho máy nén hoạt động êm và 
hiệu quả hơn.

Máy nén Swing với chuyển động quay tròn nhẹ nhàng, làm 
giảm đáng kể ma sát và rung động

Máy nén Swing có động cơ DC từ trở sử dụng lợi thế 
của nam châm để tăng hiệu suất máy. Quá trình gắn các 
nam châm từ tính cao trong toàn bộ phần giữa của trục 
quay tạo ra một nam châm mạnh mẽ. Bằng cách nhanh 
chóng chuyển đổi các cực của nam châm điện này, động 
cơ DC có thể tạo ra tốc độ và công suất lớn hơn.

Sử dụng đúng cách

Bên cạnh những cải tiến công nghệ từ nhà sản xuất, 
độ bền của sản phẩm còn phụ thuộc rất nhiều vào cách sử 
dụng của người tiêu dùng, bởi vì của bền tại người.

Theo kỹ sư điện lạnh Hoàng Tiến Thành, tuổi thọ của 
máy sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như lắp đặt, chế độ 
sử dụng, bảo trì.... Người tiêu dùng nên lựa chọn máy điều 
hòa có công suất sử dụng phù hợp, tốt nhất nên dùng 
điều hòa Inverter để tiết kiệm điện năng và chú ý lắp đặt 
đúng quy chuẩn theo khuyến nghị từ nhà sản xuất. Trong 
quá trình sử dụng, nên cài đặt nhiệt độ hợp lý và duy trì 
chế độ vệ sinh máy, bảo trì hợp lý để vừa đảm bảo hiệu 
quả sử dụng vừa kéo dài tuổi thọ của máy.

CÁC CÔNG NGHỆ GIÚP TĂNG ĐỘ BỀN 
CỦA ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ DAIKIN
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Trong thời đại thế giới phẳng, 
vai trò và sức mạnh của cuộc 
Cách mạng công nghiệp 4.0 đã 

và đang được phát huy trên toàn thế 
giới, Việt Nam cũng đang hòa chung 
vào cuộc cách mạng quy mô lớn này. 
Hàng loạt những sáng kiến đổi mới 
phù hợp với thời đại mới đem lại hiệu 
quả kinh tế cao đã ra đời. Nhận định 
đây là thời cơ nhưng cũng là thách 
thức để ngành Điện nói chung và hệ 
thống Truyền tải điện Quốc gia nói 
riêng, lãnh đạo EVNNPT đã giao NPTS 
triển khai đề tài: “Nghiên cứu xây 
dựng hệ thống điều khiển tích hợp 
trạm biến áp trên nền tảng giao thức 
IEC 61850 sử dụng phần mềm giám 
sát điều khiển độc lập với nhà sản 
xuất thiết bị”. 

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Giám 
đốc NPTS, Chủ nhiệm đề tài cho biết: 
Tính đến thời điểm hiện tại, EVNNPT 
đang quản lý và vận hành 153 trạm 
biến áp, trong đó có 124 trạm là 
trạm điều khiển tích hợp chiếm 
81,05%, còn lại 29 trạm sử dụng điều 
khiển truyền thống chiếm 18,95%. 
Hệ thống điều khiển máy tính được 
cũng được chia ra làm nhiều thế hệ 
khác nhau, hiện có khoảng 16 loại 

hệ thống điều khiển đang vận hành 
trên lưới truyền tải điện. Điều này 
dẫn đến nhiều khó khăn trong công 
tác quản lý vận hành và làm chủ 
công nghệ. Cùng với đó, số lượng 
TBA ngày một tăng do nhu cầu điện 
năng và tốc độ tăng trưởng kinh tế 
đang ở mức rất cao. 

Hiện tại, hầu hết các đơn vị 
trong EVN đều chưa làm chủ được 
công nghệ của các hãng và chưa có 
đơn vị nghiên cứu ứng dụng triển 
khai một phần mềm độc lập với nhà 
sản xuất thiết bị điều khiển và bảo 
vệ để xây dựng hệ thống điều khiển 
tích hợp cho riêng mình. Vì vậy, các 
khiếm khuyết tồn tại liên quan đến 
kết nối hệ thống điều khiển tích hợp, 
hệ thống SCADA chưa kiểm soát hết. 
Mặt khác, trong thời gian tới, khi 
đưa các trạm biến áp không người 
trực vào thì nhu cầu của các Công ty 
truyền tải điện về việc sửa chữa, khắc 
phục các tín hiệu SCADA là rất cao và 
cấp thiết để đảm bảo duy trì lưới điện 
truyền tải vận hành tin cậy, ổn định. 
Do vậy, việc phải làm chủ, tự xử lý 
nhanh các tình huống khiếm khuyết 
sự cố đối với hệ thống điều khiển tích 
hợp là rất cần thiết.

Với việc tiêu chuẩn IEC61850 đã 
được áp dụng phổ biến cho tự động 
hóa trạm biến áp, tất cả các hãng đã 
sản xuất thiết bị đều sản xuất theo 
tiêu chuẩn này. Cùng với đó, các 
phần mềm hệ thống điều khiển tích 
hợp TBA ngày nay không còn phụ 
thuộc vào nhà sản xuất mà có thể 
tích hợp thiết bị của nhiều hãng khác 
nhau. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, 
ứng dụng một phần mềm third-party 
độc lập với nhà sản xuất thiết bị điều 
khiển bảo vệ để xây dựng hệ thống 
điều khiển tích hợp TBA dựa trên nền 
tảng IEC61850 là rất cần thiết.

Theo đó, Lãnh đạo NPTS đã giao 
các phòng ban chuyên môn, đơn vị 
trực thuộc công ty tập trung nghiên 
cứu để hoàn thành đề tài “Nghiên 
cứu xây dựng hệ thống điều khiển 
tích hợp trạm biến áp trên nền tảng 
giao thức IEC 61850 sử dụng phần 
mềm giám sát điều khiển độc lập với 
nhà sản xuất thiết bị” trong thời gian 
7,5 tháng đảm bảo đúng tiến độ cấp 
trên giao. Thực hiện đề tài là bước 
đầu trong tiến trình để EVNNPT từng 
bước làm chủ phần hệ thống điều 
khiển tích hợp TBA, đề tài sẽ làm sáng 
tỏ một số vấn đề cũng như lợi ích, cụ 

NPTS: HOÀN THÀNH “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN 
TÍCH HỢP TRẠM BIẾN ÁP TRÊN NỀN TẢNG GIAO THỨC IEC 61850 SỬ DỤNG 
PHẦN MỀM GIÁM SÁT ĐIỀU KHIỂN ĐỘC LẬP VỚI NHÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ”
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thể: TBA theo tiêu chuẩn IEC61850 phần mềm sử dụng 
cho giám sát, điều khiển là độc lập và không phụ thuộc 
vào nhà sản xuất thiết bị điều khiển bảo vệ, từ đó nâng 
cao hiệu quả quản lý vận hành, tăng năng suất lao động, 
tiết kiệm chi phí. Mặt khác, thời gian bảo trì bảo dưỡng 
và khắc phục sự cố ngắn. Đồng thời, đảm bảo được tính 
cạnh tranh công bằng giữa các thiết bị điều khiển bảo vệ 
của các hãng.

Đề tài nghiên cứu khi hoàn thành có khả năng triển 
khai thực hiện được trong các công trình đầu tư TBA xây 
mới, các TBA cũ cần nâng cấp cải tạo của EVNNPT. Cùng 
với đó, do tự xây dựng và làm chủ hệ thống điều khiển 
sẽ giảm tối đa chi phí đầu tư, chi phí thuê chuyên gia của 
hãng trong việc triển khai xây dựng hệ thống điều khiển 
TBA trên lưới truyền tải điện, đặc biệt đối với việc nâng 
cấp, cải tạo hệ thống điều khiển của TBA cũ. Cùng với đó, 
các đơn vị ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ xây 
dựng được Hệ thống giám sát điều khiển tích hợp trạm 
biến áp cho riêng mình, làm chủ được công nghệ, chủ 
động trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp hệ 
thống trong vận hành. Từ đó, không còn phụ thuộc vào 
chuyên gia của hãng sản xuất thiết bị, từ đó xử lý nhanh 
các tình huống sự cố, khắc phục những hạn chế trong quá 
trình vận hành, đảm bảo yêu cầu cung cấp điện liên tục, 
ổn định phục vụ cho phát triển kinh tế đất nước.

Đồng Khởi
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Ngày 26/5, tại Lâm Đồng, Chủ 
tịch Công đoàn Điện lực Việt 
Nam Khuất Quang Mậu và 

đoàn công tác đã có buổi làm việc tại 
Nhà máy Thủy điện Đa Nhim (Công ty 
CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - 
Đa Mi) nhân Tháng công nhân 2020.

Tại đây, đoàn công tác đã dành 
thời gian thăm hỏi, trao đổi với cán bộ 

kỹ sư, công nhân và người lao động tại 
các bộ phận vận hành, sửa chữa; tìm 
hiểu công tác phòng chống cháy nổ, 
an toàn vệ sinh lao động  cho đoàn 
viên, người lao động của nhà máy. 

Báo cáo đoàn công tác, ông 
Nguyễn Đình Chiến, Phó Tổng Giám 
đốc  Công ty CP Thủy điện Đa Nhim 
- Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) cho biết: 

Nhà máy Thủy điện Đa Nhim là một 
trong 6 nhà máy do DHD quản lý vận 
hành. Năm 2019, tổng sản lượng điện 
sản xuất của DHD đạt gần 2,67 tỷ kWh, 
(đạt 100,18% so với kế hoạch); doanh 
thu trên 2.253 tỷ đồng. Mức thu nhập 
của 223 CBCNV, người lao động trong 
công ty ổn định qua các năm.

Bên cạnh nhiệm vụ phát điện, 
các nhà máy còn đảm bảo cấp 
nước cho  hạ du thuộc tỉnh Ninh 
Thuận và Bình Thuận, là những địa 
phương đang trải qua tình trạng khô 
hạn nhiều tháng qua.

Thay mặt đoàn công tác, Chủ 
tịch Khuất Quang Mậu biểu dương 
những nỗ lực  của CBCNV, người 
lao động  DHD trong thời gian 
qua, Công đoàn công ty đã phối hợp 
tốt với chuyên môn duy trì và đảm 
bảo tốt việc làm ổn định, thu nhập 
bình quân cho người lao động, quan 
tâm đến công tác xây dựng, phát 
triển văn hóa doanh nghiệp, giữ 
gìn môi trường cảnh quan nhà máy 
luôn xanh, sạch, đẹp.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực 
Việt Nam mong muốn chuyên môn 
và Công đoàn DHD tiếp tục quan 
tâm đến công tác an toàn, vệ sinh lao 
động và chăm lo, thăm hỏi đoàn viên, 
người lao động có hoàn cảnh khó 
khăn trong Tháng công nhân 2020.

Di Linh - Văn Lương

Đoàn công tác Công đoàn Điện lực Việt Nam gặp gỡ, thăm hỏi công nhân vận 
hành tại nhà máy - Ảnh: Văn Lương.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu (thứ hai từ phải sang) trao 
số tiền 50 triệu đồng thăm hỏi, động viên CBCNV, người lao động Công ty CP Đa 
Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi nhân dịp Tháng Công nhân năm 2020 - Ảnh: Văn Lương.

Trong tháng 5/2020,  Công 
đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ 
chức 4 đoàn công tác tới thăm 
hỏi, động viên người lao động 
tại 23 đơn vị cơ sở trực thuộc và 
trao tổng số tiền hỗ trợ gần 
1,2 tỷ đồng.

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
THĂM NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI THỦY ĐIỆN ĐA NHIM
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Lễ biểu dương công nhân viên 
chức, lao động, an toàn vệ sinh 
viên tiêu biểu được Tổng công 

ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) tổ chức 
ngày 30/5, tại TP. Đà Nẵng.

Tới dự buổi lễ có đại diện Bộ 
Công Thương, Bộ Lao động Thương 
binh và Xã hội.

Về phía Công đoàn Điện lực Việt 
Nam (CĐ ĐLVN), có ông Đỗ Đức Hùng 
-  Phó Chủ tịch CĐ ĐLVN; cùng  đại 
diện Công đoàn Tổng công ty Điện 
lực miền Trung.

Về phía EVNGENCO1 có ông 
Nguyễn Tiến Khoa -  Chủ tịch HĐTV 
EVNGENCO1, ông Trần Doãn Thành 
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, 
ông Nguyễn Tiến Chương - Phó Tổng 
giám đốc Tổng công ty.

Tại buổi lễ, ông Trần Doãn Thành 
-  Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 
cho biết, 50 công nhân viên chức, lao 
động, an toàn vệ sinh viên được biểu 
dương dịp này là những tấm gương 
điển hình tiên tiến trong phong trào 
“Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, 
phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo 
đảm an toàn vệ sinh lao động”, được 
suy tôn từ hơn 4.300 CNCVC-LĐ trong 
Tổng công ty Phát điện 1.

Từ các phong trào thi đua đã 
khơi dậy sức  sáng tạo của lực lượng 
lao động, nâng cao hiệu suất vận 
hành các tổ máy, đem lại nhiều lợi ích 
kinh tế trên các lĩnh vực quản lý kỹ 
thuật, tiết kiệm vật tư, nhiên liệu, bảo 
đảm an toàn trong lao động sản xuất.

Đã có 88 sáng kiến của CNVC-
LĐ  được công nhận và ứng dụng 
trong các năm 2018, 2019, làm lợi 
nhiều tỷ đồng.

Với lực lượng an toàn vệ sinh viên 
đã góp phần quan trọng vào việc giảm 
thiểu tai nạn lao động, khẳng định 
được vai trò quan trọng trong mạng 
lưới an toàn lao động do chuyên môn 
tổ chức, công đoàn quản lý.

Với sự nỗ lực của toàn thể CNVC-
LĐ, EVNGENCO1 đã hoàn thành xuất 
sắc các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 
2019, tạo tiền đề vững chắc cho thực 
hiện kế hoạch 2020 với nhiều mục 
tiêu cao hơn.

Lễ biểu dương cũng là dịp để 
EVNGENCO1 kêu gọi, cổ vũ CNVC-LĐ 
tiếp tục vượt khó vươn lên, thi đua lao 
động sáng tạo, nâng cao chuyên môn 
nghiệp vụ và tăng cường ý thức trách 
nhiệm, tinh thần kỷ luật, nâng cao an 
toàn lao độn trong SXKD điện. 

Tại buổi lễ cũng đã công bố 
kết quả  Hội thi cán bộ an toàn, an 
toàn vệ sinh viên năm 2020  của 
EVNGENCO1.  Kết quả,  Công ty Thuỷ 
điện Sông Tranh đã xuất sắc vượt qua 

các đội thi khác giành giải Nhất. Giải 
Nhì thuộc về Công ty CP Thuỷ điện 
Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi. Ban Tổ 
chức cũng trao 2 giải Ba và 6 giải phụ 
cho các đội thi.

Tại sự kiện này,  Chủ tịch HĐTV 
EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa biểu 
dương và yêu cầu các đơn vị tiếp tục 
triển khai công tác đào tạo theo tình 
hình thực tế;  nâng cao chất lượng 
nhân lực; chú trọng đảm bảo an toàn 
lao động;  đặc biệt nâng cao suất 
khả dụng, độ tin cậy của các tổ máy, 
đảm bảo đáp ứng mức vận hành trên 
7.000 giờ với các tổ máy nhiệt điện 
và hoàn thành tốt các nhiệm vụ Tập 
đoàn giao.

  Minh Hạnh

EVNGENCO1 VINH DANH 50 CÔNG NHÂN 
VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG, AN TOÀN VỆ SINH VIÊN TIÊU BIỂU

Lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam, EVNGENCO 1 trao Cờ cho các đội thi đạt 
giải Nhất, Nhì Hội thi cán bộ an toàn, ATVSV giỏi

Lãnh đạo EVNGENCO 1 trao Chứng nhận Danh hiệu CNVC tiêu biểu cho 14 CNVC 
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Tham gia buổi diễn tập tại hiện 
trường, về phía lãnh đạo các 
Bộ, ngành trung ương và địa 

phương có ông Phạm Trọng Thực - 
Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn 
và Môi trường công nghiệp (Bộ Công 
Thương); Ông Nguyễn Văn Minh - 
Giám đốc Sở Công Thương và bà 
Hoàng Thị Tố Nga - Phó Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tỉnh Nam Định. Về phía EVNNPC có sự 
hiện diện của các ông: Vũ Thế Nam - 
Thành viên Hội đồng thành viên; Vũ 
Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc, 
Trưởng Ban chỉ huy diễn tập; Trịnh 
Quang Minh - Chủ tịch Công đoàn và 
ông Mai Quang Hùng - Trưởng Ban 
An toàn Tổng công ty. Đối với Công ty 
Điện lực Nam Định có các ông trong 
Ban Giám đốc, cùng toàn thể CBCNV 
các Điện lực trực thuộc. Ngoài ra, buổi 
diễn tập năm nay còn có sự tham gia 
cùng diễn tập của các Công ty Điện 
lực: Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, 
Hòa Bình; Công ty Dịch vụ Điện lực 
miền Bắc, Công ty Công nghệ thông 
tin Điện lực miền Bắc; Công ty TNHH 
MTV Thí nghiệm điện miền Bắc và 
Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc.

Đã trở thành hoạt động thường 
niên, hàng năm, EVNNPC đều tổ chức 
các buổi diễn tập Phòng chống thiên 
tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp Tổng 
công ty. Tuy nhiên khác so với những 
lần trước, điểm mới của cuộc diễn 
tập năm nay là Ban Chỉ huy diễn tập 

không chuẩn bị trước kịch bản diễn 
tập mà trực tiếp đưa ra một số tình 
huống khi thiên tai xảy ra như: Thay 
máy biến áp, thay xà, thay sứ, dựng 
cột… (Đây là những nội dung công 
việc mà các Công ty Điện lực thường 
xuyên thực hiện) để kiểm tra việc 
thực hiện phương châm 04 tại chỗ 
trong công tác PCTT&TKCN.

Theo đó, tại buổi diễn tập, Ban 
Chỉ huy đã đưa ra 11 tình huống 
giả định cụ thể để PC Nam Định tập 
trung ứng phó. Trong đó, nổi bật 
gồm: Tình huống giả định mất tín 
hiệu kênh truyền SCADA từ trạm biến 

áp 110 kV Ý Yên về Trung tâm Điều 
khiển xa do ảnh hưởng của bão; Vệ 
sinh đường dây 22 kV đang mang 
điện bằng nước áp lực cao; Sơ cứu 
người bị say nắng. Ngoài ra, do ảnh 
hưởng của mưa bão đổ bộ đã làm 
đứt dây, vỡ sứ nhánh Quyết Thắng, 
Lộ 473 E3.13 phải tiến hành kéo lại 
dây và thay dây; Do nắng nóng trên 
360C và phụ tải tăng cao làm hư hỏng 
trạm biến áp ủy ban nhân dân xã Lộc 
Vượng (Lộ 471 E3.14) thi công bằng 
hotline xe gầu; Do mưa bão làm hư 
hỏng một số hòm công tơ thuộc Lộ 
1 trạm biến áp Ngô Đồng 4 nên phải 

EVNNPC TỔ CHỨC DIỄN TẬP 
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM 

CỨU NẠN - XỬ LÝ SỰ CỐ - AN TOÀN NĂM 2020
 

Nhằm chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai trước mùa mưa bão năm 2020 và 
giảm thiểu tối đa thiệt hại gây ra, cũng như nâng cao những kỹ năng xử lý sự cố trên lưới điện trong 
mùa bão lũ cho CBCNV, ngày 29/5/2020, tại tỉnh Nam Định, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) 
đã tổ chức diễn tập Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) - Xử lý sự cố - An toàn cấp 
Tổng công ty năm 2020.

Ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng giám đốc, 
Trưởng Ban chỉ huy diễn tập, phát lệnh diễn tập
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tiến hành thay thế công tơ không cắt 
điện và phải sử dụng xe thang…

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thực 
hiện đúng quy trình nên sau một 
ngày diễn tập, buổi diễn tập đã đạt 
được các yêu cầu đặt ra về khả năng 
triển khai và công tác chủ động ứng 
phó, khắc phục những thiệt hại do 
bão, nắng nóng cực đoan gây ra trong 
thời gian nhanh nhất, cũng như kiểm 
tra khả năng phối hợp của các đơn 
vị tham gia diễn tập, sự chuẩn bị về 
“04 tại chỗ” tại các đơn vị. Đồng thời, 
rèn luyện kỹ năng, chuyên môn, tác 
phong chuyên nghiệp trong việc thực 
hiện công việc trên lưới điện, thực 
hiện các thủ tục, biện pháp an toàn 
khi xử lý các sự cố do thiên tai gây ra. 
Mặt khác, thông qua buổi diễn tập, 

các đơn vị đã cho thấy được sự nâng 
cao rõ rệt về công tác phối hợp, huy 
động các nguồn lực nội bộ của Tổng 
công ty và giữa các Công ty Điện lực 
phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa 
phương, các cơ quan truyền thông 
trong việc khắc phục hậu quả. Đặc 
biệt, trong quá trình diễn tập, các đơn 
vị tham gia đã thực hiện đầy đủ trình 
tự từ khâu lập, phê duyệt phương 
án tổ chức thi công và biện pháp an 
toàn, cấp phiếu công tác, đăng ký cắt 
điện, giao nhận, trả lưới… để hạn chế 
thấp nhất thời gian mất điện, đảm 
bảo an toàn trong quá trình diễn tập. 
Kết thúc buổi diễn tập, dưới sự chủ 
trì của ông Vũ Anh Phương - Phó 
Tổng Giám đốc, Trưởng Ban chỉ huy 
PCTT&TKCN EVNNPC đã tổ chức họp 
rút kinh nghiệm và đưa ra những 
nhận xét, cũng như lắng nghe các 
ý kiến đóng góp của các đơn vị trực 
tiếp tham gia diễn tập. Theo đó, ông 
Vũ Anh Phương đánh giá cao công 
tác chuẩn bị, trình tự công việc xử lý 
diễn tập của các đơn vị tham gia diễn 
tập, nhất là sự cố gắng của Công ty 
Điện lực Nam Định. Đồng thời, mong 
muốn các đơn vị tham gia diễn tập 
sẽ rút được những kinh nghiệm xử lý 
sự cố, chủ động hơn nữa và sẵn sàng 
ứng phó khi thiên tai xảy ra.

Mạnh Đức

Vệ sinh cách điện đường dây trung áp 22 kV đang mang điện bằng nước áp lực 
cao (đường N1, cụm công nghiệp An Xá)

Diễn tập thay dây và sứ tại trạm biến áp ủy ban nhân dân xã Lộc Vượng (Lộ 471 
E3.14) thi công bằng hotline xe gầu
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Với các mức hỗ trợ miễn, giảm từ 10% đến 100% cho 
các nhóm khách hàng khác nhau, chính sách miễn 
giảm tiền điện đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho 

sản xuất, kinh doanh cũng như đời sống sinh hoạt của 
người dân... đặc biệt là nâng cao hiệu quả phòng chống 
dịch tại các bệnh viện tuyến đầu.

Tại Hà Nội, bệnh viện Nhiệt đới trung ương cơ sở 2 
Đông Anh là bệnh viện tuyến đầu tiếp nhận và chữa trị cho 
bệnh nhân mắc COVID-19, theo chính sách miễn giảm tiền 
điện thì bệnh viện này sẽ được miễn giảm 100% tiền điện 
trong 3 tháng (từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2020). Với số 
tiền điện trung bình mỗi tháng trên 550 triệu đồng thì tổng 
số tiền điện bệnh viện này được miễn giảm trong 3 tháng 
sẽ tương đương khoảng 1,7 tỷ đồng.

Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

TS. Lê Văn Dụ, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung 
ương chia sẻ: “Chính sách của ngành điện miễn giảm tiền 
điện cho bệnh viện rất kịp thời, giúp bệnh viện giảm bớt 
được chi phí trong quá trình hoạt động, từ đó cũng dành 

HÀ NỘI: 
HƠN 210 TỶ ĐỒNG TIỀN ĐIỆN ĐƯỢC MIỄN GIẢM 

TRONG KỲ HÓA ĐƠN THÁNG 5 NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 
16/4/2020 của Bộ Công Thương và chỉ đạo từ Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Hà 
Nội (EVNHANOI) đã thực hiện giảm giá bán điện, 
giảm tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng 
bởi dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
Tính đến ngày 16/5/2020, đã có hơn 2,3 triệu khách 
hàng được hỗ trợ miễn, giảm tiền điện với tổng số 
tiền hơn 210 tỷ đồng.
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những nguồn lực, những chi phí đó 
bổ sung cho con người và bổ sung 
chi phí để bệnh viện chăm sóc bệnh 
nhân được tốt hơn”

Đối với khách hàng sử dụng điện 
sinh hoạt, sản lượng điện khách hàng 
sử dụng có chu kỳ bắt đầu trong các 
tháng 4,5,6/2020 (xác định theo kỳ 
ghi chỉ số hàng tháng của các đơn vị 
điện lực) sẽ được giảm giá tương ứng 
tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 
5,6,7/2020. Vì thế mà có nhiều hộ 
dân tại Hà Nội ghi nhận, dù tháng 4 
gia đình dùng nhiều điện hơn nhưng 
tiền điện phải trả lại ít hơn các tháng 
trước. Ví dụ, một gia đình có kỳ hoá 
đơn tháng 3 (từ 8.2.2020 - 7.3.2020), 
dùng hết  259kWh, số tiền điện 
phải thanh toán là 573.786 đồng. 
Nhưng tại kỳ hoá đơn tháng 5 (từ 
ngày  8/4/2020 - 7/5/2020) gia đình 
đó dùng hết  281kWh (nhiều hơn 
tháng 3 là 22 kWh), thì số tiền phải trả 
chỉ 571.661 đồng. Nhờ có chính sách 
giảm 10% tiền điện (áp dụng từ bậc 1 
đến bậc 4), gia đình đó đã được giảm 
63.496 đồng.

Trong bối cảnh dịch bệnh 
Covid-19 tác động đến mọi mặt của 

cuộc sống thì Ngành điện cũng gặp 
những khó khăn không nhỏ, 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 năng. Tuy nhiên 
với sự nỗ lực và cố gắng của Ngành 
điện nói chung và của EVNHANOI nói 
riêng, chính sách giảm giá điện trong 

3 tháng liên tiếp với tổng số tiền lên 
đến 11 nghìn tỷ đồng đã thể hiện rõ 
vai trò, trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp nhà nước, chung tay cùng 
Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho 
sản xuất kinh doanh và đời sống của 
nhân dân trước ảnh hưởng tiêu cực 
của dịch bệnh toàn cầu.

Hải Phượng

Chính sách miễn giảm tiền điện đã tháo gỡ khó khăn 
cho đời sống sinh hoạt của người dân

EVN VÀ VIETTEL TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM 
VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Chiều 29/5 vừa qua, tại Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc EVN 
Nguyễn Xuân Nam cùng đoàn công tác có buổi làm việc với 
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (VIETTEL) về 
công tác quản trị doanh nghiệp.

Về phía VIETTEL, có ông Nguyễn Đình Chiến - Phó 
Tổng Giám đốc Tập đoàn; cùng lãnh đạo các ban, 
cơ quan chuyên môn của Tập đoàn.

Tại buổi làm việc, đại diện các ban, đơn vị Tập đoàn 
VIETTEL đã trao đổi, chia sẻ về chiến lược phát triển của 
VIETTEL từ năm 1989 (năm thành lập Tập đoàn) đến nay, 
trong đó tập trung vào các kinh nghiệm quản trị doanh 
nghiệp, những khó khăn, thách thức, kinh nghiệm trong 
quá trình chuyển đổi số; cơ chế quản trị nhân lực, giữ gìn 
và thu hút nhân tài; công tác truyền thông...  mà VIETTEL 
đã triển khai hiệu quả trong thời gian qua.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Tổng Giám đốc EVN 
Nguyễn Xuân Nam bày tỏ cảm ơn lãnh đạo VIETTEL 

đã dành thời gian chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm 
trong quá trình phát triển của VIETTEL. Phó Tổng Giám 
đốc EVN cho rằng, đây là những bài học quý báu, 
giúp  EVN có thể nghiên cứu, học tập và áp dụng vào 
thực tiễn công tác của mình trong thời gian tới; đồng 
thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, hai Tập 
đoàn sẽ tiếp tục hợp tác, trao đổi, phát huy thế mạnh 
của mỗi bên, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của 
hai doanh nghiệp.

Phạm Tân

Phó Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Xuân Nam (bên trái) tặng 
quà kỷ niệm cho lãnh đạo VIETTEL. Ảnh: Phạm Tân.
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TBA 500 kV Mỹ Tho có công suất 
lắp đặt 2 MBA 500 kV x 900 
MVA, giai đoạn đầu đã được 

SPMB lắp đặt 1 MBA AT1 500 kV - 900 
MVA và các thiết bị liên quan; xây 
dựng mới 1.552 m đường dây đấu 
nối 500 kV và 2.540 m đường dây đấu 
nối 220 kV được SPMB đóng điện vận 
hành ngày 31/7/2016. Trạm nhằm 
giúp giảm tải cho MBA 500 V AT1 TBA 
500 kV Mỹ Tho hiện hữu và các máy 
biến áp 500 kV trong khu vực (Ô Môn, 
Nhà Bè và Phú Lâm). 

Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia (EVNNPT) đã đầu tư lắp đặt 
thêm MBA 500kV - 900MVA thứ 2 tại 
TBA 500kV Mỹ Tho. EVNNPT đã giao 
SPMB điều hành quản lý dự án; Công 
ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2 là 
đơn vị tư vấn thiết kế;  Công ty TNHH 
MTV Xây lắp điện 1 và  Công ty Dịch vụ 
kỹ thuật truyền tải điện thực hiện xây 
lắp, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh; 
Công ty cổ phần Điện là đơn vị tư vấn 
giám sát công trình; Liên danh Công 
ty cổ phần máy tính truyền thông 
điều khiển 3C và Siemens Transformer 
cung cấp MBA 500 kV - 900 MVA và 
Công ty cổ phần Hệ thống kỹ thuật 
ứng dụng cung cấp thiết bị nhị thứ và 
hệ thống điều khiển bảo vệ; Công ty 
cổ phần Telematic cung cấp thiết bị 
nhất thứ và Công ty Truyền tải điện 4 
tiếp nhận quản lý vận hành khi công 
trình hoàn thành.

Công trình được SPMB khởi công 
ngày 24/8/2018 với quy mô: Lắp đặt 
mới 01 MBA AT2 500 kV - 900 MVA; 
phía 500 kV lắp đặt 01 ngăn lộ tổng 
thiết bị 500 kV để hoàn thiện mô đun 
theo sơ đồ 3/2 đấu nối MBA 500/220 

kV AT2 thứ 2; phía 220 kV lắp đặt 01 
ngăn thiết bị lộ tổng 220 kV cho MBA 
500/220/35kV; lắp đặt bổ sung kháng 
hạn chế dòng ngắn mạch cho ngăn 
liên lạc 220 kV cho TBA 500 kV Mỹ 
Tho hiện hữu; hệ thống điều khiển, 
bảo vệ, đo lường được bổ sung phần 
điều khiển, rơle bảo vệ, đo lường cho 
MBA 500 kV thứ 2. Ngay sau khi đóng 
điện cả hai MBA 500 kV đã mang tải 
công suất qua AT2 500 kV: I= 1061A, 
P= 402 MW; công suất qua AT1 500 kV: 
I= 1036A, P= 412 MW.

Sau khi hoàn thành lắp đặt và 
đóng điện đưa vào vận hành MBA 
AT2 500 kV sẽ nâng tổng công suất 
của TBA 500 kV Mỹ Tho lên 1800MVA. 
Sau khi đóng điện MBA thứ 2 AT2 500 
kV - 900 MVA TBA 500 kV Mỹ Tho sẽ 
tăng cường giải phóng công suất các 
Trung tâm Điện lực miền Tây Nam Bộ; 
đảm bảo tiêu chí N-1 và nâng cao độ 
tin cậy, an toàn cung cấp điện và đáp 
ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội 
cho khu vực.

Bình Nguyên

MBA thứ 2 AT2 500kV - 900MVA tại TBA 500kV Mỹ Tho

SPMB ĐÓNG ĐIỆN MBA 500 KV THỨ 2
TẠI TBA 500 KV MỸ THO

Ngày 29/05 vừa qua, tại trạm biến áp (TBA) 500kV Mỹ Tho thuộc xã Điềm Hy, huyện Châu 
Thành, tỉnh Tiền Giang, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã phối hợp với 
các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện mang tải máy biến áp thứ 2 (MBA) AT2 500 kV-900 MVA.
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Dự án NCS TBA 500 kV Vĩnh 
Tân do EVNNPT làm Chủ đầu 
tư, là dự án quan trọng trong 

việc giải phóng các nguồn năng 
lượng tái tạo trong khu vực các tỉnh 
Ninh Thuận, Bình Thuận lên Hệ thống 
truyền tải điện quốc gia, góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội trong khu 
vực và đảm bảo cung ứng đủ điện cho 
đất nước trong giai đoạn tới. EVNNPT 
đã giao cho SPMB thay mặt Chủ đầu 
tư quản lý thực hiện dự án; Công ty Cổ 
phần Tư vấn Xây dựng điện 4 là tư vấn 
thiết kế (TVTK), Công ty Toshiba cung 
cấp máy biến áp (MBA); Công ty Cổ 
phần Xây lắp điện 2 (PCC2) và Công 
ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện 
(NPTS) thực hiện các gói thầu xây lắp, 
lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh; Công 
ty Cổ phần Điện (ELECO) thực hiện tư 

vấn giám sát (TVGS); PTC3 tiếp nhận 
vận hành sau khi dự án hoàn thành. 
Để đẩy nhanh tiến độ Dự án, EVNNPT/
SPMB đã chỉ đạo quyết liệt, thực hiện 
nhiều giải pháp đồng bộ như điều 
động vật tư thiết bị từ các dự án khác 
cho Dự án, rút ngắn thời gian cắt 
điện và điều độ tiến độ hàng ngày… 
Sau một thời gian thi công, ngày 
17/4/2020 đã hoàn thành đóng điện 
an toàn MBA AT1 500 kV - 900 MVA và 
các thiết bị liên quan. Hiện nay, SPMB 
tiếp tục điều hành thực hiện giai đoạn 
2 với các hạng mục lắp đặt MBA AT2 
500 kV-900 MVA. 

Sau khi kiểm tra tình hình thi 
công trên công trường; Đoàn công tác 
đã nghe ông Bùi Quang Thành - Phó 
Giám đốc SPMB, ông Hồ Công - Phó 
Giám đốc PTC3, đại diện các đơn vị 

cung cấp MBA, thi công, TVTK, TVGS 
báo cáo: Theo tiến độ hiện nay, dự án 
đã hoàn thành cấp nguồn tự dùng 
cho TBA 500 kV Vĩnh Tân từ NMNĐ 
Vĩnh Tân 2 đồng thời cắt điện từ ngày 
16/5/2020 đến ngày 27/5/2020 để lắp 
đặt MBA AT2 500 kV - 900 MVA. NPTS 
đang bơm dầu vào thân máy, tuần 
hoàn dầu và tiến hành thí nghiệm 
MBA; PCC2 đang lắp đặt hệ thống tổ 
hợp thanh cái 35 kV, dự kiến 26/5/2020 
sẽ hoàn thành. Hệ thống phòng cháy 
chữa cháy (PCCC) đã hoàn thành phần 
đường ống hệ thống phun sương, 
đang thực hiện thi công kiểm tra tín 
hiệu mạch báo cháy, dự kiến hoàn 
thành trong ngày 24/05/2020. 

Sau khi nghe lãnh đạo SPMB và 
các đơn vị liên quan báo cáo, Phó 
Tổng Giám đốc EVNNPT Bùi Văn Kiên 
đã biểu dương SPMB, NPTS, PTC3 và 
các đơn vị tham gia dự án đã có nhiều 
cố gắng, khắc phục những diễn biến 
bất lợi của thời tiết và dịch Covid - 19, 
vừa chống dịch vừa đảm bảo tiến độ 
Dự án. Để hoàn thành đóng điện an 
toàn Dự án, SPMB cần tiếp tục tập 
trung chỉ đạo các đơn vị tham gia 
dự án, TVTK cần chủ động phối hợp 
với các đơn vị liên quan thống nhất, 
trình SPMB xem xét xử lý ngay những 
vướng mắc phát sinh trong quá trình 
thực hiện dự án. Với ý nghĩa quan 
trọng về chính trị, kinh tế của Dự án; 
yêu cầu các đơn vị phải tập trung 
thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến 
độ, nhất là phải đảm bảo an toàn 
tuyệt đối cho người và thiết bị trong 
thời gian thi công.

Bình Nguyên

Tổng Giám đốc Bùi Văn Kiên kiểm tra tại hiện trường 
lắp đặt MBA AT2 500 kV - 900 MVA

EVNNPT ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 
NÂNG CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP 500 KV VĨNH TÂN

Ngày 22/3 vừa qua, Đoàn công tác của Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) do ông 
Bùi Văn Kiên - Phó Tổng Giám đốc dẫn đầu đã đi kiểm tra tiến độ Dự án Nâng công suất (NCS) Trạm 
biến áp (TBA) 500 kV Vĩnh Tân. Đây là công trình được Đảng ủy EVNNPT lựa chọn để gắn biển “Công 
trình chào mừng Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025”. 
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Ngày 6/6, tại Hà Nội, Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp 
với Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa 
cháy và Cứu nạn cứu hộ (C07) tổ 
chức tập huấn cho các lực lượng 
làm nhiệm vụ này tại EVN.

Tham dự buổi tập huấn có Đại 
tá Nguyễn Minh Khương - 
Phó Cục trưởng C07, ông Võ 

Quang Lâm - Phó Tổng Giám đốc 
EVN, ông Lưu Việt Tiến - Phó Tổng 
Giám đốc EVNNPT - đơn vị được EVN 
giao chuẩn bị tập huấn.

Buổi tập huấn được tổ chức dưới 
hình thức trực tuyến tới tất cả các đơn 
vị cấp 3 của EVN. Tại buổi tập huấn, 
ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng Giám 
đốc EVN cho biết: EVN là tập đoàn 
kinh tế hàng đầu của nhà nước, đang 
quản lý vận hành hệ thống điện đứng 
thứ 2 khu vực Đông Nam Á và thứ 23 
trên thế giới. Trong đó, quy mô lưới 
điện truyền tải từ 220 kV trở lên đang 
đứng số 1 Đông Nam Á. Trong thời 
gian qua, EVN đã thực hiện tốt nhiệm 
vụ chính trị là đảm bảo cung ứng 
điện cho phát triển kinh tế - xã hội, 
góp phần đảm bảo an ninh chính trị 
của đất nước. Trong đó, đến hết năm 

2019, có 100% số xã và trên 99,5% số 
hộ dân trên toàn quốc có điện.

Công tác phòng cháy chữa 
cháy và cứu nạn cứu hộ được EVN 
đặc biệt quan tâm, hàng năm đều tổ 
chức tập huấn cả lý thuyết và thực 
hành để nâng cao kiến thức cho lực 
lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ 
sở. Đó cũng là mục tiêu của buổi tập 
huấn này. 

Đại tá Nguyễn Minh Khương - 
Phó Cục trưởng C07 cho biết, nhu cầu 
sử dụng điện, thiết bị điện trong dân 

ngày càng tăng cao, nếu người dân 
không chú ý đến hệ thống dây dẫn 
điện trong gia đình thì nguy cơ xảy ra 
cháy sẽ càng cao. Thời gian qua, EVN 
đã làm rất tốt trong công tác tuyên 
truyền, cảnh báo đối với người dân 
trong việc sử dụng điện an toàn, tiết 
kiệm, hiệu quả.

Trong thời gian tới, C07 mong 
muốn EVN và các đơn vị trực thuộc 
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực 
lượng PCCC chuyên nghiệp để giảm 
thiểu nguy cơ cháy và giảm thiểu 
thiệt hại nếu cháy nổ xảy ra. Cùng với 
đó, tích cực tuyên truyền để người 
dân sử dụng điện an toàn, hiệu quả, 
phục vụ phát triển kinh tế xã hội của 
đất nước.

Tại buổi tập huấn, đại diện C07 
- Bộ Công an hướng dẫn cách lập và 
theo dõi hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt 
động PCCC và CNCH; Tổ chức thực 
hiện các quy định của pháp luật về 
PCCC; Giải đáp thắc mắc; Hướng dẫn 
kiểm tra điều kiện an toàn PCCC tại 
trụ sở làm việc Tổng công ty Truyền 
tải điện Quốc gia, TBA 220 kV Hà 
Đông và TBA 500 kV Thường Tín.

Đinh Liên

Phó Tổng Giám đốc EVN Võ Quang Lâm phát biểu tại buổi tập huấn

Đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng C07 phát biểu tại buổi tập huấn

EVN TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC 
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ
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Theo đó, 4 tháng đầu năm 2020, 
Công ty Điện lực Kiên Giang 
thuộc EVNSPC thực hiện điện 

nhận lưới toàn tỉnh 916 triệu kWh, 
tăng 2,53% so cùng kỳ năm 2019 và 
bằng 91,5% kế hoạch EVNSPC giao. 
Sản lượng điện trung bình ngày đạt 
7,57 triệu kWh điện. Sản lượng điện 
nhận ngày lớn nhất 8,76 triệu kWh. Tuy 
nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid-19, 
sản lượng điện thương phẩm trong 4 
tháng năm 2020 giảm 21 triệu kWh, 
dự kiến cả năm 2020 giảm 30 triệu 
kWh điện. Ngoài ra, thực hiện Công 
văn số 2698/BCT ngày 16-4-2020 của 
Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm 
giá điện, giảm tiền điện cho các khách 
hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của 
dịch Covid-19, Công ty Điện lực Kiên 
Giang tính toán thời gian 3 tháng 
thực hiện giảm giá điện, giảm tiền 
điện theo chính sách của Chính phủ 
từ ngày 16-4-2020 là 516.101/523.255 
tổng số khách hàng toàn tỉnh; tổng số 
tiền hỗ trợ là 151 tỷ đồng. 

Đồng chí Nguyễn Văn Lý - Phó 
Tổng Giám đốc EVNSPC đã cảm ơn 

sự hỗ trợ của tỉnh về chính sách 
ứng vốn để ngành Điện hoàn thành 
nhiệm vụ phát triển lưới điện trên địa 
bàn tỉnh thời gian qua, nhất là việc 
hỗ trợ ngành Điện trong việc giải 
phóng mặt bằng các công trình xây 
dựng cơ bản điện của EVNSPC. Qua 
đó, EVNSPC mong muốn tỉnh tiếp tục 
hỗ trợ đẩy mạnh công tác giải phóng 
mặt bằng liên quan các dự án như: 

Đường dây 220 kV Kiên Bình - Phú 
Quốc, đường dây 110 kV Phú Quốc 
- Bắc Phú Quốc, đường dây 110 kV 
Phú Quốc - Nam Phú Quốc, Trạm 110 
kV Bắc Phú Quốc, Trạm 110kV Nam 
Phú Quốc. Đối với các kiến nghị của 
tỉnh về việc điện năng lượng mặt 
trời, EVNSPC sẽ tổng hợp trình Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam và Bộ Công 
Thương xem xét.

Đồng chí Phạm Vũ Hồng đã 
đánh giá cao nỗ lực của ngành Điện 
trong việc cung cấp điện ổn định, 
liên tục cho phát triển kinh tế, xã hội 
trong tỉnh Kiên Giang; đặc biệt là việc 
cung ứng điện cho hoạt động bơm 
tác nông nghiệp và nuôi tôm công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ủy ban 
nhân dân tỉnh đồng tình chủ trương 
phát triển điện năng lượng mặt trời 
của EVNSPC, nhất là đối với các đảo 
chưa có điện của tỉnh. Tuy nhiên, 
EVNSPC cần tăng cường công tác 
tuyên truyền cho người dân rõ hơn 
tiêu chuẩn các loại vật tư lắp đặt điện 
năng lượng mặt trời hiện có, đánh 
giá rõ hơn về các loại vật tư có nguồn 
gốc, chất lượng tốt tương ứng giá cả 
phù hợp để người dân biết và lắp đặt. 
Riêng, Ủy ban nhân dân tỉnh thống 
nhất tiếp tục hỗ trợ EVNSPC trong 
công tác bồi thường giải phóng mặt 
bằng tại các công trình xây dựng cơ 
bản của EVNSPC trên địa bàn tỉnh. 
Đồng thời tiếp tục thực hiện chủ 
trương ứng vốn cho ngành Điện đối 
với các công trình cấp điện cho nông 
thôn, hải đảo, các vùng lõm, bơm 
tác nông nghiệp… trên địa bàn tỉnh. 
Ngoài ra, đồng chí Phạm Vũ Hồng 
mong muốn EVNSPC tiếp tục tiếp 
nhận và quản lý lưới điện hiện hữu 
và tiếp tục đầu tư điện ra các xã đảo 
gồm: An Sơn, Nam Du (Kiên Hải); Thổ 
Chu (Phú Quốc) để tạo điều kiện cho 
các xã đảo phát triển tốt hơn về kinh 
tế, xã hội trong thời gian tới.

Thùy Trang

KIÊN GIANG: 

HƠN 5 TRĂM NGHÌN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN HƯỞNG CHÍNH SÁCH 
GIẢM GIÁ ĐIỆN VÀ TIỀN ĐIỆN DO ẢNH HƯỞNG TỪ DỊCH COVID-19

Đồng chí Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên 
Giang phát biểu tại buổi làm việc

Mới đây, Ủy ban nhân dân 
tỉnh  Kiên Giang đã có buổi 
làm việc với Tổng Công ty Điện 
lực miền Nam (EVNSPC) về tình 
hình sản xuất kinh doanh và 
đầu tư xây dựng lưới điện trên 
địa bàn tỉnh trong 4 tháng năm 
2020. Đồng chí Phạm Vũ Hồng - 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi 
làm việc.
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