
Mỗi quốc gia trên thế giới đều có những 
biểu trưng thể hiện chủ quyền và bản sắc 
của riêng mình. Quốc ca mạnh mẽ, hùng 
tráng, xứng đáng là một biểu trưng đặc 
biệt, thiêng liêng, cao quý và đầy tự hào 
của nước Việt Nam.

Bài Tiến quân ca vốn được nhạc sĩ 
Văn Cao sáng tác vào cuối năm 
1944 tại căn gác nhà số 171 

phố Mongrand - Hà Nội (nay là nhà 
số 45 phố Nguyễn Thượng Hiền - Hà 
Nội) và được in lần đầu trên trang văn 
nghệ của báo Độc lập tháng 11/1944. 
Ngay khi mới ra đời, bài hát đã được 
đội ngũ chiến sĩ cách mạng nồng 
nhiệt đón nhận, rồi trở thành bài hát 
chính thức của Mặt trận Việt Minh, 
góp phần quan trọng cổ vũ nhân dân 
khởi nghĩa giành chính quyền trong 
Cách mạng tháng Tám. Tháng 8/1945, 
Quốc dân Đại hội (tiền thân của Quốc 
hội Việt Nam) họp ở Tân Trào (Tuyên 
Quang), bàn về kế hoạch tổng khởi 
nghĩa và mẫu Quốc kỳ, Quốc huy, 
Quốc ca khi Việt Nam độc lập. Nhạc 
sĩ Nguyễn Đình Thi được giao nhiệm 
vụ tham khảo ý kiến các đại biểu, lựa 
chọn một số bài hát đặc sắc để trình 
lên Bác Hồ và Quốc dân Đại hội quyết 
chọn làm Quốc ca. Ba bài hát được 
trình lên là “Cùng nhau đi hồng binh” 

của Đỗ Nhuận, “Diệt phátxít” của 
Nguyễn Đình Thi và “Tiến quân ca” 
của Văn Cao. Cuối cùng, bài Tiến quân 
ca được chọn làm Quốc ca vì vừa thể 
hiện được ý chí, khát vọng dân tộc, 
hợp cảnh hợp thời, vừa ngắn gọn, 
dễ thuộc lời, dễ phổ cập mà giai điệu 
lại hùng tráng…. Trong những ngày 
tổng khởi nghĩa từ 17 đến 19/8/1945 
ở Hà Nội, bài hát đã vang lên tại các 
cuộc tuần hành, biểu tình và mít tinh 
của quần chúng cách mạng. Những 
chiến sĩ của chiến khu Đông Triều 
(Quảng Ninh) dọc đường hành quân 
về giải phóng Hải Phòng cũng ca 
vang bài hát này. Tiếp theo là Sài Gòn 
và cả nước vang lên Tiến quân ca…

Ngày tuyên bố độc lập 2/9/1945, 
Tiến quân ca được cử hành, hàng triệu 
người hát vang lời ca theo tiếng nhạc 
của hành khúc hùng tráng đó.  Quốc 
hội khóa I của nước ta đã quyết định 
lấy bài Tiến quân ca do nhạc sĩ Văn 
Cao sáng tác làm Quốc ca Việt Nam. 
Trong Hiến pháp năm 1946 tại Điều 
3 cũng ghi rõ: “Quốc ca là bài Tiến 
quân ca”. Kỳ họp thứ năm Quốc hội 
khoá I (năm 1955) đã quyết định giữ 
nguyên nhạc, chỉ sửa đôi chút về lời 
của bài Quốc ca và tác giả cùng đóng 
góp việc sửa lời. Từ tháng 4/1981 đến 
tháng 6/1983, Hội đồng Nhà nước đã 
tổ chức quy mô một cuộc thi sáng 
tác Quốc ca mới, nhưng cuối cùng đã 
không thể tìm chọn được bài hát nào 
có thể thay thế bài Tiến quân ca. Năm 
1993, Quốc hội một lần nữa khẳng 
định vị thế thiêng liêng cao quý bất di 
bất dịch của Quốc ca Việt Nam. Khoản 
3 Điều 13 Hiến pháp năm 2013 hiện 
hành tiếp tục quy định: “Quốc ca nước 
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
là nhạc và lời của bài Tiến quân ca”.

Bài Tiến quân ca ban đầu có 
những điểm khác so với bài Tiến 
quân ca hiện nay do có một số sửa 
đổi cả về lời và nhạc. Về lời, câu đầu 
tiên trong các bản đầu của Tiến quân 
ca là “Đoàn quân Việt Minh đi” thì 
khi trở thành Quốc ca từ năm 1945 
sửa thành “Đoàn quân Việt Nam đi”. 
Đến năm 1955, theo sự góp ý của 

các đại biểu Quốc hội khóa I, tác giả 
Văn Cao đã sửa câu “Thề phanh thây 
uống máu quân thù” thành “Đường 
vinh quang xây xác quân thù”. Câu 
cuối “Tiến lên! Cùng thét lên! Chí trai là 
nơi đây ước nguyền!” được tác giả sửa 
thành “Núi sông Việt Nam ta vững bền” 
nhưng đến khi xuất bản thành Quốc 
ca lại được ban biên tập sửa thành 
“Nước non Việt Nam ta vững bền”. Về 
nhạc, cũng có một số sửa đổi, chẳng 
hạn bài Tiến quân ca trước khi được 
cất lên trong lễ chào cờ sáng ngày 
2/9/1945 đã được tác giả cùng các 
nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hiếu, Đinh Ngọc 
Liên bàn bạc, thống nhất sửa 2 từ: Rút 
ngắn độ dài của nốt “rê” đầu tiên ở từ 
“Đoàn” và nốt “mi” ở giữa từ “xác” để 
làm cho tiết tấu của bản nhạc khỏe 
và hùng tráng hơn. Theo những đánh 
giá chung, ưu điểm nổi bật nhất của 
Tiến quân ca là chất mạnh mẽ, oai 
hùng của nhạc. Tháng 4/2011, trang 
cracked.com - trang thông tin điện 
tử về kiến thức có uy tín của Mỹ thu 
hút hàng trăm triệu người xem trên 
toàn cầu - đã thực hiện khảo sát qua 
bạn đọc, thống nhất bình chọn Quốc 
ca Việt Nam là bài quốc ca hào hùng 
nhất thế giới (xếp theo sau lần lượt là 
quốc ca của các nước Pháp, Thổ Nhĩ 
Kỳ, Hungary, Ý, Algeria…).

Tác giả Văn Cao (1923-1995) là 
một nghệ sĩ đa tài với các tác phẩm 
nổi tiếng về nhạc, họa, văn, thơ. Năm 
1944, ông bắt đầu tham gia hoạt động 
cách mạng, rồi trở thành đảng viên 
Đảng Cộng sản và là một trong những 
người sáng lập Hội Văn nghệ Việt Nam. 
Ông là một trong các nhạc sĩ tiên 
phong của nền tân nhạc nước nhà, là 
tác giả của nhiều bài hát quen thuộc 
với người dân Việt Nam như: Buồn tàn 
thu, Thiên Thai, Đêm xuân, Gió núi, Đàn 
chim Việt, Suối mơ, Cung đàn xưa, Bắc 
Sơn, Tiến về Hà Nội, Trường ca Sông Lô, 
Ngày mùa, Mùa xuân đầu tiên… Ông 
từng được tặng thưởng nhiều huân, 
huy chương cao quý và được truy tặng 
Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học 
nghệ thuật năm 1996./.

Đông Hải

QUỐC CA HÙNG TRÁNG VIỆT NAM

Nhạc sĩ Văn Cao 
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* Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 
8: Rất nhiều xã, huyện thuộc các tỉnh 
Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên 
Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Ninh, 
Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Yên, Phúc 
Yên, Hà Đông, Sơn Tây, Hải Dương, 
Hưng Yên, Kiến An, Thái Bình, Ninh 
Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, 
Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Mỹ Tho, Sa 
Đéc đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, 
kịp thời nổi dậy giành chính quyền.

* Ngày 16 tháng 8: Một đơn 
vị Giải phóng quân do đồng chí Võ 
Nguyên Giáp chỉ huy, xuất phát từ Tân 
Trào, đánh chiếm thị xã Thái Nguyên 
để mở đường về Hà Nội.

* Ngày 17 tháng 8: Giải phóng 
quân đánh tỉnh lỵ Tuyên Quang. Phát 
xít Nhật chống trả dữ dội, nhưng 
trước khí thế vũ bão của quân cách 
mạng, chúng phải xin điều đình và 
đến ngày 21/8 chính quyền tỉnh đã về 
tay Việt Minh.

* Ngày 18 tháng 8: Nhân dân 
các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Hà 
Tĩnh, Quảng Nam nổi dậy giành chính 
quyền ở tỉnh lỵ thành công - đây là 
bốn địa phương giành được chính 
quyền tỉnh sớm nhất trong cả nước. 
Còn tại Hà Nội, ngày 17/8, Tổng hội 
Viên chức của chính quyền bù nhìn tổ 
chức một cuộc mít tinh lớn tại Quảng 
trường Nhà hát thành phố với hàng 
vạn người tham gia, để ủng hộ “Chính 
phủ lâm thời” Trần Trọng Kim. Dưới sự 
lãnh đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ và Thành 
ủy Hà Nội, quần chúng cách mạng đã 
chiếm lấy diễn đàn cuộc mít tinh này: 
Cán bộ của ta báo tin cho đồng bào 
biết phát xít Nhật đã đầu hàng, trình 
bày tóm tắt chủ trương, đường lối 

cứu nước của Việt Minh, đả đảo chính 
quyền bù nhìn thân Nhật và chuẩn bị 
tham gia khởi nghĩa.

* Ngày 19 tháng 8: Nhân dân 
đánh chiếm Bắc Bộ Phủ, giành được 
chính quyền ở Hà Nội - nơi đầu não 
đặt cơ quan cai trị của bọn đế quốc 
lúc bấy giờ. Cùng ngày này, khởi 
nghĩa giành chính quyền đã thành 
công ở các tỉnh lỵ Yên Bái, Phúc Yên, 
Thái Bình (miền Bắc) và Thanh Hóa, 
Khánh Hòa (miền Trung).

* Ngày 20 tháng 8: Cuộc khởi 
nghĩa đã thắng lợi ở các tỉnh lỵ Thái 
Nguyên, Bắc Ninh, Ninh Bình (miền 
Bắc).

* Ngày 21 tháng 8: Cuộc khởi 
nghĩa thành công tại các tỉnh lỵ Cao 
Bằng, Tuyên Quang, Sơn Tây, Kiến An, 
Nam Định (miền Bắc) và Nghệ An, 
Ninh Thuận (miền Trung).

* Ngày 22 tháng 8: Cuộc khởi 
nghĩa tiếp tục giành thắng lợi ở các 
tỉnh lỵ Hưng Yên, Quảng Yên (miền 
Bắc).

* Ngày 23 tháng 8: Tại Huế, cuộc 
khởi nghĩa lật đổ được Vương triều 
Nguyễn, chấm dứt chế độ quân chủ 
chuyên chế suy tàn, nhu nhược, bảo 
thủ và phản dân chủ. Cùng ngày này, 
khởi nghĩa còn thành công ở các tỉnh 
lỵ khác: Bắc Kạn, Hòa Bình, Hà Đông, 
Hải Phòng (miền Bắc), Quảng Bình, 
Quảng Trị, Gia Lai, Bình Thuận, Lâm 
Viên (miền Trung) và Tân An, Bạc Liêu 
(miền Nam).

* Ngày 24 tháng 8: Cuộc khởi 
nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở 
Phú Thọ, Hà Nam (miền Bắc), Phú Yên, 

Đắk Lắk, Bình Thuận (miền Trung) và 
Gò Công, Mỹ Tho (miền Nam).

* Ngày 25 tháng 8: Cuộc khởi 
nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở 
tỉnh lỵ Sơn Lạng (miền Bắc), Kon Tum 
(miền Trung). Cũng ngày hôm đó, 
phấn khởi sau khi được tin Việt Minh 
đã nắm chính quyền tại Hà Nội, Huế 
cùng rất nhiều nơi khác ở miền Bắc, 
miền Trung, nhân dân Sài Gòn và hầu 
hết các tỉnh thuộc miền Nam như Chợ 
Lớn, Gia Định, Sóc Trăng, Vĩnh Long, 
Long Xuyên, Tây Ninh, Trà Vinh, Châu 
Đốc, Sa Đéc, Bến Tre, Bà Rịa, Thủ Dầu 
Một, Biên Hòa đã vùng lên khởi nghĩa 
thành công.

* Ngày 26 tháng 8: Nhân dân 
Sơn La, Hòn Gai (miền Bắc), Cần Thơ 
(miền Nam) khởi nghĩa giành chính 
quyền thắng lợi.

* Ngày 27 tháng 8: Cuộc khởi 
nghĩa giành chính quyền ở Rạch Giá 
(miền Nam) thành công.

* Ngày 28 tháng 8: Cuộc khởi 
nghĩa thắng lợi nhanh chóng ở Đồng 
Nai Thượng (miền Trung) và Hà Tiên 
(miền Nam).

Như vậy, về cơ bản, chỉ trong 
vòng 15 ngày (từ ngày 14 đến ngày 28 
tháng 8 năm 1945), quyền thống trị, 
áp bức của bọn đế quốc (Pháp, Nhật) 
được xây dựng suốt gần một trăm 
năm và chế độ quân chủ chuyên chế 
phản tiến bộ tồn tại hàng nghìn năm 
đã bị nhân dân ta lật đổ hoàn toàn. 
Lần đầu tiên, chính quyền cả nước 
được thực sự thuộc về nhân dân./.

      Khải Hoàn

NHỮNG NGÀY HÀO HÙNG
TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 

Tháng Tám năm 1945 có những ngày hào hùng nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam. Trong những 
ngày đáng nhớ ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng Mặt trận Việt Minh, toàn dân ta đã nổi dậy khởi 
nghĩa, giành lấy chính quyền, xóa bỏ chế độ quân chủ phản tiến bộ, đánh bại bọn đế quốc xâm lược, 
đem lại độc lập, tự do, dân chủ, hạnh phúc cho nước nhà.
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Từ đầu thời đại đồng thau, các 
bộ lạc người Việt đã định cư 
chắc chắn ở Bắc Bộ và Bắc 

Trung Bộ. Bấy giờ có khoảng 15 bộ lạc 
Lạc Việt sống chủ yếu ở miền trung 
du và đồng bằng Bắc Bộ, hàng chục 
bộ lạc Âu Việt (Tây Âu) sống chủ yếu ở 
miền Việt Bắc. Tại nhiều nơi, người Lạc 
Việt và người Âu Việt sống xen kẽ với 
nhau, bên cạnh các thành phần dân 
cư khác.

Do nhu cầu trị thủy, nhu cầu 
chống ngoại xâm và do việc trao đổi 
kinh tế, văn hóa ngày càng gia tăng, 
các bộ lạc sinh sống gần gũi nhau có 
xu hướng tập hợp và thống nhất lại. 
Trong số các bộ lạc Lạc Việt, bộ lạc 
Văn Lang hùng mạnh hơn cả. Thủ lĩnh 
bộ lạc này là người đứng ra thống 
nhất tất cả các bộ lạc Lạc Việt, dựng 
nên nước Văn Lang, đặt kinh đô tại 
Phong Châu (thuộc Bạch Hạc - Phú 
Thọ ngày nay), tự xưng vua - mà sử cũ 
gọi là Hùng Vương và con cháu ông 
nhiều đời về sau vẫn nối truyền danh 
hiệu đó.

Căn cứ vào các tài liệu sử học, có 
thể tạm xác định địa bàn nước Văn 
Lang tương ứng với vùng Bắc Bộ và 
Bắc Trung Bộ nước ta hiện nay cùng 

với một phần phía nam Quảng Đông, 
Quảng Tây (Trung Quốc). Thời gian 
tồn tại của nước Văn Lang khoảng 
từ đầu thiên niên kỷ thứ nhất trước 
Công nguyên (TCN) đến thế kỷ 3 TCN.

Năm 221 TCN, Tần Thủy Hoàng 
cho quân xâm lược đất của toàn bộ 
các nhóm người Việt. Thục Phán - 
thủ lĩnh liên minh các bộ lạc Âu Việt 
- được tôn làm người lãnh đạo cuộc 
chiến chống Tần. Năm 208 TCN, quân 
Tần phải rút lui. Với uy thế của mình, 
Thục Phán xưng vương (An Dương 
Vương), liên kết  các bộ lạc Lạc Việt và 
Âu Việt lại, dựng nên nước Âu Lạc.

Năm 179 TCN, Triệu Đà - vua nước 
Nam Việt - cho quân đánh chiếm Âu 
Lạc. Cuộc kháng cự của An Dương 
Vương thất bại. Suốt 7 thế kỷ tiếp 
đó, mặc dù các thế lực phong kiến 
phương Bắc thay nhau đô hộ, chia 
nước ta thành nhiều châu, quận với 
những tên gọi khác lạ mà chúng đặt 
ra, nhưng vẫn không xóa nổi cái tên 
“Âu Lạc” trong ý thức, tình cảm và sinh 
hoạt thường ngày của nhân dân ta.

Mùa xuân năm 542, Lý Bí khởi 
nghĩa, đánh đuổi quân Lương, giải 
phóng lãnh thổ. Tháng 2/544, Lý Bí 

chính thức lên ngôi Hoàng đế (Lý Nam 
Đế), đóng đô ở Long Biên, đặt quốc 
hiệu là Vạn Xuân, khẳng định niềm 
tự tôn dân tộc, độc lập với các hoàng 
đế ở phương Bắc và mong muốn đất 
nước được bền vững muôn đời.

Chính quyền Lý Bí tồn tại không 
lâu rồi lại rơi vào vòng đô hộ của các 
triều đình Trung Quốc (từ năm 602). 
Quốc hiệu Vạn Xuân bị vùi dập và chỉ 
được khôi phục sau khi Ngô Quyền 
đánh tan quân Nam Hán bằng chiến 
thắng Bạch Đằng năm 938, chấm 
dứt thời kỳ Bắc thuộc. Năm 939, Ngô 
Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa 
để - như lời sử cũ - “tỏ ý nối tiếp quốc 
thống xưa của An Dương Vương” và 
xây dựng một chính quyền trung 
ương độc lập.

Năm 968, sau khi dẹp yên các 
sứ quân cát cứ, thống nhất quốc gia, 
Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (Đinh 
Tiên Hoàng), đặt quốc hiệu là Đại Cồ 
Việt (nước Việt lớn), định đô ở Hoa Lư 
(thuộc Gia Viễn - Ninh Bình ngày nay).

Kế tiếp nhà Đinh, nhà Tiền Lê 
(980-1009) vẫn giữ nguyên quốc hiệu, 
tên và vị trí thủ đô.

Năm 1010, ngay sau khi lên ngôi, 

TÊN NƯỚC VÀ THỦ ĐÔ
NƯỚC TA QUA CÁC THỜI KỲ 

                                                                                           Huy Hoàng

Tên nước (quốc hiệu) và tên thủ đô luôn là hai 
trong số những cái tên thiêng liêng nhất đối với 
mỗi dân tộc, mỗi con người. Nó khẳng định sự tồn 
tại và chủ quyền của một quốc gia, thể hiện ý thức 
và niềm tự hào dân tộc, cũng như sự bình đẳng với 
các nước khác trên thế giới. Qua mấy ngàn năm lịch 
sử, để hình thành “Việt Nam” và “Hà Nội” như ngày 
nay, quốc hiệu và tên thủ đô nước ta đã phải trải 
qua không ít thăng trầm.

Ñieän & Ñôøi soáng     3

KYÛ NIEÄM 75 NAÊM CAÙCH MAÏNG THAÙNG TAÙM VAØ QUOÁC KHAÙNH 2/9
(2/9/1945 - 2/9/2020)

î



Lý Công Uẩn vì thấy Hoa Lư chật hẹp, 
hẻo lánh, không thể làm trung tâm 
đất nước, đã quyết định dời thủ đô từ 
Hoa Lư về thành Đại La. Tương truyền 
vua nhìn thấy rồng vàng bay lên ở 
đó, bèn đặt tên thủ đô mới là Thăng 
Long (Hà Nội ngày nay). Mục đích của 
việc dời đô được Lý Công Uẩn nêu rõ 
trong Chiếu thiên đô: “đóng nơi trung 
tâm, mưu toan nghiệp lớn, tính kế lâu 
dài cho con cháu đời sau”. Vị Thái Tổ 
nhà Lý đã sớm nhận thấy “thế rồng 
cuộn hổ ngồi, vị trí thích trung với 
bốn phương: Đông - tây - nam - bắc, 
thuận cho chiều hướng gặp gỡ của 
núi sông” và đánh giá Thăng Long 
“thật là chỗ hội tụ bốn phương, là 
nơi đô thành bậc nhất của đế vương 
muôn đời”!

Tháng 11/1054, nhân điềm lành 
lớn là việc xuất hiện một ngôi sao 
sáng chói nhiều ngày mới tắt, nhà 
Lý liền cho đổi quốc hiệu là Đại Việt, 
thể hiện niềm tự tôn và ý thức bình 
đẳng sâu sắc của nước ta với các 
nước xung quanh.

Hai cái tên Đại Việt và Thăng 
Long được giữ nguyên suốt thời Lý 
(1010-1225) và thời Trần (1226-1400).

Tháng 3/1400, Hồ Quý Ly phế 
Trần Thiếu Đế, lập ra nhà Hồ. Quý 
Ly cho đổi quốc hiệu thành Đại Ngu 
(“ngu” tiếng cổ có nghĩa là “sự yên 
vui”). Vẫn lấy Thăng Long làm thủ đô, 
nhưng ngay từ năm 1397, Quý Ly đã 
cho xây thành Tây Đô rất lớn (thuộc 
Vĩnh Lộc - Thanh Hóa ngày nay), coi 
đây như “thủ đô thứ hai”. Cũng vì có 
Tây Đô mà Thăng Long còn được gọi 
là Đông Đô. Quốc hiệu đó tồn tại cho 
đến khi giặc Minh đánh bại triều Hồ 
(tháng 4/1407).

Sau 10 năm kháng chiến (1418-
1427), cuộc khởi nghĩa chống Minh 
của Lê Lợi toàn thắng. Năm 1428, 
Lê Lợi lên ngôi, đặt lại quốc hiệu là 
Đại Việt (lãnh thổ nước ta lúc này về 
phía nam đã tới Thuận Hóa), thủ đô là 
Thăng Long.

Năm 1527, Mạc Đăng Dung xóa 
bỏ nhà Lê, lập ra nhà Mạc, đóng đô tại 
Thăng Long (Đông Đô). Nguyễn Kim 
- trung thần nhà Lê - chạy vào Thanh 

Hóa, tôn Lê Duy Ninh lên ngôi vua (Lê 
Trang Tông), xây dựng chính quyền 
riêng, đóng tại Tây Đô.

Năm 1545, Nguyễn Kim chết, 
quyền lực rơi vào tay con rể là Trịnh 
Kiểm. Năm 1592, nhà Mạc bị họ Trịnh 
(vẫn trên danh nghĩa phù Lê) đánh 
bại, phải chạy lên Cao Bằng và bị tận 
diệt vào năm 1692.

Nguyễn Hoàng - con Nguyễn 
Kim - xin vào trấn thủ các đất Thuận 
Hóa, Quảng Nam, rồi phát triển lực 
lượng chống lại họ Trịnh. Từ năm 
1627 đến năm 1672, Trịnh - Nguyễn 
đánh nhau dữ dội mà bất phân thắng 
bại, phải lấy sông Gianh làm giới 
tuyến. Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài (Bắc 
Hà), đóng đô tại Thăng Long; chúa 
Nguyễn ở Đàng Trong (Nam Hà), 
đóng đô tại Thuận Hóa, rồi Phú Xuân 
(Huế ngày nay).

Năm 1771, ba anh em Tây Sơn 
(Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn 
Lữ) khởi nghĩa. Năm 1778, khi đã 
đánh bại chúa Nguyễn (lần thứ nhất), 
Nguyễn Nhạc lên ngôi. Năm 1786, 
đánh bại chúa Trịnh, Nguyễn Nhạc 
xưng là Trung ương Hoàng đế, đóng 
đô ở Quy Nhơn. Cuối năm 1788, 
Nguyễn Huệ cũng lên ngôi Hoàng đế, 
đóng đô tại Phú Xuân. Như vậy, thời 
kỳ này cùng tồn tại 2 chính quyền và 
2 thủ đô.

Sau khi đánh tan quân Thanh 
và chinh phục đất Bắc Hà, Nguyễn 
Huệ chuẩn bị dời đô (thực ra, ý định 
này có ngay từ năm 1778). Địa điểm 
lựa chọn lúc đầu là Phù Thạch, bên 
sông Lam, dưới chân núi Nghĩa Liệt, 
nhưng không thành. Tiếp đó, Nguyễn 
Huệ định chọn xã Yên Trường, huyện 
Châu Lộc (tức Vinh hiện nay), cũng 
không thành. Cuối cùng, ông lại 
chọn địa điểm mới dưới chân núi 
[Dũng] Quyết ở gần Bến Thủy, với tên 
“Phượng Hoàng trung đô”. Nhưng 
kinh đô mới vừa được khởi công xây 
dựng thì bị bỏ do ông mất đột ngột 
(năm 1792).

Hai tiếng “Việt Nam” xuất hiện 
khá sớm - ít nhất là từ thế kỷ 14 - và 
được ghi nhận trong nhiều thư tịch 
như: Việt Nam thế chí của Hồ Tông 

Thốc, Dư địa chí của Nguyễn Trãi, 
Trình tiên sinh quốc ngữ văn của 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vân đài loại 
ngữ của Lê Quý Đôn, Lịch triều hiến 
chương loại chí của Phan Huy Chú… 
Đặc biệt, trong Dụ Am văn tập của 
Phan Huy Ích có bài Tuyên cáo về việc 
đặt quốc hiệu mới của vua Quang 
Trung (Nguyễn Huệ) - theo đó, mùa 
xuân năm Nhâm Tý 1792, Nguyễn 
Huệ đã cho đổi quốc hiệu là Việt Nam.

Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi, 
đóng đô ở Phú Xuân, đặt quốc hiệu là 
Việt Nam (năm 1804 được nhà Thanh 
ở Trung Quốc thừa nhận). Nguyễn 
Ánh vẫn giữ tên gọi Thăng Long là 
Bắc Thành - do Nguyễn Huệ đổi trước 
đó. Đến năm 1805, Nguyễn Ánh mới 
khôi phục địa danh Thăng Long.

Năm 1831, vua Minh Mạng chia 
Bắc Thành tổng trấn ra nhiều tỉnh hạt. 
Huyện Từ Liêm thuộc tỉnh Sơn Tây 
được đưa vào phủ Hoài Đức, gộp với 
các phủ Ứng Hòa, Lý Nhân, Thường Tín 
thuộc trấn Sơn Nam, làm thành tỉnh 
Hà Nội. Cuối thời Minh Mạng (1820-
1840), nước ta được đổi tên thành Đại 
Nam và có lãnh thổ rộng nhất.

Ngày 19/8/1945, Cách mạng 
tháng Tám thành công. Ngày 
2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc 
Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với thủ 
đô là Hà Nội.

Suốt ba thập kỷ tiếp theo, tuy 
đất nước lâm vào cảnh chiến tranh, 
rồi chia cắt, hai từ “Việt Nam” và “Hà 
Nội” vẫn được sử dụng phổ biến từ 
Bắc chí Nam và trở thành thân thiết, 
thiêng liêng đối với mọi người.

Ngày 30/4/1975, miền Nam 
được giải phóng, non sông quy về 
một mối. Ngày 2/7/1976, trong kỳ 
họp đầu tiên của Quốc hội nước Việt 
Nam thống nhất, toàn thể Quốc hội 
đã nhất trí lấy tên nước là Cộng hòa 
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tên thủ 
đô là Hà Nội. Hiến pháp 1980, Hiến 
pháp 1992, Hiến pháp 2013 tiếp tục 
khẳng định quốc hiệu và tên thủ đô 
đó, đưa nó trở thành chính thức cả về 
pháp lý lẫn trên thực tế./.
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Được thành lập theo Quyết 
định số 0666/QĐ-EVNNPT 
ngày 14/4/2017 của Hội đồng 

thành viên EVNNPT, sau 3 năm xây 
dựng và trưởng thành, Công ty Dịch 
vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS) đã 
và đang thực hiện tốt mục tiêu cung 
cấp các dịch vụ kỹ thuật đảm bảo 
truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn 
định cho các hoạt động kinh tế, chính 
trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị 
trường điện Việt Nam.

Là đơn vị có tuổi đời trẻ nhất của 
EVNNPT, Tập thể NPTS đã và đang 
trong quá trình trưởng thành và phát 
triển từng ngày với hàng loạt những 
công trình trọng điểm được giao 
thực hiện hoàn thành đúng tiến độ, 
góp phần vào việc hệ thống truyền 
tải điện Quốc gia vận hành an toàn 
và ổn định. 

Nhận thức rõ tầm quan trọng 
của mình trong sự phát triển của toàn 
hệ thống truyền tải điện Quốc gia, 
Ban lãnh đạo NPTS đã chỉ đạo cho các 
phòng ban chuyên môn và các đơn 

vị trực thuộc xây dựng các phương 
án, quy chế phối hợp giữa Công ty 
và các đơn vị trong EVNNPT, đặc biệt 
là các Công ty Truyền tải (PTC) nhằm 
tập trung nhân lực, phương tiện và 

thiết bị thi công để xử lý các sự cố, 
khôi phục vận hành thiết bị, sửa chữa 
thường xuyên xảy ra trên lưới, đảm 
bảo các sự cố được xử lý nhanh nhất 
và vận hành an toàn sau xử lý. Công 
ty đã phối hợp cùng các PTC để thực 
hiện công tác trên lưới điện. 

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

Cụ thể, công tác thí nghiệm định 
kỳ đã được NPTS chú trọng quản lý, 
theo dõi sát sao, đôn đốc các Trung 
tâm trực thuộc tập trung nguồn lực 
thực hiện. Công ty đã phối hợp với 
các PTC là đơn vị đưa ra danh mục thí 
nghiệm định kỳ, kiểm tra, giám sát 
quá trình thực hiện thí nghiệm của 
NPTS từ khâu đăng ký cắt điện đến 
khi có biên bản thí nghiệm. Điều này 
làm cho công tác thí nghiệm được 
quản lý chặt chẽ hơn, chính xác hơn 

NPTS THI ĐUA HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ GÓP PHẦN ĐẢM BẢO 
LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI QUỐC GIA VẬN HÀNH AN TOÀN, LIÊN TỤC VÀ ỔN ĐỊNH

Công nhân NPTS thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ 

Công nhân NPTS thực hiện sửa chữa thiết bị tại TBA
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Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) được 
thành lập là một chủ trương lớn của EVNNPT trong công 
tác tái cơ cấu nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng 
công ty. Ban Quản lý dự án truyền tải điện có nhiệm vụ thay 
mặt EVNNPT quản lý các dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, 
bao gồm các dự án cải tạo, mở rộng, nâng công suất lưới 
truyền tải điện và các dự án đầu tư xây dựng khác theo 
phân cấp, giao nhiệm vụ của EVNNPT, góp phần nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động 
của EVNNPT.

Trước bối cảnh EVNNPT chịu trách nhiệm thực hiện đầu tư 
phát triển lưới truyền tải điện (cấp điện áp 220 kV, 500 kV) 
trong phạm vi toàn quốc (63 tỉnh, thành phố). Để quản lý 

các dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) lưới truyền tải điện (dự án), 
EVNNPT hiện có 03 Ban QLDA hoạt động chuyên nghiệp theo 
hình thức một Ban Quản lý dự án quản lý nhiều dự án và mô 
hình QLDA kiêm nhiệm tại các PTCs với bộ máy quản lý dự án 
gọn nhẹ, có chuyên môn sâu cùng sự chủ động phối hợp thực 
hiện quản lý dự án trong ĐTXD, phù hợp với các dự án nâng 
công suất, cải tạo, thay dây.... Mặc dù các Ban QLDA và bộ phận 
QLDA tại các PTCs của EVNNPT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, 
đảm bảo triển khai các dự án theo kế hoạch giao, đặc biệt là các 
dự án trọng điểm cấp bách. Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án 
chưa đạt được tiến độ theo kế hoạch do một số nguyên nhân 
khó khăn, vướng mắc như: Công tác lập, trình, phê duyệt thủ 
tục chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị xây dựng kéo dài do phải thông 
qua nhiều cấp thẩm tra, thẩm định; Nhiều dự án EVN đã chỉ đạo 
và giao kế hoạch cần đưa vào vận hành từ nay đến hết năm 
2020 theo Quyết định số 155/QĐ-EVN, tuy nhiên chưa có (hoặc 
đã có nhưng cần điều chỉnh về quy mô, tiến độ...) trong Quy 
hoạch điện VII điều chỉnh; Thực hiện chỉ đạo, chủ trương của 
Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi đất rừng, dừng vốn ODA, 
thành lập mới Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước... dẫn đến công 
tác chuẩn bị đầu tư bị kéo dài gây ảnh hưởng rất lớn đến tiến 
độ triển khai các dự án; Vướng mắc trong công tác bồi thường 
giải phóng mặt bằng ngày càng nhiều và phức tạp, làm kéo dài 
thời gian thực hiện dự án. Trong khi đó số lượng dự án tăng dần 
theo các năm từ 2016 đến 2019 (từ 238 công trình, 250 công 
trình, 307 công trình và 348 công trình) nhưng lao động thực tế 
sử dụng bình quân lại giảm dần…

Bên cạnh đó, ngoài các dự án đầu tư xây dựng mới, hàng 
năm EVNNPT cũng phải triển khai rất nhiều các công trình 
cải tạo, mở rộng, nâng công suất lưới truyền tải điện,.... Khối 
lượng này sẽ tiếp tục tăng mạnh trong các năm tiếp theo.

Một thực tế khác đặt ra nữa, đó là trước thời điểm 
09/04/2018, EVNNPT giao các PTCs thực hiện. Từ sau thời điểm 
09/04/2018 do tuân thủ luật xây dựng, các dự án đầu tư xây 
dựng có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng EVNNPT giao cho các 
Ban QLDA thực hiện, các PTCs chỉ thực hiện các dự án có tổng 
mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng và các dự án đang trong giai 

trong thực hiện. Số liệu để phục vụ công tác quản lý 
cũng được minh bạch hơn. Từ đó, khối lượng danh 
mục thí nghiệm định kỳ được lập đầy đủ hơn so với 
trước khi thành lập NPTS. Thông qua việc thực hiện 
công tác thí nghiệm định kỳ sớm hơn trước đây, 
NPTS đã kịp thời đưa ra các cảnh báo về tình trạng 
của các thiết bị đang vận hành trên lưới điện của các 
PTC, làm cơ sở để các PTC đưa ra các quyết định về 
việc sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị. Góp phần lớn vào 
công tác giảm sự cố lưới điện của các PTC. 

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

Song song với đó, NPTS cũng đã chủ động làm 
việc với các PTC, đôn đốc các Trung tâm DVKT lập 
PATCTB&BPAT, đăng ký cắt điện và thực hiện thi công, 
đã thi công hoàn thành 100% kế hoạch giao sửa chữa 
lớn trên lưới từ năm 2017 đến nay.

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

Đồng thời, NPTS cũng tập trung tham gia các 
công trình đầu tư xây dựng do EVNNPT làm chủ đầu 
tư. Theo đó, trong năm 2018, NPTS đã thực hiện thi 
công hoàn thành đóng điện được 32 dự án, năm 2019 
đã thực hiện thi công hoàn thành đóng điện được 21 
dự án. Một số các công trình ngoài EVNNPT cũng đã 
và đang được Công ty thực hiện đạt hiệu quả cao với 
6 công trình năm 2018 và 10 công trình năm 2019.

Có thể nói, việc thành lập NPTS để tách bạch 
quản lý giữa các khâu vận hành và khâu dịch vụ kỹ 
thuật là điều tất yếu trong quá trình phát triển của 
EVN cũng như của EVNNPT. Làm cho công tác quản lý 
của EVNNPT trong điều hành sản xuất, tài chính được 
chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn nhằm đảm bảo lưới 
điện truyền tải được vận hành an toàn và ổn định hơn.

Dưới sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo EVNNPT, 
Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện đã và đang 
phát huy được sức mạnh đoàn kết, tập trung trí tuệ 
của tất cả người lao động hoàn thành tốt hơn so với 
trước đây trong công tác đảm bảo lưới điện truyền tải 
được vận hành an toàn và ổn định. 

Đồng Khởi

Ñieän & Ñôøi soáng     6

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏCî



đoạn thực hiện đầu tư xây dựng đã 
được giao. Tuy nhiên, hầu hết các dự 
án này đều có tổng mức đầu tư trên 15 
tỷ đồng nên hiện nay EVNNPT giao cho 
các Ban Quản lý dự án các công trình 
điện miền Bắc, Trung, Nam thực hiện. 
Đây là một trong những nguyên nhân 
làm các Ban QLDA ngày càng quá tải, 
phần nào ảnh hưởng tới tiến độ hoàn 
thành các dự án theo kế hoạch.

Để đáp ứng yêu cầu tăng cường 
lưới truyền tải điện phù hợp với khả 
năng cung cấp điện ổn định phục vụ 
nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, 
quốc phòng - an ninh và đời sống 
nhân dân. EVNNPT hiện đang thực 
hiện Chiến lược phát triển đến năm 
2025, tầm nhìn đến năm 2040 để xây 
dựng EVNNPT phát triển bền vững 
đáp ứng quy mô hệ thống truyền tải 
điện Quốc gia ngày càng lớn mạnh 
phù hợp với Quy hoạch phát triển 
điện lực Quốc gia đã được phê duyệt. 
Đồng thời, việc đẩy nhanh tiến độ các 
dự án là điều tiên quyết để hoàn thành 
nhiệm vụ đầu tư phát triển lưới điện 
truyền tải theo chỉ đạo của Chính phủ 
và EVN.

Nhằm khắc phục các khó 
khăn trong công tác quản lý dự 
án nêu trên, và giảm tải cho 3 Ban 
QLDA và khai thác tối đa nguồn lực 
hiện có tại các Công ty Truyền tải 
điện, Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền 
tải điện. EVNNPT đã thành lập mới 
01 Ban Quản lý dự án truyền tải điện 
từ  ngày 21/04/2020 để thực hiện các 
dự án đầu tư xây dựng trong Tổng 
công ty theo đúng quy định hiện 
hành của pháp luật.

Sau khi thành lập, NPTPMB có 
phạm vi hoạt động trên toàn quốc, 
được thành lập trên cở sở điều chuyển 
nhân lực trong nội bộ EVNNPT (chủ 
yếu là nhân lực làm công tác đầu tư xây 
dựng tại các Công ty Truyền tải điện), 
phù hợp với khối lượng công việc giao 
cho NPTPMB, đảm bảo không tăng lao 
động chung trong toàn EVNNPT. Hiện 
nay, NPTPMB có 58 cán bộ công nhân 
viên, chính thức đi vào hoạt động từ 
ngày 01/06/2020. Trụ sở chính của 
NPTPMB đặt tại Hà Nội và 04 Ban điều 
hành dự án 1, 2, 3, 4 đặt tại Hà Nội, Đà 
Nẵng, Nha Trang và Thành Phố Hồ Chí 
Minh. Với nhiệm vụ chính là Quản lý các 

dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, bao 
gồm các dự án cải tạo, mở rộng, nâng 
công suất lưới truyền tải điện và các dự 
án đầu tư xây dựng khác theo phân cấp, 
NPTPMB đang thể hiện được vai trò của 
mình trong các nhiệm vụ được giao.

Ngay sau khi được thành lập và 
đi vào hoạt động, CBCNV NPTPMB đã 
thể hiện rõ sự quyết tâm bằng sự vào 
cuộc nhanh chóng, đảm bảo hoàn 
thành vượt kế hoạch EVNNPT giao 
ngay trong năm 2020. Cụ thể, đối với 
chủ đề năm 2020 của EVNNPT là: “Tập 
trung hoàn thành toàn diện các công 
trình chuyển giao thuộc kế hoạch 05 
năm 2016 – 2020”, Đảng ủy lãnh đạo 
chuyên môn có giải pháp, quyết liệt 
thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu 
kế hoạch ĐTXD năm 2020 được giao. 
Tập trung thực hiện các giải pháp về 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu 
tư xây dựng và tiếp tục xây dựng các 
nội dung kế hoạch 05 năm giai đoạn 
2021 - 2025 để tổ chức thực hiện.

Hiện nay, Ban quản lý dự án 
truyền tải điện được giao quản lý 80 
dự án, trong đó có 12 dự án mới và 
68 dự án chuyển từ các Ban QLDA các 
công trình điện miền Bắc, miền Trung, 
miền Nam sang. Đối với 10 dự án mới, 
trong tháng 7, Ban đã triển khai công 
tác tổ chức lập đề cương, dự toán tư 
vấn để lựa chọn nhà thầu tư vấn và 
triển khai các thủ tục tiếp theo.

Trong năm 2020, theo kế hoạch, 
NPTPMB khởi công 1 dự án: “Lắp MBA 
thứ 2 TBA 220 kV Thanh Nghị” vào Quý 
IV. Ngoài ra, NPTPMB phấn đấu khởi 
công ngoài kế hoạch 03 dự án: Nâng 
công suất Trạm biến áp 220 kV Huế 
từ (125+250) MVA lên 2x250 MVA; 
Nâng công suất TBA 220 kV Sơn Hà; 
Giải pháp hạn chế điện áp cao tại TBA 
220 kV Lào Cai. Đồng thời, NPTPMB 
dự kiến trình EVNNPT phê duyệt FS: 
51/51 dự án. Các dự án cần phê duyệt 
TKBVTC: Lắp MBA thứ 2 trạm biến áp 
220 kV Thanh Nghị.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRUYỀN TẢI ĐIỆN 
THỰC HIỆN TỐT VAI TRÒ TRONG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Đặng Phan Tường (bên phải) trao quyết định và tặng hoa 
chúc mừng ông Phạm Lê Phú – Phó TGĐ EVNNPT kiêm nhiệm Giám đốc NPTPMB
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Do các dự án được chuyển từ 3 ban QLDA trong cùng 
thời điểm và cùng là các dự án trong giai đoạn chuẩn bị 
đầu tư nên tính đồng thời cao. Do vậy, trong thời gian tới 
NPTPMB sẽ gặp nhiều khó khăn về nhân lực. Mặt khác, 
về quy hoạch điện và thỏa thuận tuyến cũng có một số 
vướng mắc. Hiện có 11 dự án cần bổ sung, hiệu chỉnh 
quy hoạch và 4 dự án cần bổ sung quy hoạch đất của 
địa phương và thỏa thuận tuyến khó có thể hoàn thành 
theo kế hoạch giao. Đứng trước những thách thức, khó 
khăn do thực tế đặt ra, và là đơn vị mới thành lập nhưng 
CBCNV được điều động từ TCT và các đơn vị trong TCT đều 
có kinh nghiệm, chủ động đề ra các giải pháp, sáng kiến 
mang lại hiệu quả cao trong công việc, từ đó sớm giúp 
NPTPMB hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

Quan trọng hơn nữa, đó là mục tiêu tổng quát của 
NPTPMB đến năm 2025 đề ra. Theo đó, Ban Chấp hành 
Đảng ủy NPTPMB xây dựng Chương trình hành động nhằm 
tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết và các nhiệm vụ chủ 
yếu trên các lĩnh vực mà Đảng ủy NPTPMB, nhiệm kỳ 2020 
- 2025 đã đề ra. Trong đó công tác xây dựng đảng, NPTPMB 
sẽ triển khai tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị 
quyết của Trung ương, cấp ủy cấp trên đạt 90% đối tượng 
được triệu tập tham dự. Phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng 
trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có tổ chức đảng 
không hoàn thành nhiệm vụ. Phấn đấu 90% đảng viên hoàn 
thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ, kết nạp 06 đảng viên mới.

Song song với đó, NPTPMB sẽ triển khai thực hiện tốt 
các Nghị quyết của HĐTV và Chỉ thị của Tổng Giám đốc 
EVNNPT về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập 
trung triển khai thực hiện hàng năm và nhiệm vụ thực 
hiện chủ đề năm. 

Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch ĐTXD được 
EVNNPT giao hàng năm, bao gồm các chỉ tiêu như: Thực 
hiện vốn đầu tư: 9.618.875 tỷ đồng; Khởi công: 80 công 
trình; Đóng điện: 80 công trình trong các năm từ năm 
2021 đến năm 2025.

Đồng thời tập chung chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc 
để hoàn thành đúng tiến độ các dự án cấp bách phục vụ 
chống quá tải lưới điện, tăng hiệu quả đầu tư; Thực hiện 
các biện pháp để tiết kiệm chi phí đầu tư, đẩy nhanh tiến 
độ để đưa vào vận hành, quyết toán để sử dụng hiệu quả 
vốn, tăng độ tin cậy, an toàn trong vận hành; Triển khai 
các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển EVNNPT tại 
NPTPMB theo kế hoạch giao từng năm và các kế hoạch 5 
năm như: Chiến lược phát triển nguồn nhân lực EVNNPT 
đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2040; Chiến lược quan 
hệ quốc tế của EVNNPT đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 
2040; Tiếp tục thực hiện văn hóa EVNNPT tại NPTPMB và 
lan tỏa ra ngoài cộng đồng.

Để thực hiện được những nhiệm vụ quan trọng đó, 
Ban lãnh đạo NPTPMB đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp 
nhằm tập chung chỉ đạo chuyên môn chú trọng công tác 
quản lý điều hành, đảm bảo hoàn thành vượt mức các 
nhiệm vụ chính trị được giao như: Thực hiện kế hoạch 
vốn ĐTXD đạt trên 100% kế hoạch, đảm bảo thực hiện các 
mục tiêu được giao hàng năm về công tác giải ngân, khởi 
công, đóng điện các công trình; đảm bảo chất lượng, tiến 
độ các công trình ĐTXD theo kế hoạch; đẩy mạnh công 
tác quyết toán và thu xếp vốn cho các dự án.

Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác sắp xếp lại tổ 
chức và lao động, gắn với nâng cao hiệu quả ĐTXD và tăng 
NSLĐ. Cùng với đó, đẩy mạnh việc thực thi Văn hóa EVNNPT  
kết hợp đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, 
công nghệ mới và CNTT. Tăng cường sử dụng công nghệ 
hiện có phục vụ công việc như: Google drive, Google doc, 
Skype, Skype for Business và trang thiết bị để phục vụ công 
tác quản lý điều hành, làm việc nhóm và khai thác hiệu quả 
công năng của thiết bị được trang bị, sử dụng.

Từ đó phấn đấu đến các mục tiêu chung nhằm hoàn 
thành các nhiệm vụ, công việc được giao trong kế hoạch 
thực hiện Chiến lược phát triển EVNNPT năm 2020. Tập 
trung xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch Chiến lược 
phát triển EVNNPT giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến 
năm 2040 tại EVNNPT.

Với những mục tiêu chiến lược đã được Ban lãnh đạo 
NPTPMB thực hiện và đặt ra, sẽ trở thành động lực và mục 
tiêu để toàn thể CBCNV trong Ban Quản lý dự án truyền 
tải điện phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch được giao. 
Từ đó, giúp EVNNPT hoàn thành nhiều nội dung quan 
trọng trong kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, 
công việc theo lộ trình để đảm bảo hoàn thành các mục 
tiêu chiến lược đã đề ra trong toàn Tổng công ty truyền tải 
điện Quốc gia.

Hải Triều

Ông Nguyễn Tuấn Tùng – Tổng Giám đốc EVNNPT kiểm tra 
tiến độ dự án TBA 500 kV Đức Hòa và đường dây đấu nối
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Thông tin được Thứ trưởng Bộ 
Công Thương Đỗ Thắng Hải cho 
biết tại cuộc họp báo Chính phủ 
thường kỳ tháng 7/2020, diễn ra 
chiều 3/8, tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ 
Thắng Hải cho biết, trong các 
tháng 5, tháng 6 và nửa đầu 

tháng 7 năm 2020, thời tiết nắng 
nóng cả nước, đặc biệt đợt nóng ở 
Bắc Bộ và Trung Bộ vừa qua là đợt 
nóng kéo dài kỷ lục trong 27 năm qua, 
nhiệt độ trung bình cả nước cao hơn 
1-1,5 độ C so với năm 2019. Do vậy, 
đã dẫn đến tình hình tiêu thụ điện và 
tiền điện của nhiều hộ dân tăng cao 
do nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát 
như điều hòa không khí tăng mạnh.

Theo số liệu báo cáo thống kê 
của EVN cho thấy đã có hơn 3,1 triệu 
khách hàng sinh hoạt trên tổng số 
26 triệu khách hàng sử dụng điện 
sinh hoạt trên cả nước (tương đương 
khoảng 11,92%) có mức tiêu thụ điện 
của tháng 5 cao hơn 30% so với tháng 
4/2020, đặc biệt trong số này có tới 

gần 1 triệu khách hàng có mức tiêu 
thụ điện tăng 50%, có tới hơn 215.000 
khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng 
trên 300% so với tháng 4/2020.

Trong tháng 6/2020 số khách 
hàng có điện tiêu thụ tăng từ 30% 
trở lên là 7,63 triệu khách hàng so 
với tháng 5/2020. Tỉ lệ tăng cao nhất 
ở thủ đô Hà Nội, miền Bắc và miền 
Trung do thời tiết nắng nóng.

Cũng trong thời gian qua đã có 
nhiều thắc mắc của các khách hàng sử 
dụng điện sinh hoạt về hoá đơn tiền 
điện tăng cao.  Qua kiểm tra, rà soát 
tình hình thực tế, Bộ Công Thương đề 
ra 5 giải pháp chính.

Thứ nhất, Bộ Công Thương chỉ 
đạo EVN, các Tổng công ty điện lực 
(TCTĐL) nâng cao công tác dịch 
vụ khách hàng. Một trong những 
nguyên nhân gây ra thắc mắc của 
nhân dân được các cơ quan báo chí, 
các phương tiện thông tin đại chúng 
phản ánh là do những sai sót trong 
ghi chỉ số tiêu thụ điện, lập hóa đơn 
tiền điện. Do vậy, Bộ Công Thương 

đã và đang chỉ đạo, đôn đốc EVN, 
các TCTĐL nâng cao công tác dịch vụ 
khách hàng. Trong đó kịp thời xử lý ý 
kiến thắc mắc của khách hàng về hoá 
đơn tiền điện nêu trên các báo, đài 
phát thanh, đài truyền hình. Định kỳ 
tiến hành cung cấp đầy đủ thông tin 
cho báo chí theo quy định. 

Thực hiện gửi thông báo tiền 
điện, hóa đơn tiền điện đến khách 
hàng qua email/Zalo và phần mềm 
chăm sóc khách hàng.  Tăng cường 
phối hợp với cơ quan chức năng kiểm 
tra và giải quyết các vụ việc về áp 
giá bán lẻ điện cho sinh viên, người 
lao động thuê nhà ở theo Chỉ thị số 
07/CT-BCT ngày 28/8/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương. 

Thứ 2, triển khai thay thế công tơ 
cơ khí bằng công tơ điện tử để khắc 
phục những sai sót trong ghi chỉ số 
tiêu thụ điện. Bộ Công Thương chủ 
trương sẽ đẩy mạnh việc thay thế số 
công tơ cơ khí hiện nay sang công tơ 
điện tử, thực hiện việc đo đếm từ xa 
và tự động. Phấn đấu năm 2025, các 
thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM 
và địa bàn quản lý của TCTĐL miền 
Trung sẽ được thay thế sang 100% 
công tơ điện tử. TCTĐL miền Bắc và 
miền Nam sẽ thay thế 100% công tơ 
điện tử ở các thị trấn, thị xã; còn các 
khu vực khác là 50%. 

Thứ 3, sửa đổi, cải tiến cơ cấu 
biểu giá bán lẻ điện quy định tại 
Quyết định 28/2014/QĐ-TTg. Triển 
khai nhiệm vụ được Quốc hội, Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ 
Công Thương đã nghiên cứu, xây 
dựng 5 phương án sửa đổi biểu giá 
bán lẻ điện và lấy ý kiến các bộ ngành, 
đoàn đại biểu Quốc hội và các hiệp 
hội ngành hàng, địa phương. 

Trong tháng 7 và tháng 8 năm 
2020, Bộ Công Thương sẽ tổ chức lấy 
ý kiến rộng rãi của các khách hàng sử 
dụng điện, các bộ ngành. Bộ Công 

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2020. Nguồn ảnh: VGP

BỘ CÔNG THƯƠNG SẼ TRÌNH CHÍNH PHỦ 

BIỂU GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN MỚI TRONG QUÝ III NĂM NAY
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Thương sẽ hoàn chỉnh phương 
án sửa đổi cơ cấu biểu giá bán 
lẻ điện, trình Thủ tướng Chính 
phủ xem xét trong quý III năm 
2020. 

Giá bán lẻ bình quân các 
hộ sinh hoạt sau khi điều chỉnh 
bằng so với mức giá đang áp 
dụng tại Quyết định 648/QĐ-
BCT. Bộ Công Thương cũng sẽ 
đề xuất cho khách hàng được 
quyền lựa chọn giá bán lẻ 
điện cho sinh hoạt chỉ có một 
mức giá, không có bậc thang. 
“Chúng tôi đang tiếp tục lấy 
ý kiến rộng rãi, trình để chính 
thức áp dụng từ đầu năm 
2021” - Thứ trưởng Đỗ Thắng 
Hải cho biết.

Thứ 4, bảo đảm cung 
ứng điện cho nhu cầu sản 
xuất cũng như nhu cầu người 
dân. Bộ Công Thương tiếp tục 
chỉ đạo các giải pháp bảo đảm 
cung cấp điện an toàn, ổn định 
cho năm 2020. Thực tế, rất khó 
khăn với ngành Điện khi sức 
tiêu thụ điện mỗi năm tăng 
9-10%.  Tuy nhiên, Thủ tướng 
Chính phủ đã chỉ đạo trong 
mọi trường hợp, bảo đảm đủ 
điện cho sản xuất và tiêu dùng. 
Bộ Công Thương đang phối 
hợp với Ủy ban Quản lý vốn 
nhà nước tại doanh nghiệp, 
EVN cùng các địa phương, cố 
gắng thực hiện đúng chỉ đạo 
của Thủ tướng.

Thứ năm, đẩy mạnh công 
tác truyền thông, tăng cường 
phối hợp với các đơn vị báo 
chí, truyền hình đăng tọa đàm, 
trả lời phỏng vấn các thông 
tin về giá điện và về ngành 
Điện một cách minh bạch và 
công khai.Tập trung thông tin 
tuyên truyền để người dân 
hiểu được cách thức tính giá 
điện, kịp thời có ý kiến giải đáp 
thắc mắc, thậm chí kịp thời xử 
lý sai phạm nếu có, để phục 
vụ quyền lợi chính đáng của 
người dân…

 Chiến Thắng

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Đỗ 
Nguyệt Ánh - Tổng giám đốc 
EVNNPC cho biết, thực hiện chủ 

đề năm 2020 của EVN “Tập trung hoàn 
thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016-
2020”, EVNNPC đã chủ động trong việc 
xây dựng và triển khai kế hoạch năm 
2020 của toàn Tổng công ty và các đơn 
vị với các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể. 
Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành 
các chỉ tiêu, kế hoạch trong 6 tháng 
đầu năm. Trong đó, sản lượng điện 
thương phẩm của EVNNPC đạt 34,5% 
tỷ kWh, tăng 4,68% so với cùng kỳ năm 
trước.  “Mức tăng trưởng điện thương 
phẩm 6 tháng đầu năm khá thấp, 
nguyên nhân chủ yếu do tác động 
của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng khá 
lớn đến tình hình sản xuất của một 
số khách hàng công nhiệp, thương 
nghiệp – dịch vụ trên địa bàn”, bà Đỗ 
Nguyệt Ánh cho hay.

Tính riêng 6 tháng đầu năm 2020, 
toàn Tổng công ty tiếp nhận và giải 
quyết cấp điện cho 909 khách hàng 
trung áp, thời gian trung bình giải 
quyết các thủ tục của ngành Điện là 
4,65 ngày, giảm 2,35 ngày so với quy 
định của EVN. Tỷ lệ khách hàng thanh 
toán tiền điện không sử dụng tiền mặt 
đạt 52,11%, cao hơn 2,11% so với kế 
hoạch EVN giao; trong đó, tỷ lệ khách 
hàng thu qua ngân hàng đạt 17,49%.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, 
EVNNPC tiếp nhận 126.620 yêu cầu 
về dịch vụ điện được tiếp nhận, xử lý 
theo phương thức điện tử, đạt 64,26%, 
vượt kế hoạch EVN giao. EVNNPC cũng 
đã hoàn thành việc triển khai thí điểm 
phần mềm chuyển đổi số các hợp đồng 

sinh hoạt tại Công ty Điện lực Nam 
Định và đang chuẩn bị tích hợp, cài đặt 
trên hệ thống chính thức, chuẩn bị cho 
việc triển khai mở rộng tại các công ty 
điện lực…

Ông Dương Quang Thành - Chủ 
tịch HĐTV Tập đoàn  đánh giá cao nỗ 
lực của EVNNPC trong 6 tháng đầu 
năm 2020. Mặc dù ảnh hưởng của dịch 
COVID, nhưng Tổng công ty vẫn đảm 
bảo cung cấp điện an toàn, liên tục 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và 
đời sống nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, 
thành phố phía Bắc. Nhiều chỉ tiêu đạt 
và vượt kế hoạch.

Để hoàn thành các chỉ tiêu năm 
2020 cũng như kế hoạch 5 năm (2016-
2020), Chủ tịch HĐTV EVN Dương 
Quang Thành yêu cầu EVNNPC có các 
kế hoạch, giải pháp cụ thể, quyết liệt 
để giảm tổn thất điện năng, nâng cao 
năng suất lao động; tiếp tục cải thiện 
chỉ số tiếp cận điện năng; tăng độ tin 
cậy cung cấp điện; đẩy mạnh lắp đặt 
công tơ điện tử đo xa; xây dựng kế 
hoạch thực hiện thị trường bán lẻ điện 
cạnh tranh…

Lãnh đạo Tập đoàn cũng yêu cầu 
EVNNPC đẩy nhanh tiến độ các công 
trình đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự 
án giải tỏa công suất các nhà máy thủy 
điện nhỏ khu vực phía Bắc. EVNNPC cần 
phối hợp chặt chẽ với các địa phương, 
xem xét, rà soát báo cáo kế hoạch 5 năm 
(2021-2025) của các tỉnh, thành phố để 
tính toán tốc độ tăng trưởng phụ tải, từ 
đó xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng 
một cách hợp lý.

 Hồng Hoa

CHỦ TỊCH HĐTV EVN LÀM VIỆC 

VỚI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm 

việc với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) chiều 29/7, tại Hà Nội. Một trong 
những nội dung chính là rà soát tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 
của tổng công ty qua 6 tháng đầu năm, cũng như thực hiện kế hoạch năm 2020.
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Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN (thứ 3 từ trái 
sang) nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tạp chí Lý luận 

của Đảng”

Ông Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vinh dự 
đón nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tạp chí Lý 

luận của Đảng” do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản trao tặng, 
sáng 4/8, tại Hà Nội.

Sự kiện trao tặng diễn ra trong khuôn khổ hội thảo 
“Tạp chí Cộng sản: 90 năm xây dựng và và phát triển” do 
Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức sáng 4/8.

Tạp chí Cộng sản tiền thân là Tạp chí Đỏ, do đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc sáng lập, ra số đầu tiên vào ngày 5/8/1930. 
Từ khi xuất bản đến nay, tuy tên gọi của Tạp chí có thay 
đổi qua từng thời kỳ nhưng Tạp chí luôn luôn là cơ quan 
lý luận chính trị của Đảng. Qua những chẳng đường phát 
triển, Tạp chí đã không ngừng trưởng thành, đóng góp tích 
cực vào việc vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác tuyên truyền, giáo dục 
chính trị, tư tưởng, giáo dục lý luận của Đảng.

Trong những năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
đã có nhiều hỗ trợ, đóng góp cho Tạp chí, đặc biệt là 
thường xuyên tham gia phối hợp tổ chức chương trình sự 
kiện quốc gia “Sáng kiến vì cộng đồng”.

Mai Hương

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN EVN NHẬN KỶ NIỆM CHƯƠNG
 “VÌ SỰ NGHIỆP TẠP CHÍ LÝ LUẬN CỦA ĐẢNG’’

Ngày 05/8/2020 tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền 
tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã công bố Quyết định 
bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 3 
(PTC3) cho ông  Đinh Văn Cường.  

Tới dự buổi Lễ, về phía EVNNPT có ông Nguyễn 
Tuấn Tùng - Tổng Giám đốc, ông Võ Hoài Nam 
– Thành viên HĐTV, ông Vũ Trần Nguyễn – Phó 

Tổng Giám đốc, ông Phạm Lê Phú – Phó Tổng Giám đốc, 
ông Lưu Việt Tiến - Phó Tổng Giám đốc  cùng đại diện 
lãnh đạo các chức năng EVNNPT; về phía PTC3 có ông 
Nguyễn Công Thắng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC3 
các ông trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, 
Chủ tịch Công đoàn, Trưởng TCNS.

Tại buổi lễ bà Thái Thanh Thủy - Trưởng Ban Tổ 
chức và Nhân sự EVNNPT đã công bố Quyết định số 
853/QĐ-EVNNPT  ngày 31/7/2020 của EVNNPT về việc 
bổ nhiệm ông Đinh Văn Cường  –  Giám đốc Truyền tải 
điện Gia Lai (PTC3) giữ chức vụ Phó Giám đốc PTC3 kể từ 
ngày 01/8/2020, thời hạn bổ nhiệm là 4 năm.

Thay mặt lãnh đạo EVNNPT, Tổng Giám đốc Nguyễn 
Tuấn Tùng đã trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa 
chúc mừng ông Đinh Văn Cường. Đồng thời phát biểu 
chỉ đạo giao nhiệm vụ và chúc ông Đinh Văn Cường trên 
cương vị mới phát huy hơn nữa năng lực, phẩm chất để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ với trọng trách mới.

Ông Đinh Văn Cường từng đảm nhiệm các chức vụ 

Trạm trưởng Trạm biến áp 500kV Pleiku, Giám đốc TTĐ 
Gia Lai. Ở vị trí nào ông Cường đều luôn phấn đấu hoàn 
thành tốt nhiêm vụ được lãnh đạo Công ty giao.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Tổng Giám đốc EVNNPT trao 
Quyết định bổ nhiệm cho ông Đinh Văn Cường

Phát biểu tại buổi lễ,  ông Đinh Văn Cường trân 
trọng cảm ơn sự tín nhiệm và nhận nhiệm vụ của lãnh 
đạo EVNNPT, PTC3 giao, đồng thời bày tỏ sự quyết tâm 
nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cương vị mới với 
trách nhiệm cao hơn để góp phần tiếp tục xây dựng 
PTC3 nói riêng và EVNNPT nói chung ngày càng phát 
triển bền vững về mọi mặt./.

Quang Thắng

EVNNPT CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC PTC3
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Ngày 30/7, tại Hà Nội, Đảng ủy 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ 

chức Hội nghị tổng kết công tác tổ 
chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập 

đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự  có đồng chí Nguyễn 
Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường 
vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng 

ủy Khối DNTW, cùng các đồng chí 
trong Tổ công tác số 1 của Đảng ủy 
Khối DNTW.

Về phía Đảng ủy EVN có đồng chí 
Dương Quang Thành – Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; đồng chí Trần 
Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng 
giám đốc EVN; đồng chí Nguyễn Hữu 
Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy EVN.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra từ 
ngày 16 đến hết ngày 17/7/2020  và 
hoàn thành tốt nội dung, chương 
trình theo kế hoạch đề ra.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu 
Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy EVN, 
chương trình Đại hội đã được xây 
dựng chi tiết, kỹ lưỡng, đảm bảo 
đúng quy định của Đảng, phù hợp 
với điều kiện thực tế của Đảng bộ 
Tập đoàn và được Đảng ủy Khối phê 
duyệt. Tiểu ban Văn kiện Đại hội đã 
chuẩn bị và xây dựng kịch bản chi 
tiết, đảm bảo cho công tác điều hành 
của Đoàn Chủ tịch  trong Đại hội 
đúng tiến độ, đầy đủ nội dung theo 
chương trình và quy định. 

Tại Đại hội có 5/23 tham luận 
được trình bày. Các tham luận của 
các tổ chức đảng được chuẩn bị kỹ, 
có chiều sâu, phản ảnh đầy đủ những 
đặc thù của từng lĩnh vực,  từng vấn 
đề trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 
cũng như công tác xây dựng Đảng. 

Công tác bầu cử trong Đại hội 
đảm bảo dân chủ, theo đúng quy 
chế bầu cử trong Đảng. Danh sách 
đề cử vào cấp uỷ khóa mới và bầu 
đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ 
cấp trên đều có số dư theo đúng quy 
định. Ban Kiểm phiếu tại Đại hội thực 
hiện  hướng dẫn, điều hành bài bản, 
chuyên nghiệp, đảm bảo đúng quy 
định thi hành Điều lệ Đảng và Quy 
chế bầu cử trong Đảng.

Đại hội đã bầu một lần đủ số 
lượng cấp uỷ và đều nằm trong danh 
sách nhân sự dự kiến do cấp ủy khóa 
trước chuẩn bị. Việc bầu đại biểu dự 
đại hội đảng bộ cấp trên được thực 
hiện theo đúng quy định, có đại biểu 
chính thức và dự khuyết. Chất lượng 
cấp ủy khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 
2025 so với nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã 
được nâng cao, phù hợp với yêu cầu 
và nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Theo đồng chí Dương Quang 
Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐTV EVN, thành công của Đại hội 
có được là từ sự  chỉ đạo trực tiếp 
của Đảng uỷ Khối DNTW, sự chỉ đạo 
quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng 
uỷ Tập đoàn. Các tiểu ban chuẩn bị 
Đại hội đã chủ động, xây dựng kế 
hoạch, chương trình theo chức năng 
nhiệm vụ từ sớm.  Quá trình chuẩn 
bị và tổ chức thực hiện đã thể hiện ý 
thức, trách nhiệm cao của các đơn vị, 
các bộ phận, các cá nhân được giao 
nhiệm vụ; tuân thủ đúng nguyên tắc 
tập trung dân chủ trong Đảng; tiến độ 
các công việc chuẩn bị Đại hội đảm 
bảo đúng chương trình, kế hoạch.

Công tác chuẩn bị nhân sự bảo 
đảm quy trình, tiêu chuẩn, cơ cấu 
theo yêu cầu Chỉ thị của Bộ Chính trị, 
hướng dẫn của các Ban Đảng Trung 
ương, Đảng uỷ Khối DNTW. Nhân sự 

ĐẢNG ỦY EVN TỔNG KẾT CÔNG TÁC TỔ CHỨC 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN LẦN THỨ III

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu tại hội nghị - 

Ảnh: Gia Hiếu
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đều nằm trong quy hoạch 
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 
2020 - 2025.

Các văn kiện trình 
Đại hội được xây dựng 
ngắn gọn, cô đọng, có 
tính khái quát cao, có nội 
hàm phong phú. Công tác 
chuẩn bị, phục vụ được 
xây dựng chi tiết, cụ thể; 
tổ chức thực hiện chu 
đáo, không có sai sót. Việc 
tuyên truyền trước, trong 
và sau Đại hội được Đảng 
ủy Tập đoàn triển khai 
thực hiện có chất lượng, 
được đánh giá cao.

Đại hội diễn ra trang 
trọng, dành nhiều thời 
gian cho các nhiệm vụ 
trọng tâm của Đại hội. 
Kết quả Đại hội cho thấy 
vừa có sự dân chủ vừa 
đảm bảo tập trung trong 
bầu cử; trách nhiệm của 
cấp ủy đương nhiệm 
được phát huy, đề cao 
hơn trong việc lựa chọn, 
thống nhất đề xuất nhân 
sự cấp ủy cho Đại hội. 

Tại hội nghị, đồng 
chí Dương Quang Thành 
biểu dương và đánh giá 
cao sự hỗ trợ của các 
đơn vị, trong đó nổi bật 
là: Trung tâm Thông tin 
Điện lực (EVNEIC), Công 
ty Viễn thông Điện lực 
& Công nghệ thông tin 
(EVNICT), Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia 
(EVNNPT), Ban Tổ chức & 
Nhân sự EVN, Ban Kiểm 
tra Thanh tra   EVN, Ban 
Truyền thông EVN và Văn 
phòng Tập đoàn.  Đồng 
chí Dương Quang Thành 
cũng ghi nhận sự nỗ lực, 
trách nhiệm của các cá 
nhân, các thành viên của 
các Tiểu ban giúp việc Đại 
hội, các đơn vị đã đóng 
góp làm nên thành công 
của Đại hội. 

Xuân Tiến

Cụ thể, vừa qua EVN nhận được 
kiến nghị của một số chủ đầu tư 
điện mặt trời tại tỉnh Ninh Thuận 

như sau: 01 trang trại nông nghiệp hữu 
cơ ở huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 
rộng trên 20ha được UBND huyện Ninh 
Phước cấp Giấy phép kinh doanh với 
ngành nghề trồng nông sản, chăn nuôi 
để cung cấp cho thị trường trong nước 
và xuất khẩu. Chủ trang trại đang cho 
một số Công ty khác thuê lại đất và cơ 
sở hạ tầng để canh tác, kết hợp lắp đặt 
các hệ thống điện mặt trời có công suất 
dưới 01 MW, đấu nối cấp điện áp 22 kV 
phục vụ nhu cầu sản xuất và bán điện 
lên lưới điện quốc gia.

Đến nay, hầu hết hệ thống có các 
tấm pin quang điện được lắp đặt trực 
tiếp trên khung đỡ làm mái che cho khu 
vực đường giao thông nội bộ và trên 
khung công trình có lớp lưới che phủ 
khu vực canh tác, đã được Công ty Điện 
lực Ninh Thuận lắp đặt công tơ hai chiều 
để ghi nhận sản lượng phát lên lưới 
nhưng chưa thể thực hiện ký hợp đồng 
và thanh toán tiền điện mua từ hệ thống 
điện mặt trời.

Tương tự đối với trang trại nêu trên, 
1 doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh 
Ninh Thuận cũng có hệ thống điện mặt 
trời lắp đặt trực tiếp trên khung đỡ làm 
mái che cho khu sản xuất nông nghiệp 
công nghệ cao. Theo ý kiến của các chủ 
đầu tư, việc không sử dụng tấm lợp là để 
phù hợp với hoạt động sản xuất nông 
nghiệp bên dưới, giảm sử dụng nước, 
giảm bớt ánh nắng cho phù hợp với cây 
trồng, vật nuôi bên dưới mái.

Hiện tại, Công ty Điện lực Ninh 
Thuận chưa thể thực hiện ký hợp đồng 
và thanh toán tiền điện mua từ các hệ 
thống điện mặt trời nêu trên do chưa 
xác định được giá mua điện từ các hệ 
thống này là điện mặt trời mái nhà hay 
điện mặt trời mặt đất theo Quyết định 
13/2020/QĐ-TTg ngày 06/04/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ. Theo Điều 3 của 
Quyết định 13/2020/QĐ-TTg, “Hệ thống 
điện mặt trời mái nhà là hệ  thống  điện 
mặt trời có các tấm quang điện được lắp 
đặt trên mái nhà của công trình xây dựng 
và có công suất không quá 01 MW, đấu 
nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện 
có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống của bên 
mua điện”.

Ngoài các trường hợp nêu ở trên, 
còn có nhiều trường hợp hệ thống điện 
mặt trời có tính chất tương tự. Do vậy, 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đề nghị 
Bộ Công Thương, Cục Điện lực và Năng 
lượng tái tạo xem xét, sớm hướng dẫn 
các tiêu chí xác định cụ thể để phân biệt 
giữa hệ thống điện mặt trời mái nhà và 
hệ thống điện mặt trời nối lưới, tạo điều 
kiện thuận lợi trong việc xác định giá 
mua bán điện đối với các hệ thống điện 
mặt trời theo đúng quy định tại Quyết 
định 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ.

Đồng thời, EVN cũng kiến nghị Bộ 
Công Thương giao Sở Công Thương các 
địa phương kiểm tra, xác định tính phù 
hợp tiêu chí để các đơn vị Điện lực ký 
hợp đồng mua bán điện với các chủ 
đầu tư.  

Trần Trung

EVN CÓ VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ BỘ CÔNG THƯƠNG
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ VƯỚNG MẮC VỀ VIỆC PHÂN BIỆT
GIỮA ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ VÀ MẶT ĐẤT NỐI LƯỚI

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản số 4971/EVN-KD 
ngày 23/7/2020 đề nghị Bộ Công Thương và Cục Điện lực và Năng lượng 
tái tạo hướng dẫn xử lý vướng mắc về việc phân biệt giữa hệ thống điện 
mặt trời mái nhà và điện mặt trời mặt đất nối lưới.
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Nguy cơ mất an toàn

Hiện nay, việc triển khai thực 
hiện xây dựng các tuyến đường giao 
thông nông thôn vẫn chưa đồng bộ 
nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn 
trước và sau khi thi công. Cũng vì lý 
do này, thời gian gần đây, các Điện lực 
trực thuộc PC Đắk Lắk ghi nhận nhiều 
trường hợp đơn vị thi công đường bê 
tông tự ý san ủi, làm hư hỏng móng 
trụ, nghiêng trụ vừa ảnh hưởng đến 
việc cấp điện vừa ảnh hưởng đến tiến 
độ thi công, gây trở ngại cho người 
dân tham gia giao thông. Gần đây 
nhất, ngày 08/7/2020, Điện lực Ea Kar 
nhận được tin báo của Ủy ban nhân 
dân thị trấn Ea Kar có trụ điện sắp 
đổ, có nguy cơ tai nạn nên đã nhanh 
chóng bố trí nhóm công tác đi xác 
minh. Tại hiện trường, nhóm công tác 
phát hiện 01 cột trụ đôi đã bị nghiêng 
gần đổ, phải nhờ tới một chiếc xe múc 
đang thi công làm đường gần đó giữ 
lại, trên trụ là lưới điện hạ thế và rất 
nhiều công tơ của khách hàng.

Trụ điện hạ thế là vậy, đối với các 
trụ điện trung thế cũng không khả 
quan hơn khi bị xâm phạm một cách 
nghiêm trọng. Công trình xây dựng 
Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt 
sỹ tại xã Cư Mta, huyện M’Đrắk; Công 
trình hệ thống thoát nước đường đi 
Hồ Krông Pắk thượng tại xã Cư Yang, 
huyện Ea Kar,… đều gặp vướng 
mắc hành lang lưới điện trung thế 
khi thi công. Các trường hợp này có 
điểm chung là khi Điện lực phát hiện 
thì móng trụ điện đã bị xâm phạm 
nghiêm trọng, có thể ngã, đổ, gây tai 
nạn điện bất cứ lúc nào.

Đây là các vụ việc đã được Điện 
lực phát hiện và xử lý kịp thời. Thực tế 
vẫn còn tình trạng đường giao thông 
đã được thi công hoàn thiện đưa vào 
sử dụng nhưng tồn tại một số cột điện 
nằm giữa đường, nằm dưới mương 
nước. Lúc này, các trụ điện vô tình trở 
thành nguy cơ tai nạn giao thông đối 
với người tham gia giao thông. Trong 
khi đó, khi được các phương tiện 
thông tin đại chúng phản ánh, các 
cấp chính quyền mới bắt đầu yêu cầu 
tổ chức kiểm tra xem xét trách nhiệm 
của các bên liên quan.

Cần sự phối hợp từ chính 
quyền địa phương và các bên liên 
quan

Với khối lượng quản lý hơn 
721km đường dây trung áp, 751km 
đường dây hạ áp, trải dài trên địa bàn 
02 huyện Ea Kar – M’Đắk và lực lượng 
lao động hiện tại của Điện lực Ea Kar, 

việc kiểm tra phát hiện kịp thời các 
vụ vi phạm hành lang lưới điện là 
hết sức khó khăn. Khi phát hiện các 
trường hợp vi phạm, bước đầu, Điện 
lực sẽ yêu cầu cá nhân tổ chức tạm 
dừng hành vi vi phạm, lập biên bản 
hiện trường, báo cáo chính quyền 
địa phương các cấp. Sau đó, địa 
phương sẽ tổ chức họp bàn hướng 
xử lý, phân định rõ trách nhiệm của 
các bên liên quan. Cuối cùng, các 
nguy cơ mất an toàn phải được khắc 
phục triệt để trước khi tiếp tục triển 
khai thi công.

Trong khi đó, qua phản ánh của 
báo chí trên mạng internet, một vị 
lãnh đạo huyện của một tỉnh bạn đã 
phát biểu “Đơn vị Điện lực đóng chân 
trên địa bàn thì phải có trách nhiệm 
theo các quy hoạch của địa phương, 
các trụ điện nằm giữa đường thì 
Điện lực phải có trách nhiệm di dời”, 

ĐẮK LẮK: TIỀM ẨN VI PHẠM HÀNH LANG LƯỚI ĐIỆN 
TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG

Quá trình xây dựng Nông thôn mới tại các địa phương đã giúp nhiều địa phương đổi mới 
về mặt cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các tuyến đường tại các thôn, xóm, tổ dân phố được đầu tư 
xây dựng, bê tông hóa. Tuy nhiên, chính những con đường giao thông mới này lại tiềm ẩn 
nhiều nguy cơ vi phạm hành lang lưới điện, gây mất an toàn cho người dân.

Móng trụ hạ thế bị xâm phạm khi mở rộng đường giao thông
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điều này khiến nhiều người phải suy 
ngẫm. Nếu ngay từ giai đoạn chuẩn 
bị triển khai dự án, công trình các bên 
tổ chức đánh giá thực trạng một cách 

chính xác và bài bản thì đã không xảy 
ra tình trạng này. Chính vì thế, các 
đơn vị Điện lực rất cần sự hỗ trợ giúp 
đỡ của chính quyền địa phương các 

cấp cũng như các đơn vị liên quan để 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị của 
mình là cấp điện an toàn và liên tục 
cho nhân dân.

Chương trình xây dựng Nông 
thôn mới là một chủ trương đúng đắn 
của Đảng và Nhà nước để phát triển 
đất nước, đặc biệt là phát triển khu 
vực nông thôn. Tuy nhiên, việc đầu tư 
phát triển cơ sở hạ tầng cần sự chung 
tay của cả người dân, các tổ chức 
chính quyền địa phương, để đồng bộ 
trong khâu thực hiện thì sẽ mang lại 
nhiều thuận lợi và hiệu quả cao. Điều 
này nhằm đảm bảo việc xây dựng cơ 
sở hạ tầng nói chung, hệ thống lưới 
điện nói riêng không trở thành những 
nguy cơ mất an toàn, gây ra các vụ tai 
nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Minh Sửu – Hải Triều

Đơn vị thi công che chắn tạm khi xâm phạm móng cột điện trung áp

Thực hiện văn bản số 253/TB-
VPCP ngày 25/7/2020 của Văn 
phòng Chính phủ thông báo 

kết luận của Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp 
Thường trực Chính phủ về phòng, 
chống dịch COVID-19 (dịch bệnh), 
để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo điện 
phục vụ SXKD và sinh hoạt của nhân 
dân, đồng thời thực hiện nhiệm vụ 
phòng, chống dịch bệnh, Tập đoàn 
yêu cầu các đơn vị quán triệt trong 
đơn vị và CBCNV tổ chức thực hiện 
nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ, các nội dung, 
nhiệm vụ cụ thể như sau:

Các đơn vị tích cực thực hiện các 
nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh được 
giao; có giải pháp tích cực để hạn 
chế ảnh hưởng của dịch bệnh tới sản 
xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng 
theo Nghị quyết số 157/NQ-HĐTV 

ngày 31/3/2020 của Hội đồng thành 
viên Tập đoàn.

Trong điều kiện dịch bệnh đang 
diễn biến phức tạp, hiện nay đã có ca 
bệnh lây nhiễm từ cộng đồng, yêu 
cầu các đơn vị quán triệt và thực hiện 
các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh theo hướng dẫn tại văn bản 
số 2954/EVN-TCNS ngày 27/4/2020, 
một số biện pháp triển khai cụ thể, 
như sau:

Triển khai kiểm soát nhiệt độ cho 
CBCNV và khách ra/vào đơn vị; trường 
hợp sốt hoặc có hội chứng vi rút yêu 
cầu nghỉ tại nhà đến khi được xác định 
không nhiễm dịch COVID-19.

Triển khai thực hiện các biện 
pháp vệ sinh cá nhân tại nơi làm việc: 
Rửa/sát khuẩn tay thường xuyên, 
đeo khẩu trang nơi công cộng, khi 
tiếp xúc với khách hàng; hạn chế đến 

vùng có dịch bệnh và các bệnh viện 
(trừ trường hợp cần thiết).

Các đơn vị tại Quảng Nam và 
Đà Nẵng thực hiện tốt nhiệm vụ khai 
báo và điều tra dịch tễ về tình trạng 
tiếp xúc của CBCNV với người nhiễm/
nghi nhiễm bệnh dịch để theo dõi 
hoặc thực hiện cách ly kịp thời theo 
quy định của địa phương. Các đơn 
vị khác có CBCNV hoặc người thân 
đi về từ thành phố Đà Nẵng từ ngày 
18/7/2020 đến nay, yêu cầu đơn vị 
điều tra dịch tễ, lập danh sách để theo 
dõi tình hình sức khỏe (điều tra dịch 
tễ tình trạng tiếp xúc, khai báo y tế 
và cách ly theo lưu đồ hướng dẫn xử 
lý COVID-19 kèm theo văn bản 1512/
EVN-TCNS ngày 13/3/2020 về tăng 
cường phòng, chống dịch COVID-19).

Các đơn vị tiếp tục thực hiện 
công tác truyền thông để CBCNV 
biết về tình hình dịch hiện nay, tránh 
hoang mang tâm lý tác động bất lợi 
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của đơn vị.

Phối hợp với địa phương để 
nắm tình hình dịch bệnh, quản lý 
các trường hợp CBCNV nghi nhiễm 
và thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh theo quy định của 
chính quyền địa phương.

Việt Dũng

EVN YÊU CẦU CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC 
CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành văn bản số 5008/EVN-TCNS 
ngày 26/7/2020 về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về 
phòng dịch COVID-19 theo Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020.
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Trong 2 ngày 23 - 24/6, tại Hà Nội, 
Đảng bộ Tổng công ty Truyền 
tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã 

tổ chức thành công Đại hội đại biểu 
lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ EVNNPT 
lần thứ III là sự kiện chính trị có ý 
nghĩa rất quan trọng đối với cán bộ, 
đảng viên, công nhân viên trong toàn 
Đảng bộ. Đại hội có nhiệm vụ tổng 
kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ EVNNPT lần thứ II, nhiệm kỳ 
2015 - 2020, xác định các mục tiêu, 
nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 
2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý 
kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội 
Đảng bộ EVN lần thứ III và Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 
bầu Ban Chấp hành Đảng bộ EVNNPT 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn 
đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam lần thứ III.

Đại hội được tiến hành theo 
phương châm: “Đoàn kết - Trách 

nhiệm - Tin tưởng”, với chủ đề là: 
“Phát huy truyền thống đoàn kết, 
thống nhất; nâng cao năng lực lãnh 
đạo của Đảng; xây dựng Tổng công 
ty Truyền tải điện Quốc gia phát triển 
vững mạnh”. Sau 2 ngày làm việc với 
tinh thần trách nhiệm cao Đại hội đã 
đề ra Nghị Quyết của nhiệm kỳ 2020 
– 2025, cụ thể:

Tại Đại hội các đại biểu đã tán 
thành những nội dung về đánh giá 
kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ EVNNPT lần thứ II và mục tiêu, 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 
tới nêu trong Báo cáo chính trị của Ban 
Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 
2020 trình Đại hội, trong đó nêu rõ: 
Hiện nay, EVNNPT quản lý 160 trạm 
biến áp (TBA), tăng 40,5% so với đầu 
nhiệm kỳ; tổng dung lượng máy biến 
áp (MBA) là 97.850 MVA, tăng 68,4%; 
27.147 km đường dây 220 kV, 500 kV, 
tăng 28,1% so với đầu nhiệm kỳ. Trong 
5 năm qua, EVNNPT đã truyền tải an 

toàn sản lượng điện là 884 tỷ kWh, 
tăng bình quân 9,02 %/năm. Tất cả các 
chỉ tiêu suất sự cố đều đạt kế hoạch 
EVN giao, trong khi hệ thống truyền 
tải điện quốc gia phát triển nhanh về 
quy mô so với đầu nhiệm kỳ.

Hoàn thành chuyển đổi 76/125 
TBA 220 kV, bằng 60,8% sang vận 
hành theo tiêu chí không người trực, 
vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội. 
Thực hiện 3.926 hạng mục công trình 
sửa chữa lớn, với tổng giá trị 3.737 
tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch hàng 
năm, góp phần đảm bảo vận hành an 
toàn hệ thống truyền tải điện quốc 
gia. Tổng công ty thực hiện tốt công 
tác quản lý và giảm tổn thất điện 
năng, năm 2019 là 2,15%, đạt mức 
chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 EVN giao, 
giảm 0,19% so với đầu nhiệm kỳ.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, 
EVNNPT đã khởi công 213 công trình; 
hoàn thành đưa vào vận hành 255 
công trình, với tổng giá trị khối lượng 
đầu tư đạt 93.861 tỷ đồng, tăng 24,7% 
so với khối lượng thực hiện nhiệm 
kỳ 2010 - 2015, vượt mức so với chỉ 
tiêu theo Nghị quyết đề ra. Qua đó 
đã giúp Hệ thống truyền tải điện 
quốc gia phát triển nhanh về quy mô. 
EVNNPT đã tích cực thực hiện các giải 
pháp đảm bảo lành mạnh tình hình 
tài chính.

Các chỉ tiêu tài chính đều đáp 
ứng quy định và đạt yêu cầu, hàng 
năm Tổng công ty đều đảm bảo hoạt 
động có lợi nhuận, năm sau cao hơn 
năm trước. Tổng lợi nhuận sau thuế 
đạt 4.208 tỷ đồng, tăng 8,6 lần so với 
nhiệm kỳ trước. Cùng với đó, các chỉ 
tiêu tài chính của EVNNPT luôn đảm 
bảo quy định và ngày càng tốt hơn. 
Trong đó, chỉ tiêu nợ phải trả trên vốn 

EVNNPT ứng dụng thiết bị bay trong quản lý vận hành lưới điện

ĐẢNG ỦY EVNNPT QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI 
NGHỊ QUYẾT ĐỀ RA TRONG NHIỆM KỲ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy EVNNPT quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện để hoàn thành 
xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là hoàn thành mục tiêu chiến lược: Đến năm 2025, 
EVNNPT trở thành một trong các tổ chức truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu châu Á.
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chủ sở hữu giảm từ 2,6 lần đầu nhiệm 
kỳ xuống 2,2 lần thời điểm hiện tại, tỷ 
suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ 
sở hữu tăng từ 1% lên 3%. EVNNPT đã 
được Fitch Ratings (một trong ba tổ 
chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất 
trên thế giới) công bố xếp hạng tín 
nhiệm ở mức BB ngang bằng công ty 
mẹ - EVN và mức xếp hạng quốc gia 
của Việt Nam; 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….

Nghị Quyết cũng vạch ra phương 
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong giai 
đoạn tới. Đại hội dự báo tình hình, 
phân tích những thuận lợi, khó khăn 
trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, qua đó 
đã thảo luận và thống nhất đề ra mục 
tiêu tổng quát là: “Phát huy truyền 
thống đoàn kết, thống nhất, nâng cao 
năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng 
Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, 
vững mạnh; huy động hiệu quả mọi 
nguồn lực, tiếp tục nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả công tác quản lý, quản trị; 
không ngừng đổi mới, sáng tạo, tăng 
năng suất lao động; đẩy mạnh phát 
triển văn hóa doanh nghiệp; cải thiện 
môi trường làm việc và điều kiện làm 
việc, nâng cao đời sống vật chất và 
tinh thần cho cán bộ công nhân viên; 
tạo động lực mới xây dựng Tổng công 
ty Truyền tải điện Quốc gia ngày càng 
vững mạnh, góp phần quan trọng để 
phát triển nhanh và bền vững ngành 
điện đáp ứng yêu cầu công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng đề 
ra mục tiêu cụ thể như năm 2025: 
EVNNPT trở thành một trong các tổ 
chức truyền tải điện thuộc 10 nước 
hàng đầu châu Á; năm 2030: EVNNPT 
đạt trình độ tiên tiến trên thế giới 
trong lĩnh vực truyền tải điện.

Về công tác xây dựng Đảng: Triển 
khai tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ 
thị, Nghị quyết của Trung ương, cấp ủy 
cấp trên đạt 90% đối tượng được triệu 
tập tham dự; Phấn đấu 100% tổ chức 
cơ sở đảng trực thuộc hoàn thành 
tốt nhiệm vụ, không có tổ chức đảng 
không hoàn thành nhiệm vụ; Phấn đấu 

90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm 
vụ, trong đó 15% đến 20% đảng viên 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Kết 
nạp 350 đảng viên mới, trong đó phấn 
đấu 50% là đoàn viên thanh niên.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 
chính trị: Sản lượng điện truyền tải 
tăng trưởng bình quân 7,4%/năm, 
đến năm 2025 đạt khoảng 307,382 
tỷ kWh. Tỷ lệ tổn thất điện năng phấn 
đấu đạt 2,14% vào năm 2025. Hạn 
chế tối đa sự cố do nguyên nhân chủ 
quan; phấn đấu năm 2021 suất sự cố 
giảm 5% so với trung bình giai đoạn 
2016 - 2020 và các năm tiếp theo 
giảm 5% so với năm trước liền kề; 
Đầu tư xây dựng Hệ thống truyền tải 
điện quốc gia theo Quy hoạch Phát 
triển điện lực Quốc gia, kế hoạch đầu 
tư 5 năm và hàng năm được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt với 263 dự án, 
tổng giá trị đầu tư khoảng 116 nghìn 
tỷ đồng; Huy động đủ vốn cho công 
tác ĐTXD trong giai đoạn 2020 - 2025. 
SXKD có lợi nhuận, phấn đấu đến 
năm 2025, tỷ suất lợi nhuận trên vốn 
chủ sở hữu đạt trên 1%; Năng suất lao 
động tính theo sản lượng điện truyền 
tải bình quân trên một CBCNV phấn 
đấu tới năm 2025 đạt 37,29 triệu kWh; 
Xây dựng Hệ thống truyền tải điện 
quốc gia ngày càng đồng bộ, hiện đại 
tăng cường kết nối khu vực

Ngoài những mục tiêu nhiệm 
vụ EVNNPT đã đạt được, để tiếp tục 
có hướng đi đúng, vươn lên tầm khu 
vực và quốc tế, EVNNPT sẽ tiếp tục 
triển khai thực hiện Chiến lược phát 
triển đến năm 2025, tầm nhìn đến 
năm 2040 với quan điểm xây dựng 
EVNNPT phát triển bền vững. EVNNPT 
đã xây dựng đồng bộ các chiến lược 
thành phần để triển khai thực hiện, 
gồm: Ứng dụng và phát triển khoa 
học kỹ thuật; Phát triển công nghệ 
thông tin; Tài chính; Đầu tư; Phát triển 
nguồn nhân lực; Truyền thông; Quan 
hệ quốc tế; Bảo vệ an ninh, an toàn Hệ 
thống truyền tải điện quốc gia. Đến 
nay, EVNNPT đã hoàn thành nhiều 
nội dung quan trọng trong kế hoạch 
triển khai chiến lược và đang tích cực 
triển khai thực hiện các nhiệm vụ, 
công việc theo lộ trình để đảm bảo 
hoàn thành các mục tiêu chiến lược 
đã đề ra.

EVNNPT đẩy mạnh thực hiện văn 
hóa doanh nghiệp đến từng đơn vị 
sản xuất; triển khai nhiều hoạt động 
đa dạng, phong phú về Văn hoá 
EVNNPT như tổ chức các hội nghị, 
hội thảo, cuộc thi, tiểu phẩm tìm hiểu 
về Văn hóa EVNNPT và tuyên truyền 
đồng bộ trên các website, ấn phẩm 
của Tổng công ty, đơn vị. Từ đó lan 
tỏa, tạo niềm tin, gắn kết CBCNV, xây 
dựng con người EVNNPT là những 
người có bản lĩnh vững vàng, tinh 
thần trách nhiệm cao, xây dựng hình 
ảnh EVNNPT ngày càng tốt đẹp trong 
cộng đồng và xã hội.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 
2020 – 2025 đòi hỏi tập thể đảng viên, 
CBCNV của EVNNPT phải nỗ lực, phấn 
đấu mạnh mẽ, quyết tâm hơn để hoàn 
thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. 
Đảng ủy EVNNPT tiếp tục tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ 
chức và cán bộ. Tập trung các giải pháp 
để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu 
quả Chiến lược phát triển EVNNPT đến 
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040 và 
các chiến lược thành phần, trong đó 
chú trọng triển khai thực hiện Chiến 
lược phát triển nguồn nhân lực của 
EVNNPT; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật, công nghệ mới và 
công nghệ thông tin; nâng cao hiệu 
quả sản xuất kinh doanh và tăng năng 
suất lao động; tiếp tục đẩy mạnh việc 
xây dựng, giữ gìn và phát triển Văn hóa 
EVNNPT; thực hiện tốt công tác truyền 
thông, quan hệ quốc tế và các mặt 
công tác khác.

Với truyền thống đoàn kết, thống 
nhất và đội ngũ đảng viên, CBCNV 
có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, 
tinh thần trách nhiệm cao, luôn tận 
tâm với công việc, phát huy những 
thành tích của nhiệm kỳ qua. Đảng ủy 
EVNNPT quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
toàn diện để hoàn thành xuất sắc các 
mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm 
kỳ 2020 - 2025, đặc biệt là hoàn thành 
mục tiêu chiến lược: Đến năm 2025, 
EVNNPT trở thành một trong các tổ 
chức truyền tải điện thuộc 10 nước 
hàng đầu châu Á.

Quốc Chiêu
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Tiếp tục triển khai các biện pháp để góp phần thúc đẩy điện mặt 
trời mái nhà (ĐMTMN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các Tổng công 
ty Điện lực công khai mọi quy trình, thủ tục, hiện trạng lưới điện,…, 
và tạo điều kiện tối đa cho chủ đầu tư điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) 
trong quá trình kí hợp đồng đấu nối, mua bán điện.

EVN CHỦ ĐỘNG CÔNG KHAI CÁC THÔNG TIN
 ĐỂ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

Minh bạch thông tin

Tại văn bản số 4651/EVN-KD 
ngày 9/7/2020 về việc thực hiện 
đấu nối, giải tỏa công suất điện mặt 
trời mái nhà, Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam chỉ đạo các Tổng công ty Điện 
lực/Công ty Điện lực công bố công 
khai, minh bạch và thống nhất trên 
website và các phương tiện thông 
tin khác của đơn vị các quy trình, 
thủ tục thỏa thuận đấu nối hệ thống 
ĐMTMN... để khách hàng sử dụng 
điện, nhà đầu tư nắm được.

Đặc biệt, EVN quy định, đối với các 
hệ thống ĐMTMN đấu nối lưới trung 
áp, các Công ty Điện lực phải thực hiện 
xong thoả thuận đấu nối với chủ đầu tư 
trong 2 ngày làm việc. Trong quá trình 
thực hiện, không được phép yêu cầu 
các thủ tục, giấy tờ không thuộc thẩm 
quyền của đơn vị, gây khó khăn cho 
các nhà đầu tư và khách hàng như giấy 
phép xây dựng, phòng cháy chữa cháy, 
bảo vệ môi trường,...

Tập đoàn cũng yêu cầu các đơn 
vị chủ động công khai danh sách 
các trạm biến áp/đường dây (110kV, 
trung áp, hạ áp) bị quá tải, danh sách 
các trạm biến áp/đường dây chưa bị 
quá tải và lượng công suất ĐMTMN 
còn khả năng đấu nối theo từng khu 
vực quận/huyện, để chủ đầu tư nắm 
rõ, từ đó có kế hoạch đầu tư dự án ở 
các khu vực phù hợp, để phát huy tối 
đa hiệu quả của các công trình.

Với những khu vực đầy tải, quá 
tải, EVN chỉ đạo các Tổng công ty 
Điện lực/Công ty Điện lực đẩy nhanh 
tiến độ các công trình đầu tư cải tạo, 
nâng cấp lưới trung áp trong năm 
2020, nhằm tạo điều kiện và khuyến 
khích tối đa cho các nhà đầu tư tham 
gia phát triển ĐMTMN. Riêng các hệ 

thống ĐMTMN có công suất nhỏ hơn 
100kWp, phải thực hiện đấu nối cho 
tất cả các công trình khi chủ đầu tư 
đăng ký.

EVN cũng đề nghị các Tổng công 
ty điện lực/ Công ty Điện lực đẩy mạnh 
tuyên truyền trên các phương tiện 
thông tin đại chúng của Trung ương và 
địa phương, nhằm khuyến khích tất cả 
nhà đầu tư và khách hàng sử dụng điện 
tham gia phát triển ĐMTMN, đặc biệt 
các hệ thống có công suất phù hợp với 
mức độ sử dụng điện của khách hàng.

Chủ động tháo gỡ vướng mắc

Đối với các hệ thống điện mặt 
trời chưa xác định là ĐMTMN hay điện 
mặt trời nối lưới , tại văn bản số 4651, 
EVN cũng yêu cầu các Tổng công ty 
Điện lực/Công ty Điện lực hướng dẫn 
khách hàng có sự điều chỉnh để đảm 
bảo đủ điều kiện hoạt động bán điện 
và xác định giá bán điện cho EVN theo 
Quyết định 13/2020/QĐ-TTg ngày 
6/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Không chỉ có vậy, Tập đoàn cũng 
vừa có văn bản 4971/EVN-KD ngày 
23/7/2020 kiến nghị Bộ Công Thương, 
Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo 
xem xét, sớm hướng dẫn các tiêu chí 
xác định cụ thể để phân biệt giữa hệ 
thống ĐMTMN và ĐMT nối lưới, tạo 
điều kiện thuận lợi trong việc xác định 
giá mua bán điện theo đúng quy định 
tại Quyết định 13/2020/QĐ-TTg. Đồng 
thời, kiến nghị Bộ Công Thương giao 
Sở Công Thương các địa phương kiểm 
tra, xác định tính phù hợp tiêu chí để 
các đơn vị Điện lực ký hợp đồng mua 
bán điện với các chủ đầu tư. 

Văn bản này nhằm tháo gỡ các 
khó khăn, vướng mắc, kiến nghị các 
chủ đầu tư về việc chưa thể thực hiện 

ký hợp đồng mua bán điện và thanh 
toán tiền điện với ngành Điện, do 
một số hệ thống điện mặt trời được 
lắp đặt trực tiếp trên khung đỡ là mái 
che cho khu vực đường giao thông 
nội bộ; hoặc khung công trình che 
phủ khu vực canh tác nông nghiệp 
công nghệ cao nên chưa xác định là 
ĐMTMN hay điện mặt trời nối lưới.  

Trước đó, khi Quyết định số 
11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ về cơ chế khuyến khích phát triển 
các dự án điện mặt trời tại Việt Nam 
hết hiệu lực từ ngày 30/6/2019, EVN 
chỉ có thể ghi nhận sản lượng điện 
mặt trời của người dân, doanh nghiệp 
phát lên lưới nhưng chưa thể tiến 
hành thanh toán cho khách hàng. Tuy 
nhiên, ngay sau khi Thủ tướng ban 
hành Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg, 
EVN đã chủ động báo cáo Bộ Công 
Thương cho phép áp dụng Thông tư 
05/2019/TT-BCT trong việc ký các hợp 
đồng mua bán điện và đã được chấp 
thuận. Theo đó, từ ngày 22/5/2020, 
Tập đoàn đã thực hiện thanh toán cho 
người dân và doanh nghiệp trong giai 
đoạn từ 1/7/2019 đến nay, với tổng số 
tiền gần 300 tỷ đồng.

Ngày 17/7 vừa qua, Bộ Công 
Thương đã ban hành Thông tư số 
18/2020/TT-BCT quy định về phát 
triển dự án và hợp đồng mua bán 
điện mẫu áp dụng cho các dự án điện 
mặt trời, thay thế Thông tư 05/2019/
TT-BCT ngày 11/3/2019. EVN cũng đã 
kịp thời có các văn bản hướng dẫn, 
để các đơn vị triển khai, thực hiện.

Tính đến ngày 31/6/2020, cả 
nước đã có 36.161 dự án ĐMTMN 
được đưa vào vận hành, với tổng 
công suất 764,1MWp

 Hồng Hoa

Một công trình điện mặt trời 
mái nhà tại Bà Rịa - Vũng Tàu
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Đây là đánh giá của Chủ tịch Hội 
đồng thành viên EVN Dương Quang 
Thành, tại buổi làm việc với Tổng 
công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 
(EVNHANOI) về tình hình hoạt động 6 
tháng đầu năm 2020 và thực hiện kế 
hoạch năm 2020. Buổi làm việc diễn 
ra ngày 28/7, tại Hà Nội.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn 
Danh Duyên - Tổng giám đốc 
EVNHANOI cho biết, 6 tháng 

đầu năm 2020, mặc dù ảnh hưởng bởi 
dịch COVID-19, tuy nhiên Tổng công 
ty đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành 
chỉ tiêu kế hoạch EVN giao.

EVNHANOI đã tăng cường công 
tác sửa chữa, cải tạo, đầu tư xây dựng 
lưới điện nhằm cung ứng đủ điện cho 
nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội 
của thủ đô. Trong 6 tháng đầu năm, 
EVNHANOI đã khởi công 19 công 
trình, đóng điện 5 công trình lưới 

điện 110/220 kV; khởi công 249 công 
trình, đóng điện 155 công trình lưới 
trung, hạ áp; đồng thời tiếp tục đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây 
dựng thuộc kế hoạch EVN giao năm 
2020, đứng đầu trong các tổng công 
ty phân phối trong 3 năm trở lại đây.

Tính đến hết tháng 6/2020, sản 
lượng điện thương phẩm của Tổng 

công ty đạt 9,08 tỉ kWh, tăng 0,98% so 
với cùng kỳ năm 2019.

Đặc biệt trước diễn biến phức tạp 
của dịch bệnh COVID-19, EVNHANOI 
cũng đã chủ động lập phương án thực 
hiện tốt công tác đảm bảo điện các 
bệnh viện, cơ sở y tế, cơ sở sản xuất 
khẩu trang, khu cách ly tập trung, các 
kho hàng… phục vụ công tác phòng, 
chống COVID-19. Thực hiện chỉ đạo 
của Chính phủ, Bộ Công Thương 
và EVN, tính đến ngày 27/7/2020, 
EVNHANOI đã giảm trên 880 tỉ đồng 
cho các khách hàng bị ảnh hưởng của 
dịch COVID-19.

Ngoài ra, trong  đợt nắng nóng 
cao điểm hè 2020, EVNHANOI đã chú 
trọng công tác tuyên truyền sử dụng 
điện an toàn, tiết kiệm tới người dân 
trên địa bàn Thủ đô.

EVNHANOI cũng đã thực hiện 
tốt công tác vận động, khuyến khích 
khách hàng Thủ đô lắp đặt, sử dụng 
hệ thống điện mặt trời mái nhà 
(ĐMTMN). Lũy kế 6 tháng đầu năm 
2020, đã có 177 khách hàng lắp đặt, 
sử dụng ĐMTMN, với tổng công suất 
lắp đặt 4,12 MWp; đưa tổng số khách 
hàng sử dụng ĐMTMN lên 634, tổng 
công suất lắp đặt 7,48 MWp.

EVNHANOI CƠ BẢN THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ
SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

6 tháng đầu năm 2020, tình hình sản xuất - kinh doanh của EVNHANOI đã đạt 
nhiều kết quả tích cực, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch COVID-19
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Về công tác ghi chỉ số, lập hóa 
đơn tiền điện và giải quyết khiếu nại 
của khách hàng, EVNHANOI đã  yêu 
cầu các Công ty Điện lực gửi thông 
báo đối với khách hàng có sản lượng 
tăng  từ 1,3 lần so với tháng liền kề 
trước. Đồng thời, yêu cầu các Điện lực 
chủ động thực hiện phúc tra lại chỉ số 
tăng cao trước khi phát hành hóa đơn 
tiền điện. Việc phúc tra được thực hiện 
trên Hệ thống thông tin quản lý khách 
hàng (CMIS) và ngoài lưới. Tính đến 
nay, EVNHANOI đã triển khai lắp đặt 
85% công tơ điện tử, phần còn lại là 
công tơ cơ. Trong đó, có hơn 70% công 
tơ điện tử thu thập dữ liệu từ xa. Tất cả 
các yêu cầu, kiến nghị của khách hàng 
liên quan đến chỉ số công tơ, hóa đơn 
tiền điện được tổ chức kiểm tra, xác 
minh, xử lý trong vòng 24 giờ.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch 
HĐTV EVN Dương Quang Thành  yêu 
cầu EVNHANOI tiếp tục thực hiện 
tốt công tác quản lý vận hành lưới 
điện ổn định tin cậy, từng bước hoàn 
thiện lưới điện thông minh, đảm bảo 
cung ứng điện phát triển kinh tế - xã 
hội Thủ đô, đặc biệt trong những đợt 
nắng nóng cao điểm dịp Hè và mùa 
mưa bão năm 2020.

Về mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2020 và thực hiện kế hoạch 
5 năm 2021 - 2025, lãnh đạo Tập 
đoàn đề nghị EVNHANOI cần tham 
khảo, phối hợp với các ban, ngành 
liên quan của thành phố trong việc rà 
soát, bám sát các chỉ tiêu sản xuất - 
kinh doanh phù hợp với Văn kiện Đại 
hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần 
thứ XVII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) và 
Quy hoạch phát triển TP Hà Nội giai 
đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 để 
điều chỉnh cho phù hợp.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐTV EVN lưu ý 
EVNHANOI tiếp tục thực hiện tốt công 
tác đầu tư - xây dựng;  làm tốt công 
tác cân đối tài chính, bảo toàn và phát 
triển vốn nhà nước,...  theo kế hoạch 
được Tập đoàn giao; liên tục kiểm tra, 
giám sát  công tác ghi chỉ số, lập hóa 
đơn tiền điện nhằm không để xảy ra 
sai sót...; lắp đặt 100% công tơ điện tử 
trên địa bàn thành phố, hoàn thành 
trong quý I/2021.

 Hà Văn Anh

EVNNPT CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH 
BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC PTC2

Ngày 09/7/2020 tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 
(EVNNPT) đã công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty 
Truyền tải điện 2 (PTC2) cho ông  Nguyễn Duy Dũng.  

Tới dự buổi Lễ, về phía EVNNPT có ông Nguyễn Tuấn Tùng - Tổng 
Giám đốc, ông Vũ Trần Nguyễn – Phó Tổng Giám đốc, ông Phạm Lê Phú – 
Phó Tổng Giám đốc cùng đại diện lãnh đạo các phòng chức năng EVNNPT; 
về phía PTC2 có ông Trần Thanh Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 
cùng các ông trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, Chủ tịch Công 
đoàn, Trưởng, phó các phòng chức năng.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Tổng Giám đốc EVNNPT tặng hoa chúc mừng và 
giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Duy Dũng

Tại buổi lễ bà Thái Thanh Thủy - Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự 
EVNNPT đã công bố Quyết định số 665/QĐ-EVNNPT ngày 22/6/2020 của 
EVNNPT về việc bổ nhiệm  ông Nguyễn Duy Dũng  – Trưởng phòng Kỹ 
Thuật PTC2 giữ chức vụ Phó Giám đốc PTC2 kể từ ngày 01/7/2020, thời 
hạn bổ nhiệm là 4 năm.

Thay mặt lãnh đạo EVNNPT, Tổng Giám đốc Nguyễn Tuấn Tùng đã 
trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Duy Dũng. 
Đồng thời phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ và chúc ông Nguyễn Duy 
Dũng trên cương vị mới phát huy hơn nữa năng lực, phẩm chất để hoàn 
thành tốt nhiệm vụ với trọng trách mới.

Ông Nguyễn Duy Dũng từng đảm nhiệm các chức vụ Trạm trưởng 
Trạm biến áp 110 kV Thăng Bình, Phó giám đốc TTĐ Quảng Ngãi, Giám đốc 
TTĐ Quảng Ngãi, Trưởng phòng Kỹ thuật PTC2. Ở vị trí nào ông Dũng cũng 
luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiêm vụ lãnh đạo Công ty giao.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Duy Dũng trân trọng cảm ơn sự 
tín nhiệm và nhận nhiệm vụ của Lãnh đạo EVNNPT, PTC2 giao, đồng thời 
bày tỏ sự quyết tâm nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cương vị mới 
với trách nhiệm cao hơn để góp phần tiếp tục xây dựng PTC2 nói riêng và 
EVNNPT nói chung ngày càng phát triển bền vững về mọi mặt./.

Mạnh Đức
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Tổng công ty Điện lực Thành 
phố Hà Nội (EVNHANOI), thuộc Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được 
Tổ chức Fitch xếp hạng tín nhiệm 
mức BB với triển vọng ổn định. 

Mức BB của EVNHANOI ngang 
bằng với xếp hạng quốc gia 
của Việt Nam và của công 

ty mẹ – Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN). Tổng công ty Điện lực Thành 
phố Hà Nội là một trong những doanh 
nghiệp điện đầu tiên không chỉ ở Việt 
Nam mà trong toàn khu vực đạt được 
thành tựu trên. Kết quả này tạo nền 
tảng vững chắc cho EVNHANOI tăng 
cường khả năng huy động tài chính 
thông qua các nguồn đa dạng hơn, 
bao gồm cả từ các thị trường vốn 
quốc tế, với việc phát hành trái phiếu 
dài hạn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch 
Hội đồng thành viên Tổng Công ty 
Điện lực Tp. Hà Nội cho biết: “Đây là 
dấu mốc quan trọng với EVN. Định 
mức tín nhiệm tích cực của Fitch là 
nền tảng quan trọng để Tổng công 
ty từng bước tự chủ hoàn toàn trong 
việc huy động vốn để tài trợ cho các 
dự án trong tương lai bằng cách tối 
ưu hóa cơ cấu vốn và đa dạng hóa 
nguồn huy động”.

Ban Toàn cầu về Năng lượng và 
Khai khoáng của Ngân hàng Thế giới 
hỗ trợ hoạt động đánh giá định mức 
tín nhiệm thông qua hỗ trợ tư vấn 
và tài chính, và chỉ định Ngân hàng 
Mizuho tư vấn công tác chuẩn bị cho 
việc thực hiện đánh giá và xếp hạng 
tín nhiệm. Hoạt động này được thực 
hiện dưới sự hỗ trợ của Quỹ Tư vấn Hạ 
tầng Công Tư (PPIAF) và Quỹ Hạ tầng 
Toàn cầu (GIF).

“Hỗ trợ EVNHANOI đạt được xếp 
hạng tín nhiệm quốc tế là một phần 
trong chiến lược hợp tác xuyên suốt 
của Ngân hàng Thế giới giúp ngành 

năng lượng xây dựng chiến lược huy 
động vốn bền vững,” bà Stefanie 
Stallmeister, Quyền Giám đốc Quốc 
gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam 
cho biết. Xếp hạng trên thể hiện kết 
quả hoạt động và kinh doanh vững 
mạnh của các công ty điện tại Việt 
Nam và dự kiến sẽ giúp thu hút được 
thêm nguồn vốn thương mại đang rất 
cần thiết.

Theo Fitch, EVNHANOI được xếp 
hạng tín nhiệm mức BB là do vị thế 
thống lĩnh của Tổng công ty trong 
lĩnh vực phân phối điện tại Hà Nội, 
mạng lưới khách hàng đa dạng và ổn 
định, tài khoản phải thu ở mức thấp. 
Nếu EVNHANOI có thể duy trì được 
kết quả hoạt động tài chính và thiết 
lập những kết quả tốt về tự động hóa 
và cơ chế định giá điện độc lập, xếp 
hạng tín nhiệm riêng cho Tổng công 
ty có thể còn được nâng cao hơn nữa.

Hiện tại, Tổng Công ty Điện lực 
Thành phố Hà Nội đang cấp điện cho 
trên 2,5 triệu khách hàng tại Hà Nội 
trong năm 2019, với doanh số trên 40 
ngàn tỷ đồng (1,7 tỷ USD). EVNHANOI 
quản lý và vận hành hệ thống điện 
lưới phục vụ nhu cầu điện cho trung 
tâm kinh tế có tốc độ tăng trưởng tiêu 
dùng bình quân 10% mỗi năm.

Hoạt động này là một hợp phần 
trong quá trình hợp tác dài hạn của 
Ngân hàng Thế giới với Chính phủ 
Việt Nam nhằm tìm ra hướng đi 
mới để thu hút đầu tư tư nhân vào 
ngành điện. Ngân hàng Thế giới 
ước tính ngành điện cần huy động 
khoảng 10 tỷ USD cho đầu tư hàng 
năm đến năm 2030, trong đó riêng 
EVN cần huy động khoảng 5 tỷ USD 
mỗi năm.

Hải Minh

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch (Nguồn ảnh: Internet)

EVNHANOI ĐƯỢC FITCH XẾP HẠNG TÍN NHIỆM BB 
VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI
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Đứng trước những diễn biến 
phức tạp của sự tái phát 
dịch bệnh Covid-19, đồng 

thời thực hiện sự chỉ đạo của Công 
ty Truyền tải điện 2 (PTC2) về việc 
phòng chống dịch và đảm bảo vận 
hành lưới truyền tải điện, Truyền 
tải điện (TTĐ) Quảng Trị đã nhanh 
chóng triển khai các biện pháp nhằm 
thực hiện nhiệm vụ kép: Vừa phòng 
chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo 
vận hành an toàn lưới truyền tải điện. 

Tại trụ sở nhà điều hành sản xuất 
của TTĐ Quảng Trị và các đơn vị trực 
thuộc, đơn vị đã thực hiện việc phun 
thuốc khử khuẩn môi trường, hàng 
ngày đo thân nhiệt, theo dõi nhiệt độ 
cán bộ, công nhân viên (CBCNV) và 
khách đến làm việc. TTĐ Quảng Trị đã 
cấp phát khẩu trang, nước sát khuẩn, 
xà phòng rửa tay khi vào cơ quan, 
đồng thời nhắc nhở CBCNV thực hiện 
đúng quy trình phòng, chống dịch, 
không tiếp xúc đông người trong 
suốt thời gian công tác. 

Theo ông Nguyễn Đình Tiềm 
– Giám đốc TTĐ Quảng Trị: Để hoàn 
thành nhiêm vụ kép vừa chống dịch, 
vừa đảm bảo vận hành cung cấp điện, 
từ ngày 29/7 TTĐ Quảng Trị đã thực 
hiện cô lập lực lượng vận hành trạm 
biến áp (TBA) 220 kV Đông Hà để 
đảm bảo nhân lực vận hành TBA. Các 
nhân viên vận hành được TTĐ Quảng 
Trị bố trí ăn, nghỉ cách ly riêng biệt, 
không được tiếp xúc với bên ngoài. 
Trong thời gian thực hiện cô lập, mọi 
sinh hoạt cá nhân, ăn, ngủ của công 
nhân vận hành đều được đơn vị tổ 
chức trong khuôn viên của Trạm. Tại 
các phòng vận hành và khu tập thể 
đều được treo biển báo “Khu vực cấm 
vào”, lực lượng vận hành TBA 220 kV 
Đông Hà không ra ngoài trong thời 
gian cô lập, không tiếp xúc với người 
bên ngoài, kể cả với lực lượng bảo vệ 

trạm và nhân viên cung cấp lương 
thực, thực phẩm.

Đối các Đội TTĐ Đông Hà và 
Vĩnh Linh, để đảm bảo quân số làm 
việc, TTĐ Quảng Trị đã chỉ đạo các 
Đội tổ chức giãn cách tối thiểu người 
với người trong khi thực hiện nhiệm 
vụ, nhắc nhở công nhân vận hành 
hạn chế tiếp xúc và không tham các 
hoạt động có đông người. Các Đội bố 
trí khu nhà tập thể đảm bảo yêu cầu 
vệ sinh đối với CBCNV làm việc xa nhà 
và thực hiện tốt các biện pháp tự bảo 
vệ cá nhân, đeo khẩu trang, rửa tay 
bằng dung dịch sát khuẩn, đeo mặt 
nạ chống giọt bắn; thực hiện nghiêm 
các quy định của Chính phủ, của địa 
phương và các quy định của Công ty 
để giảm thiểu tối đa tình trạng lây 
nhiễm có thể xảy ra. 

Bên cạnh đó, thực hiện các 
thông báo khẩn của Bộ Y tế về 
việc triển khai phòng chống dịch 
Covid-19, TTĐ Quảng Trị đã rà soát, 
yêu cầu CBCNV đã đi Đà Nẵng trong 
tháng 7 tiến hành khai báo với các 
cơ quan chức năng khi có yếu tố liên 
quan dịch tễ theo từng thông báo. 
Ngoài các biện pháp đã triển khai 
thực hiện, lãnh đạo và Công đoàn 
TTĐ Quảng Trị đã kịp thời thăm hỏi, 
tặng quà động viên các CBCNV yên 
tâm công tác trong thời gian cách ly. 

Với sự quan tâm chỉ đạo kịp 
thời của Lãnh đạo PTC2 cũng như 
các giải pháp kịp thời, TTĐ Quảng Trị 
phấn đấu hoàn thành nhiêm vụ kép, 
vừa đảm bảo chống dịch vừa đảm 
bảo cung cấp điện an toàn cho địa 
phương và hơn nữa là vận hành an 
toàn hệ thống truyền tải điện.

TTĐ Quảng Trị thực hiện phun thuốc sát khuẩn tại cơ quan TTĐ, các Đội, Trạm

TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUẢNG TRỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KÉP
VỪA CHỐNG DỊCH VỪA ĐẢM BẢO VẬN HÀNH

Lê Việt Hưng 
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Ngay khi tại Hà Nội có 2 
bệnh nhân nhiễm Covid-19, 
EVNHANOI đã chủ động phối 

hợp với các bệnh viện, cơ sở y tế 
trên địa bàn để thống nhất phương 
án cấp điện hợp lý, ưu tiên đảm bảo 
nguồn điện an toàn, ổn định, liên 
tục cho các bệnh viện, cơ sở y tế đặc 
biệt là các bệnh viện, cơ sở y tế có 
tiếp nhận theo dõi và điều trị cách ly 
các bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm 
virus nCoV. EVNHANOI sẽ không thực 
hiện ngừng cấp điện theo kế hoạch 
trên các đường dây, trạm biến áp có 
ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các 
bệnh viện, cơ sở y tế, trừ trường hợp 
xử lý sự cố.

Bên cạnh đó, EVNHANOI tăng 
cường chế độ trực vận hành, chuẩn bị 

đầy đủ vật tư và thiết bị dự phòng để 
xử lý nhanh trong trường hợp xảy ra 
sự cố. Bố trí máy phát điện Diesel để 
cung cấp điện tại các điểm đảm bảo 
điện trong thời gian khắc phục sự cố. 
Trong trường hợp phải xử lý sự cố tại 
hiện trường hoặc khuôn viên khu vực 
bệnh viện, cơ sở y tế đang theo dõi 
và điều trị cách ly các bệnh nhân nghi 
nhiễm và nhiễm virus nCoV, các đơn 
vị được trang bị bảo hộ phù hợp để 
đảm bảo an toàn cho các cán bộ công 
nhân viên làm nhiệm vụ để không bị 
ảnh hưởng lây nhiễm.

EVNHANOI thành lập 8 cụm 
Công ty Điện lực để phối hợp trong 
công tác quản lý vận hành, đảm bảo 
điện phòng chống dịch. Các đơn vị 
trong cùng một cụm sẽ hỗ trợ nhau 

EVNHANOI SẴN SÀNG ỨNG PHÓ
VỚI DIỄN BIẾN MỚI CỦA DỊCH COVID-19

Trước diễn biến mới của dịch bệnh tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã lên 
các phương án chuẩn bị ứng phó dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19). 
EVNHANOI sẵn sàng kích hoạt các phương thức vận hành cùng các chế độ làm việc trong điều kiện cách 
ly xã hội để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định cho các cơ sở y tế và nhu cầu của khách 
hàng trên địa bàn Thủ Đô.

EVNHANOI kiểm tra tình trạng vận hành của hệ thống điện

EVNHANOI thành lập trung tâm điều hành dự phòng trong trường hợp khẩn cấp
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trong công tác quản lý vận hành, đảm bảo điện 
trong tình huống gặp khó khăn do ảnh hưởng của 
dịch bệnh. Dự phòng nhân lực để sẵn sàng ứng phó 
tình huống phải cách ly người nhiễm và nghi nhiễm 
Covid-19. Đối với các đơn vị đặc thù như Trung tâm 
Điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội sẽ thành lập trung 
tâm điều hành dự phòng, tổ Điều độ dự phòng sẵn 
sàng ứng phó, thay thế trong trường hợp khẩn cấp.

EVNHANOI đã chuẩn bị các kịch bản ứng phó 
cho tình huống xấu nhất, các CBCNV được trang bị 
đầy đủ trang thiết bị bảo hộ theo quy định của Bộ Y 
tế khi thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bằng mọi nỗ 
lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn 
định cùng Thủ đô và đất nước chống dịch Covid-19. 
Bên cạnh đó, EVNHANOI tăng cường tuyên truyền 
cho khách hàng lợi ích khi sử dụng các dịch vụ công 
trực tuyến do Thành phố và các dịch vụ điện Online 
(đăng ký dịch vụ điện, thanh toán tiền điện…) mà 
EVNHANOI cung cấp để hạn chế tập trung đông 
người cũng như tăng sự tiện lợi cho khách hàng.

Việt Anh

Với mục tiêu nâng cao chất lượng cấp điện, đảm bảo vận 
hành an toàn, liên tục trong mùa mưa bão, Truyền tải 
điện Quảng Nam đã chủ động lập phương án ứng phó 

ngay từ mùa khô.

Theo dự báo, mùa bão năm nay sẽ có khoảng 11-13 cơn 
bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Trong số 
đó, khoảng 5-6 cơn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, 
tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam trong những 
tháng cao điểm của mùa bão năm 2020.

Với phạm vi quản lý vận hành hệ thống lưới điện rộng lớn 
của đơn vị đi qua địa hình rừng núi hiểm trở bậc nhất miền 
Trung gồm 03 tuyến đường dây 500 kV có chiều dài 157,481 
km; 08 tuyến đường dây 220 kV mạch kép với 238.95 km; 
01Trạm biến áp (TBA) 500 kV công suất 900 MVA, 03 TBA 220 
kV công suất 565 MVA, có nhiệm vụ truyền tải công suất từ các 
Nhà máy Thủy điện Tây Quảng Nam, nước bạn Lào, Bắc Trà My 
hòa vào lưới điện Quốc gia. 

Nơi đây, trong những năm qua là tâm điểm gánh chịu 
nhiều thiên tai lũ lụt bão ảnh hưởng không nhỏ đến công tác 
quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp. Một số đoạn 
tuyến đường dây 220-500 kV đi qua địa hình đặc biệt phức tạp 
như vùng đồi núi cao Bắc Trà My, vùng biên giới Việt Nam –
Lào, đèo Lò Xo… Vào mùa mưa lũ rất dễ gây sạt lở, ngã đổ cột, 
đường công vụ bị lũ lụt chia cắt,  công tác kiểm tra, xử lý sự cố 
đường dây trong và sau mưa bão gặp nhiều khó khăn. Vì thế, 
đơn vị luôn theo dõi, bám sát các tình huống, đánh giá đúng 
hiện trạng thực tế, từng đặc điểm khu vực các tuyến đường 
dây, các vị trí xung yếu để lập ra các phương án xử lý sự cố và 
tổ chức diễn tập các tình huống giả định nhằm chủ động ứng 
phó cho mùa mưa bão sắp đến.

Theo đó, ngay từ đầu năm 2020, đơn vị đã tiến hành kiện 
toàn bộ máy và triển khai công tác thực hiện phòng chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) chuẩn bị cho mùa 
mưa bão năm nay, đề ra chương trình, kế hoạch hành động 
phù hợp với thực tế, phù hợp với địa hình, vùng miền từng khu 
vực đã từng xảy ra trong những năm trước đây. Triển khai đến 
các Đội, Trạm, Trung tâm vận hành  lập phương án diễn tập 
và tổ chức diễn tập, rút ra những bài học kinh nghiệm, những 
khiếm khuyết  nhằm bổ sung cho công tác chuẩn bị được thực 
hiện  đầy đủ hơn. Tiến hành rà soát vật tư, dụng cụ, hệ thống 
thông tin liên lạc để bổ sung, sửa chữa đảm bảo sẵn sàng phục 
vụ công tác PCTT&TKCN được hiệu quả.

Công tác sửa chữa lớn (SCL) năm 2020, Đơn vị đã thực hiện 
nghiêm túc các nội dung thi công, giám sát, nghiệm thu theo các 
quyết định giao nhiệm vụ của Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) 
giao. Khối lượng SCL năm nay như lắp tăng cường lèo tại các vị 
trí néo đường dây 220 kV Tam Kỳ-Dốc Sỏi, Sông Tranh 2-Tam Kỳ, 
đường dây 500 kV Đà Nẵng –Dốc Sỏi đã thực hiện và hoàn thành 
đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ trước mùa mưa bão.

Đối với các Đội đường dây, thực hiện tổng kiểm tra lưới 
điện nhằm phát hiện các khiếm khuyết và triển khai xử lý dứt 
điểm các tồn tại nhỏ ngay sau khi kiểm tra. Đánh giá, phân loại 
các tồn tại và đưa ra biện pháp, tiến độ xử lý đối với những 
hạng mục có khối lượng lớn như các vị trí kè móng dễ bị sạt 

CBCNV EVNHANOI được trang bị đầy đủ bảo hộ theo 
quy định của Bộ Y tế khi thực hiện nhiệm vụ tại các 

khu vực cách ly
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lở trong mùa mưa, đặc biệt là các 
cây trong và ngoài hành lang có khả 
năng lớn nhanh, ngã, đổ gây sự cố  
đường dây; thực hiện đền bù, chặt tỉa 
cành đảm bảo vận hành trong mùa 
mưa bão.

Đồng thời, thường xuyên kiểm 
tra và xử lý khơi thông, nạo vét 
mương, kè, móng cột. Tăng cường 
kiểm tra rà soát kỹ các vị trí xung yếu, 
phát hiện các vị trí kè, móng cột và 
đường vào tuyến bị nứt, xói lở, từ 
đó có các giải pháp xử lý phù hợp. 
Chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng và 
các phương tiện giao thông đảm bảo 
hoạt động tốt như: Xe ôtô, các máy 
phát điện dự phòng...

Ngoài ra, đơn vị còn triển khai áp 
dụng công nghệ mới như thiết bị bay 
không người lái (UAV) để sẵn sàng 
kiểm tra các đoạn tuyến đường dây 
khi bị lũ lụt chia cắt; trang bị camera  
giám sát các vị trí xung yếu, đồi cao, 
vực sâu, địa hình hiểm trở, khó đi lại 
trong mùa mưa bão.

 Đối với các Trạm biến áp, tăng 
cường kiểm tra thiết bị, đo nhiệt độ 
tại các vị trí tiếp xúc, kết hợp các đợt 
cắt điện thực hiện vệ sinh bảo dưỡng 
thiết bị và xiết chặt các hàng kẹp 

mạch nhị thứ tại các tủ bảng, xử lý các 
roăng hỏng nhằm làm kín các tủ bảng, 
chống thấm nước thiết bị. Ngoài ra, để 
ngăn ngừa sự cố do chạm chập mạch 
nhị thứ, tại tất cả các hộp đấu dây của 
rơ le trên mặt MBA được làm kín bằng 
silicon, gia công các hộp nhựa hoặc 
mê ca để che đậy các hộp đấu nối của 
rơ le trên mặt MBA tránh nước xâm 
nhập vào và đặt các gói silicagen vào 
các hộp đấu dây rơ le để hút ẩm, vệ 
sinh bảo dưỡng các tủ hợp bộ định kỳ 
theo quy định.

Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ 
Kỹ thuật 2 hoàn thành thí nghiệm 
định kỳ các thiết bị tại các TBA và 
khắc phục các tồn tại ngay sau thí 
nghiệm. Kết hợp cắt điện để tổ chức 
vệ sinh bảo dưỡng thiết bị đặc biệt 
các đầu cốt dao cách ly (DCL), MBA,…
và đã xử lý dứt điểm các tồn tại trước 
thời điểm quý 2 năm nay. 

Đặc biệt, đơn vị đã giả định một 
số tình huống cụ thể như: Lún sụt đất 
phía taluy âm làm nứt gãy, kè móng, 
đất móng xói lở lòi 01 chân trụ phía 
taluy âm VT1824 đường dây 500 kV 
mạch 1 Đà Nẵng - Thạnh Mỹ; Mưa lớn 
kéo dài làm sạt lở đất sát chân mương 
thoát nước gây vỡ 1 trôi đoạn mương 

thoát nước tại vị trí 61A đường dây 
220 kV Sông Bung 2&4 - Thạnh Mỹ; 
Xử lý chống nghiêng cột ngang 
tuyến, vị trí 102 Đường dây 220 kV 
Đà Nẵng/NHS – Tam Kỳ; Gió bão làm 
ngã cây rừng trên ta luy dương ngoài 
hành lang tuyến gác lên dây dẫn pha 
B khoảng cột 1902-1903 đường dây 
500 kV 572 Thạnh Mỹ - 583 Pleiku 2 
gây sự cố đường dây. 

Có thể nói, các giải pháp tình 
huống giả định được xây dựng rất sát 
với thực tế, đáp ứng cơ bản đầy đủ các 
sự cố thường gặp trong mùa mưa bão 
và được thực hiện theo nguyên tắc 4 tại 
chỗ: Chỉ huy tại chỗ, nhân lực tại chỗ, 
vật tư phương tiện tại chỗ và hậu cần 
tại chỗ, trong đó có tính đến phương 
án tăng cường lực lượng  từ các đơn 
vị khác trong và ngoài PTC2 như quân 
đội, công an, kiểm lâm. Công tác lương 
thực, thực phẩm, thuốc y tế, xăng dầu 
cũng được đơn vị chủ động liên lạc, 
hợp đồng trước với các đại lý ở gần nơi 
đóng quân để mua khi cần thiết.

Đến thời điểm này, kế hoạch 
chuẩn bị cho mùa mưa bão năm 2020 
của Truyền tải điện Quảng Nam đã 
sẵn sàng; sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong 
phối hợp nhân lực, hình thành các 
giải pháp xử lý sự cố đầy linh hoạt và 
chủ động cho các đơn vị trực thuộc  
không những đã tập kết đầy đủ các 
loại vật tư, phương tiện dự phòng ở 
mỗi Đội, Trạm, Truyền tải mà còn đề 
ra kế hoạch điều động hỗ trợ giữa các 
đơn vị lân cận mang tính liên hoàn và 
các loại phương tiện lưu động hỗ trợ 
từ đơn vị khác trong và ngoài Công ty 
khi có tình huống sự cố lớn xảy ra trên 
lưới điện đều được chuẩn bị từ trước. 
Điều này sẽ góp phần giảm thiểu 
đáng kể các thiệt hại do mưa bão gây 
ra, đảm bảo cho dòng điện Quốc gia 
được vận hành  an toàn, liên lục, hiệu 
quả nhằm phục vụ tốt các nhu cầu xã 
hội và sinh hoạt người dân trong mùa 
mưa bão năm nay./. 

Nguyễn Mạnh

TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUẢNG NAM 
ĐẢM BẢO VẬN HÀNH  AN TOÀN LƯỚI  ĐIỆN TRONG MÙA MƯA BÃO

Thi công hoàn thiện tăng cường lèo các vị trí néo trên các tuyến đường dây, đảm 
bảo vận hành trong mùa mưa bão

Ñieän & Ñôøi soáng     25

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏC î



9 giờ sáng, khi nắng bắt đầu 
rát da cũng là lúc Cao Văn Tới 
(đội sửa chữa điện nóng thuộc 

EVNHANOI) cùng đồng đội đang 
miệt mài lắp tấm cách điện, xử lý các 
điểm tiếp xúc để chuẩn bị đấu nối 
lưới điện trung áp. Nhiệt độ ngoài 
trời tại trạm biến áp năng lượng 10, 
xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai (Hà 
Nội) đạt ngưỡng 370C. Nét mặt bình 
tĩnh và thao tác dứt khoát, không ai 
nghĩ những người thợ này đang sờ, 
nắn ngay trên những đường dây 22 
kV mang điện - kỹ thuật đặc thù của 
đội sửa chữa điện hotline.

Gần một tháng nay, Tới và 12 anh 
em trong đội sửa chữa điện hotline Hà 
Nội gần như không có ngày nghỉ. Hà 
Nội ghi nhận chuỗi ngày nắng nóng 
kéo dài với nhiệt độ và mức tiêu thụ 
điện lập đỉnh trong lịch sử. Mỗi ngày, 
đội huy động toàn lực lượng, chia ca, 
thực hiện từ một đến hai công trình 
đấu mới đường dây. 2 phần 3 thời gian 
trong ngày là phơi mình giữa nắng 
gắt. Cả đội luôn trong tư thế túc trực 

đường dây nóng, sẵn sàng tỏa ra mọi 
ngóc ngách Thủ đô khi nhận tin báo 
sự cố sửa chữa hay yêu cầu thao tác từ 
Trung tâm điều khiển của EVNHANOI.

Không phải leo thang như truyền 
thống, nơi làm việc đặc biệt của thợ 

sửa điện sống là gầu xe cách điện. 
Trong không gian vỏn vẹn 2 mét giữa 
lưng chừng trời, nhiệt độ thực họ hấp 
thụ phải lên đến 500C.

Tới vẫn còn nhớ cảm giác hồi 
hộp 5 năm trước, lúc còn là tân binh 
của đội hotline, khi cảm nhận chuyển 
động chòng chành của gầu xe lần 
đầu nâng anh và đồng đội chạm đến 
đường dây điện “sống”. “Cảm giác lạ 
nhưng không hề sợ hãi”, Tới nhớ lại: 
“Đã được đào tạo kỹ về các quy tắc 
bảo hộ, mình bình tĩnh vì biết chắc nó 
an toàn”.

Quy tắc an toàn đầu tiên, cũng 
là điều kiện tiên quyết để công việc 
của người thợ hotline bắt đầu, là phải 
trang bị đồ bảo hộ đầy đủ, gồm áo 
cao su cách điện 22 kV, găng tay, mũ 
bảo hộ, khăn giữ nhiệt...

Cách ly dòng điện là công đoạn 
đầu tiên, cũng là điều kiện đảm 
bảo an toàn cho cả quá trình sửa 
chữa. Tiếp xúc với đường dây mang 

CUỘC CHIẾN CÂN NÃO 
TRÊN ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN SỐNG CỦA THỢ HOTLINE

Những người thợ trên lưng chừng trời, hàng giờ bên đường dây điện sống và cái nóng 500 
bủa vây, vũ khí quan trọng nhất là cái đầu lạnh.
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điện, mọi thao tác đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, tập trung. “Quy 
tắc vỡ lòng của lính hotline là sự tập trung. Chúng tôi 
không được phép sai, vì một lỗi sai có thể trả giá bằng 
tính mạng bản thân và đồng đội”, anh Đỗ Quang Tiến, 
một trong những người thợ đời đầu của đội hotline 
EVNHANOI chia sẻ.

Do đặc tính nguy hiểm của công việc khi tiếp xúc 
với đường dây đang dẫn điện, đội sửa chữa điện nóng 
bắt buộc phải có giám sát an toàn. Anh Trần Nghị, chỉ 
huy trực tiếp đồng thời kiêm nhiệm chỉ huy cả giám sát 
an toàn nói vui, đứng ở vị trí giám sát cũng nếm cái nóng 
không khác gì những đồng đội làm việc trên cao.

Nếu như thợ trên không tập trung một thì người chỉ 
huy, giám sát an toàn dưới đất tập trung 10. Họ hầu như 
luôn trong tư thế ngửa cao đầu, quan sát nhất cử nhất 
động các diễn biến trên đường dây, tính toán, ra mệnh 
lệnh, cảnh báo khi cần thiết. Chính vì lúc nào cũng ngửa 
cổ lên trên, các giám sát, chỉ huy dễ có nguy cơ cao bị vôi 
hóa đốt sống cổ.

Khi xe gầu hạ xuống để các lính hotline uống nước 
nghỉ ngơi, họ thường tranh thủ thảo luận để xử lý các 
bước tiếp theo, phối hợp sao cho ăn ý. Quy tắc của thợ 
EVNHANOI sửa lưới điện sống là trong vòng 1 tiếng 
là phải xuống để người khác lên thay ca. Bởi làm việc 
trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, họ rất dễ căng 
thẳng, nếu mất tập trung, dễ mắc sai lỗi nguy hiểm.

Là một trong những thành viên đầu tiên của đội 
sửa chữa điện sống, Anh Đỗ Quang Tiến không giấu vẻ 
tự hào. Thành lập năm 2016, 13 hạt nhân trong đội đều 
được tuyển chọn từ 30 đơn vị từ các quận, huyện của Hà 
Nội, là những cá nhân lành nghề, ưu tú. Để đạt đến độ 
thuần thục và bình tĩnh trước những dàn dây điện sống, 
họ được đào tạo trên 3 tháng bởi các chuyên gia đầu 
ngành trong và ngoài nước, đảm bảo đáp ứng tốt các 
yêu cầu kỹ thuật và sức khỏe thể chất, tinh thần.

Nhưng điều khiến anh Tiến và 12 anh em trong 
đội tự hào hơn, là họ đã tiên phong áp dụng công nghệ 
sửa chữa điện sống ưu việt, không làm gián đoạn quá 
trình sinh hoạt, sản xuất của các hộ dân và các khu công 
nghiệp.

“Có lần bà con đi gặt về, thấy anh em đang hì hụi 
sửa chữa thì lo lắng, kêu than vì mùa màng bận rộn, 
nắng nóng không thể thiếu điện. Sau khi nghe giải thích 
rằng điện vẫn bình thường dù đang sửa, bà con vui và 
bất ngờ vì công nghệ mới, khiến mình cũng vui lây”, anh 
Tiến kể lại.

Phương pháp sửa chữa điện nóng cũng giúp tiết 
kiệm thời gian khi một ca làm việc mất khoảng 3 tiếng, 
thậm chí ít hơn khi tối giản được các bước kiểm tra, làm 
thủ tục cắt điện để tiến hành sửa như truyền thống.

Tiến Thành

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
TRI ÂN NGƯỜI CÓ CÔNG

Ngày 21/7/2020, ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch 
Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền 
Nam (EVNSPC) cùng đoàn công tác đã đến thăm, 

trao tặng các thương binh, người  có công tại Trung tâm 
điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (thị 
trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 
62 phần quà (mỗi phần trị giá 700 ngàn đồng). 

Ông Nguyễn Văn Hợp bày tỏ lòng biết ơn đối với 
những đóng góp, hy sinh của các thương, bệnh binh 
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng 
thời, ông cũng trân trọng cảm ơn các cán bộ, viên chức 
của trung tâm đã ân cần chăm sóc các thương, bệnh binh 
trong thời gian qua. 

Nhân dịp này, đoàn công tác cũng đến thăm, tặng 
quà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Long Điền 
gồm: Mẹ Lương Thị Chính, ngụ ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng 
và Mẹ Phan Thị Khương ngụ ấp An Phước, xã An Ngãi. 

Đây là hoạt động thường niên của EVNSPC nhân 
kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7) nhằm tri ân 
gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, các 
thương, bệnh binh - những người đã hy sinh tuổi thanh 
xuân và một phần xương máu của mình để mang lại 
độc lập, tự do cho dân tộc. Thời gian qua, EVNSPC đã 
hỗ trợ xây dựng nhiều nhà tình nghĩa đối với gia đình 
cựu chiến binh, thương binh, liệt sỹ gặp hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn 21 tỉnh/thành phía Nam, đồng 
thời đang trợ cấp cùng địa phương nuôi dưỡng 40 Mẹ 
Việt Nam anh hùng.

Mai Hoa
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Ngày 06/8/2020 ông Dương 
Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND 
Thành phố Hồ Chí Minh (TP.

HCM) đã chủ trì cuộc họp giải quyết 
các khó khăn vướng mắc trong công 
tác quy hoạch sử dụng đất, thỏa 
thuận địa điểm các dự án điện cao áp 
trên địa bàn.

Tham gia buổi họp có đại diện 
các Sở: Tài nguyên và Môi trường, 
Công Thương, Quy hoạch - Kiến trúc, 
Giao thông vận tải, Xây dựng, UBND 
các quận huyện: 7, 9, 12, Gò Vấp, Bình 
Chánh, Củ Chi, Nhà Bè và các đơn vị liên 
quan. Về phía các đơn vị ngành Điện có 
Ban Quản lý dự án các công trình điện 
miền Nam (SPMB) và các Công ty cổ 
phần tư vấn xây dựng điện 2, 3, 4.

Sau khi nghe Ông Trương Hữu 
Thành, Giám đốc SPMB, các Tư vấn, các 
Sở, UBND các quận huyện và các đơn 
vị liên quan báo cáo, kiến nghị Ông 
Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND 
TP. Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp kết 
luận như sau: Dự án đường dây 220 
kV Tân Sơn Nhất – Thuận An: Đủ điều 
kiện thỏa thuận hướng tuyến. Đường 
dây 220 kV Long Thành – Công Nghệ 
Cao Sở GTVT tuần sau phải có văn 
bản trả lời, nếu còn vướng phải có 
đề xuất hướng giải quyết, giải quyết 
dứt điểm công tác thỏa thuận tuyến. 
Trạm biến áp 220 kV Bình Chánh 1 
và đấu nối: Công ty TNHH MTV cây 
trồng Thành phố đề nghị chuyển qua 
vị trí mới thuộc đất rừng sản xuất, 
hiện huyện Bình Chánh đang đô thị 
hóa, lấy lợi ích lâu dài người dân giao 
SPMB có báo cáo so sánh 2 PA: Hiện 
hữu và di dời (vị trí theo ý kiến Công 
ty Cây trồng) điều chỉnh diện tích đất 
rừng trình HĐND, sử dụng công nghệ 
GIS trình bày ưu nhược điểm. Giao 
Sở Công Thương chủ trì sau khi có 
báo cáo của SPMB tổng hợp báo cáo 
kiến nghị UBND TP. Trạm biến áp 220 
kV Quận 7 và đấu nối:  Giao Quận 7: 
Cung cấp bản vẽ địa chính thể hiện 

tọa độ vị trí, QH công viên cây xanh 
bổ sung. Huyện Nhà Bè: MR TBA 500 
kV Nhà Bè không vướng QH, bổ sung 
KH  sử dụng đất. Đề nghị cấp tuyến 
cáp ngầm theo đường hiện hữu vào 
trạm Việt Thành. Quận 7 tốc độ đô thị 
hóa cao đề nghị ngành điện sử dụng 
công nghệ GIS, ngầm hóa, thẩm mỹ, 
phân tích phương án công nghệ , vị 
trí hợp lý cung cấp tọa độ. Sở Công 
Thương chủ trì có lộ trình cụ thể.

Về công tác Quy hoạch các dự 
án: Trạm Biến áp 500 kV Củ Chi, ĐD 
500 kV Củ Chi – rẽ Chơn Thành – Đức 
Hòa và các dự án Điện nói chung do 
công tác lập quy hoạch đã thực hiện 
từ trước năm 2010 nên trong Nghị 
quyết số 80/NQ-CP ngày 19/6/2018 

của Thủ tướng Chính phủ về việc điều 
chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 
năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 
kỳ cuối (2016-2020) của Thành phố 
Hồ Chí Minh không có các dự án Điện 
trên. Phó Chủ tịch UBND TP giao: - Sở 
QHKT: điều chỉnh QH , tiếp nhận hồ 
sơ đo vẽ. - Sở TNMT: Đăng ký bổ sung 
QH sử dụng đất để thực hiện. Sau khi 
thực hiện các quy định về việc đăng 
ký QH sử dụng đất, Sở TN&MT lập tờ 
trình UBND TP báo cáo Bộ TN&MT cho 
phép thực hiện các dự án trước điều 
chỉnh quy hoạch sau. SPMB phối hợp 
với các Sở để thực hiện, đồng thời 
báo cáo gửi Tổng Công ty gửi đến các 
cấp cho phép thực hiện dự án trước.

Bình Nguyên

Đ/c Trương Hữu Thành – Giám đốc SPMB báo cáo tại cuộc họp

SPMB - THÁO GỠ VƯỚNG MẮC TRONG QUY HOẠCH 
SỬ DỤNG ĐẤT CÁC DỰ ÁN ĐIỆN CAO ÁP TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH
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Khóa đào tạo có 75 học viên 
thuộc đối tượng là: Cán bộ 
Trưởng, (Phó) phòng Kỹ thuật 

các Truyền tải điện (TTĐ); Cán bộ 
Trưởng, (Phó) Quản lý vận hành các 
Trạm biến áp (TBA) 220 kV, 500 kV; Các 
Trung tâm vận hành, đội vận hành, tổ 
thao tác lưu động.

Khóa đào tạo có trợ giảng của 
cán bộ kỹ thuật nhiều kinh nghiệm 
của Công ty Dịch vụ Kỹ thuật TTĐ 
(NPTS); Chuyên gia cao cấp thuộc 
Công ty 3 C; Tổng công ty Thiết bị 
điện Đông Anh (EEMC); Lãnh đạo 
phòng Kỹ thuật PTC1.

Phát biểu khai mạc khóa đào tạo 
đồng chí Nguyễn Anh Tú – Trưởng 
phòng Tổ chức và Nhân sự PTC1 nhấn 
mạnh: Máy biến áp là thiết bị quan 
trọng, là tài sản có giá trị lớn trên lưới 

điện do đó cần được đặc biệt quan 
tâm kiểm tra đánh giá chất lượng 
nhằm nâng cao độ tin cậy và giảm 
nguy cơ sự cố. Ngoài ra MBA còn 
được tăng cường các thiết bị giám sát 
online, giám sát tgδ sứ (tổn hao điện 
môi của sứ), giám sát phóng điện cục 
bộ, giám sát soi phát nhiệt và các thiết 
bị giám sát nội bộ máy biến áp như 
nhiệt độ, áp lực, khí, dòng dầu… với 
mục đích chủ yếu là phát hiện sớm 
các khiếm khuyết và đưa ra cảnh báo 
đối với đơn vị quản lý vận hành. Với ý 
nghĩa đó khóa học được tổ chức giúp 
cán bộ kỹ thuật, lực lượng vận hành 
kiểm soát chất lượng máy biến áp, 
giảm thiểu sự cố....

Khóa đào tạo diễn ra trong 5 
ngày, các học viên đã được tiếp cận và 

PTC1 TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO: 
PHÂN TÍCH CÁC DẠNG SỰ CỐ MÁY BIẾN ÁP LỰC 

VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH THIẾT BỊ GIÁM SÁT ONLINE

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia giao năm 2020, trong 5 ngày từ 21-
25/7/2020 tại Hà Nội, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Phân tích các dạng 
sự cố các chế độ vận hành trong máy biến áp lực và quản lý vận hành thiết bị giám sát dầu Online cho các máy 
biến áp (MBA).

Các học viên thăm quan thực tế tại Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh

Toàn cảnh khóa đào tạo
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nắm bắt những kiến thức cơ bản tổng quan về 
máy biến áp lực dùng trong hệ thống truyền 
tải, vận hành máy biến áp, bảo trì, sửa chữa, 
chuẩn đoán máy biến áp, phân tích các dạng 
sự cố và các chế độ vận hành trong MBA lực.

Nét đặc biệt của khóa đào tạo ở điểm, 
ngoài những buổi học lý thuyết trên lớp, các 
học viên được đi tham quan thực tế tại Tổng 
công ty Thiết bị điện Đông Anh. Tại đây các 
học viên đã được tham quan, giao lưu, học 
hỏi và đưa ra những ý kiến, câu hỏi liên quan 
đến một số công tác vận hành, đồng thời được 
lắng nghe nhiều ý kiến, giải thích thỏa đáng 
trực tiếp của Tổng giám đốc EEMC Nguyễn Vũ 
Cường và các chuyên gia giàu kinh nghiệm 
trong lĩnh vực chế tạo MBA. 

Tại đây các học viên còn được tận mắt 
thăm quan xưởng chế tạo máy, từ những tấm 
tôn silic đến những cuộn dây đồng, đủ kích cỡ 
rồi các bệ máy, vỏ MBA... Học viên Lê Thị Kim 
Chi – Trạm trưởng TBA 220 kV Phố Nối chia 
sẻ: “Thật may mắn được tham gia khóa học 
lần này, nhiều điều chưa tỏ trong lĩnh vực vận  
hành TBA, nay phần nào được sáng tỏ, sau 
khóa đào tạo lần này, về trạm tôi sẽ phổ biến 
lại những kiến thức quý báu lĩnh hội được đến 
các đồng nghiệp trong trạm, góp phần vào 
giảm nguy cơ sự cố MBA, hoàn thành xuất sắc 
kế hoạch cấp trên giao, thực hiện truyền tải an 
toàn, ổn định hệ thống  TTĐ”.

Phát biểu tại buổi buổi bế mạc, Ông Phạm 
Quang Hòa - Phó giám đốc Công ty Truyền tải 
điện 1 nhấn mạnh:  “Mục tiêu của khoá đào 
tạo là trang bị và bồi dưỡng cho học viên kiến 
thức, kỹ thuật phân tích và chuẩn đoán, xử lý 
bất thường và sự cố máy biến áp. Thông qua 
khóa học các học viên đã được trao đổi kinh 
nghiệm về công tác vận hành máy biến áp, 
mong muốn các học viên vận dụng tất cả 
những kiến thức đã được bồi huấn để áp dụng 
cho đơn vị mình”.

Qua khóa đào tạo đã giúp cho các học 
viên trong PTC1 nắm bắt những kiến thức tốt 
về phân tích và chuẩn đoán những sự cố trong 
máy biến áp, bên cạnh đó các học viên cũng có 
cơ hội trao đổi kinh nghiệm, giao lưu, học hỏi, 
giúp nâng cao trình độ và khả năng đánh giá, 
giảm thiểu rủi ro đối với các sự cố thường gặp 
trong máy biến áp, để từ đó áp dụng tại các 
đơn vị trong toàn Công ty.

Mạnh Hùng – Quốc Chiêu

Kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm nay diễn ra trong bối cảnh toàn 
thế giới đang chống chọi đại dịch Covid-19 với những diễn 
biến mới và ngày càng phức tạp. Trước tình hình đó, ngoài 

nhiệm vụ trọng tâm “đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn tại các điểm 
thi” và “đồng hành, tiếp sức cùng mùa thi”, Công ty Điện lực Hà Tĩnh 
đã thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện và tư vấn, hướng dẫn người 
dân cài đặt ứng dụng Bluezone để cùng “chung tay đẩy lùi Covid-19”.

Trước đó, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã có công văn chỉ đạo và 
giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn kiểm tra, đôn đốc 
và theo dõi việc thực hiện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục 
tại các điểm thi trên toàn tỉnh; yêu cầu Điện lực các huyện, thành 
phố phối hợp với chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục và Đào 
tạo chủ động xây dựng phương án cấp điện cho các điểm thi, Hội 
đồng thi phù hợp với thực tế từng địa bàn. Đồng thời, tổ chức kiểm 
tra đường dây và TBA, khắc phục các tồn tại khiếm khuyết đặc biệt 
là các TBA cấp điện phục vụ các điểm thi và đường dây có liên quan; 
kiểm tra tình hình mang tải của máy biến áp phân phối, đường dây 
hạ áp, aptomat tổng, nhánh… cấp điện trực tiếp cho điểm thi và 
Hội đồng thi, không để xảy ra hiện tượng quá tải đồng thời đề xuất 
phương án xử lý khắc phục kịp thời nếu phát hiện khiếm khuyết; 
không thực hiện cắt điện theo kế hoạch trên lưới điện có ảnh hưởng 
đến việc cấp điện cho các địa điểm thi, trừ trường hợp xử lý sự cố 
hoặc trường hợp đặc biệt có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công ty 
Điện lực Hà Tĩnh.

Tại các Điện lực, tổ chức trực xử lý sự cố, sửa chữa điện tại các địa 
điểm tổ chức thi đồng thời chuẩn bị đủ vật tư, thiết bị, phương tiện 
cũng như phương án chuyển đổi phương thức dự phòng, nhanh 
chóng cấp điện lại cho các điểm thi khi xảy ra sự cố. Cùng đó, để 
chủ động trong mọi tình huống, Công ty đã yêu cầu Trung tâm điều 
khiển xa, bộ phận trực vận hành tại các Điện lực, đội QLVHLĐ 110 kV 
kiểm tra thiết bị thông tin đảm bảo hoạt động tốt để chủ động kết 
nối thông tin và xử lý sự cố. Đặc biệt, đối với điểm in sao đề thi, làm 
phách, chấm thi Công ty đã tham mưu với Ban Chỉ đạo kỳ thi chuẩn 
bị máy phát dự phòng, có phương án cấp điện ưu tiên và cử cán bộ 
trực sửa chữa đảm bảo cấp điện 24/24h.
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Ông Nguyễn Thanh Hoa – Giám đốc Điện lực Thạch 
Hà cho biết: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, trên địa 
bàn huyện có 3 điểm thi đó là: Trường THPT Lý Tự Trọng, 
Trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Trường THPT Lê Quý 
Đôn. Thực hiện đúng quy trình, đơn vị đã chủ động xây 
dựng phương án đảm bảo cung cấp điện phục vụ kỳ thi 
trình Công ty xem xét, phê duyệt. Theo đó, tại mỗi điểm 
thi bố trí 2 công nhân thực hiện nhiệm vụ trực xử lý sự 
cố, sửa chữa điện; đồng thời tăng cường chuẩn bị vật tư, 
thiết bị dự phòng tại trụ sở, phối hợp chặt chẽ với cán bộ 
phụ trách điện của các trường để xử lý nhanh khi có sự cố 
xảy ra. Trước ngày thi 2 ngày, đơn vị cũng đã phối hợp với 
Hội đồng thi kiểm tra tình trạng mang tải, kết cấu của hệ 
thống điện trong nội bộ 3 trường để kiểm tra tình trạng 
vận hành hệ thống điện, đảm bảo điều kiện cấp điện an 
toàn phục vụ cho kỳ thi.

Bên cạnh công tác cấp điện liên tục, ổn định, Công 
ty Điện lực Hà Tĩnh đã tham gia chương trình “đồng hành, 
tiếp sức mùa thi 2020” góp phần chung tay động viên các 
thí sinh bằng những hoạt động thiết thực như: Phát nước 
lọc miễn phí, bổ sung thêm kẹo ngọt, chuẩn bị nước rửa 
tay và phát khẩu trang cho thí sinh, phụ huynh, đồng thời 
tuyên truyền người dân nêu cao tinh thần phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19…là những việc làm để Công ty Điện 
lực Hà Tĩnh thể hiện trách nhiệm và nét văn hóa tốt đẹp 
của ngành Điện lan tỏa ra cộng đồng.

Cũng trong dịp này, Công ty cũng đã tích cực tuyên 
truyền sâu rộng tới người dân cách thức sử dụng tiết kiệm 
điện an toàn – hiệu quả trong mùa nắng nóng cũng như 
đảm bảo an toàn điện khi mùa mưa bão đến gần…Những 
tấm băng rôn, pano thực hiện theo đúng nhận diện thương 
hiệu của ngành Điện được treo tại các điểm thi càng làm 
cho không khí mùa thi thêm phần sôi động.

Là phụ huynh có con tham gia thi năm nay, chị Trần 
Thị Hằng trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn 
chia sẻ: Mặc dù kỳ thi diễn ra trùng vào ngảy chủ nhật 

nhưng Điện lực Hương Sơn vẫn bố trí nhân viên đến để 
động viên, tiếp sức cùng con em chúng tôi bằng các hành 
động thiết thực cũng như tranh thủ tư vấn, tuyên truyền 
tới các phụ huynh trong lúc chờ con mình thi các vấn đề 
liên quan đến dịch vụ điện, bản thân tôi cũng như các phụ 
huynh khác cảm thấy rất vui và ấm lòng. Với hành động 
đẹp và ý nghĩa này, tôi thấy nên lan tỏa tới các đơn vị khác 
và cố gắng đồng hành đến tất cả các điểm thi.

Với sự chuẩn bị chu đáo và những việc làm thiết thực, 
ý nghĩa, tin rằng Công ty Điện lực Hà Tĩnh không chỉ đảm 
bảo cung cấp điện liên tục, ổn định phục vụ cho kỳ thi mà 
qua đó hình ảnh người công nhân ngành Điện càng gần 
gũi và thân thiện hơn trong lòng người dân, nhất là các 
em học sinh - những chủ nhân tương lai của Đất nước./.

Mạnh Đức

PC HÀ TĨNH ĐỒNG HÀNH CÙNG 
KỲ THI TỐT NGHIỆP PTTH QUỐC GIA NĂM 2020

Để đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn 
định phục vụ kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm 
2020, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã lên kế 
hoạch, xây dựng phương án cụ thể, chủ động 
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi giúp các thí sinh có một 
kỳ thi thành công.

 

Điện lực Lộc Hà đồng hành cùng mùa thi

 

Điện lực Vũ Quang đồng hành cùng mùa thi
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Trong 6 tháng đầu năm 2020, 
tiếp tục đẩy mạnh các biện 
pháp nhằm giảm tổn thất 

điện năng, đi đôi với các giải pháp 
kỹ thuật, vận hành lưới điện, Công ty 
Điện lực Hà Tĩnh đã chú trọng, tăng 
cường và thực hiện tốt công tác kiểm 
tra sử dụng điện trên địa bàn toàn 
tỉnh, kiên quyết xử lý triệt để tình 
trạng vi phạm sử dụng điện, ổn định 
hoạt động SXKD của toàn Công ty.

Theo thống kê của phòng 
KTGSMBĐ, từ đầu năm đến nay toàn 
Công ty phát hiện và xử lý 55 vụ 
khách hàng vi phạm sử dụng điện 
(giảm 21% so với cùng kỳ năm 2019), 
tổng sản lượng điện truy thu, bồi 
thường là 98.806 kWh tương đương 
trên 314,5 triệu đồng (giảm 18% so 
với cùng kỳ năm 2019). Trong đó, 
điểm nóng của tình trạng trộm cắp 
điện xảy ra trên địa bàn quản lý của: 

Điện lực Kỳ Anh với 17 vụ; Điện lực 
Cẩm Xuyên với 14 vụ; Điện lực Thạch 
Hà 6 vụ; Điện lực Thành Phố 3 vụ; 
Điện lực Đức Thọ 3 vụ…Đáng chú 
ý, có 02 vụ vi phạm sử dụng điện số 
tiền truy thu, bồi thường lên đến gần 
45 triệu đồng và 60 triệu đồng như 
khách hàng Nguyễn Thị Lý ở xã Đức 
Lạng và khách hàng Mai Trọng Thành 
ở thị trấn Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Điều đáng báo động đó là hầu 
hết các hành vi vi phạm sử dụng điện 
hiện nay đều được thực hiện rất tinh 
vi, phức tạp bất chấp nguy hiểm với 
các hành vi phổ biến như: Đảo cực tính 
sử dụng cực N (dây nguội) bên ngoài 
không qua hệ thống đo đếm điện 
năng; đấu nối trực tiếp lên lưới điện và 
làm 5S giả tạo để che mắt lực lượng 
kiểm tra; cắt dây chì niêm phong hòm 
hộp công tơ và tháo nới cầu điện áp 
trên công tơ điện; có trường hợp câu 
móc trực tiếp trên cột điện hạ áp 
hoặc tinh vi hơn là chỉ trộm cắp điện 
vào ban đêm và điều chỉnh mức tiêu 
thụ điện ở mức phù hợp nhằm gây 
khó khăn kiểm tra phát hiện… Hành 
vi vi phạm trên vừa gây ra tổn thất 
điện năng lớn cho Công ty vừa tiềm 

ẩn nguy cơ mất an toàn lưới điện, là 
nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn 
điện đáng tiếc trong dân.

Thời gian qua, Công ty Điện lực 
Hà Tĩnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo 
các Điện lực trực thuộc thực hiện các 
giải pháp nhằm phòng chống trộm 
cắp điện đồng thời phối hợp với các 
lực lượng chức năng, chính quyền địa 
phương tuyên truyền, kiểm tra, kịp 
thời xử lý và phạt vi phạm hành chính 
theo đúng quy định. Bên cạnh đó, 
Công ty cũng đã chỉ đạo các đơn vị 
trực thuộc có những biện pháp quyết 
liệt trong công tác xử lý vi phạm sử 
dụng điện; tăng cường công tác kiểm 
tra ngày đêm; thực hiện thay thế công 
tơ có chức năng giám sát từ xa; phối 
hợp với chính quyền địa phương và 
các cơ quan chức năng tuyên truyền, 
cảnh báo hậu quả của hành vi sai 
phạm này; làm phóng sự một số vụ 
vi phạm sử dụng điện (trộm cắp điện) 
điển hình đồng thời vận động người 
dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, 
hiệu quả…

Ông Trần Sỹ Bưởi - Trưởng phòng 
KTGSMBĐ Công ty cho biết: Trong 
phòng chống nạn trộm cắp điện, 
điều quan trọng là đẩy mạnh việc 
tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp 
hành pháp luật của người dân trong 
sử dụng điện. Để việc này ngày càng 
hiệu quả, bên cạnh nỗ lực của ngành 
Điện thì cần sự vào cuộc của chính 
quyền địa phương cùng các cấp trong 
việc tuyên truyền, vận động nhân dân; 
phối hợp chặt chẽ với ngành Điện 
kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các 
trường hợp trộm cắp điện theo quy 
định. Cũng theo đồng chí, việc “mạnh 
tay” phát hiện, xử lý các hành vi trộm 
cắp điện góp phần quan trọng trong 
việc giảm tổn thất điện năng thương 
mại, tăng cường kỷ cương trong kinh 
doanh, góp phần giữ gìn trật tự an 
toàn xã hội trên địa bàn./.

                           Thảo Đan

ĐẨY MẠNH KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ CÁC HÀNH VI VI PHẠM
SỬ DỤNG ĐIỆN, TRỘM CẮP ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
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Ngày 28/7/2020 tại Hà 
Nội, Tổng công ty Truyền 
tải điện Quốc gia (EVNNPT) 
đã tổ chức Hội nghị tuyên 
dương các điển hình tiên tiến 
trong phong trào thi đua yêu 
nước giai đoạn 2016 - 2020.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có 
ông Đặng Phan Tường - Chủ 
tịch Hội đồng thành viên 

(HĐTV) EVNNPT, ông Nguyễn Tuấn 
Tùng - Tổng Giám đốc EVNNPT. Tham 
dự Hội nghị có ông Vũ Hồng Nguyên 
- Phó Bí thư Đảng ủy EVNNPT, HĐTV 
EVNNPT, Ban Tổng Giám đốc EVNNPT, 
Chủ tịch Công đoàn EVNNPT, Chánh 
Văn phòng EVNNPT, Trưởng các Ban 
EVNNPT, Bí thư ĐTN EVNNPT; Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch Công 
đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng 
phòng phụ trách công tác thi đua 
khen thưởng, chuyên viên chuyên 
trách công tác thi đua khen thưởng 

và các cá nhân, tập thể được vinh 
danh trong Hội nghị này.

Trong 5 năm qua, nhiều phong 
trào thi đua thiết thực đã lan tỏa, thu 
hút được đông đảo công nhân lao 
động tham gia và mang lại hiệu quả 
cao trên các mặt hoạt động. Nổi bật 

trong số đó là các phong trào: Thi đua 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ hàng 
năm; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật, hợp lý hóa sản xuất; thi đua 
liên kết trên các công trình trọng 
điểm; thi đua “Lao động giỏi”.... Qua 
đó đã tập hợp, khơi dậy và phát huy 
có hiệu quả truyền thống vẻ vang của 
ngành Điện, của Tổng công ty. CBCNV 
EVNNPT đã phấn đấu vươn lên hoàn 
thành tốt các mục tiêu đã đề ra, góp 
phần tích cực vào thành quả chung 
của EVNNPT, đảm bảo việc quản lý 
vận hành hệ thống truyền tải điện 
an toàn, liên tục, ổn định. Thực hiện 
tốt công tác đầu tư xây dựng, nâng 
cấp, nghiệm thu, tiếp nhận đưa vào 
vận hành các dự án theo quy hoạch 
điện VII điều chỉnh đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt.

Hội nghị đã tôn vinh, biểu 
dương, nhân rộng những tập thể, 
cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc 
trong phong trào thi đua yêu nước, 
nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh đoàn 

PTC1 nhận
“Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp”  

trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước
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kết, gắn bó, phát huy tinh thần 
lao động sáng tạo, chủ động 
vượt qua những khó khăn 
thách thức để hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ.  Công ty 
Truyền tải điện 1 đã vinh dự 
nhận được Cờ thi đua của Ủy 
ban Quản lý vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp, cá nhân giám 
đốc Nguyễn Phúc An và Phó 
Giám đốc Hoàng Xuân Khôi 
nhận được Bằng khen của chủ 
tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp.

Cũng trong hội nghị lần 
này, EVNNPT đã tổ chức tổng 
kết cuộc thi “Bản sắc văn hóa 
EVNNPT” và cuộc thi “Trắc 
nghiệm online về Văn hóa 
EVNNPT” . Trong đó, Công ty 
Truyền tải điện 1 đã gặt hái 
được nhiều giải thưởng, như:

Tại cuộc thi “Trắc nghiệm 
online về Văn hóa EVNNPT”, 
với 6.728 lượt ôn luyện, 1.361 
người đạt thành tích 30/30 
điểm, 2.041 người hoàn thành 
bài thi (đạt 100%), PTC1 đã đạt 
giải nhất trong hạng mục đơn 
vị có số lượng cán bộ công 
nhân viên trả lời đúng tất cả 
các câu hỏi trong bài thi nhiều 
nhất. Cá nhân đ/c Đỗ Thành Lê 
đạt giải “Tận Tâm” do đã phối 
hợp với Ban TCNS xây dựng 
phần mềm thi trắc nghiệm Văn 
hóa EVNNPT.

Tại cuộc thi “Bản sắc văn 
hóa EVNNPT”, với 103 tác phẩm 
dự thi các loại, PTC1 đã giành 
được giải nhì hạng mục “giải 
dành cho đơn vị có nhiều cá 
nhân đoạt giải”.

Với những thành tích đã 
đạt được của cá nhân và tập 
thể đơn vị sẽ là động lực để 
toàn thể CBCNV trong toàn 
Công ty Truyền tải điện 1 phát 
huy những sáng tạo, đổi mới, 
áp dụng khoa học kỹ thuật vào 
trong công việc, từ đó đưa giúp 
PTC1 ngày càng phát triển 
vượt bậc.

Phan Nghĩa – Hải Triều

Tại buổi trao tặng, thừa ủy quyền 
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN), ông Trương Thiết Hùng – 

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực 
miền Trung trao tặng 1 tỷ đồng của 
EVN; ông Ngô Tấn Cư – Tổng giám đốc 
EVNCPC trao tặng 500 triệu đồng từ 
nguồn Quỹ phúc lợi và sự đóng góp 
của CBCNV EVNCPC tới Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng, ủng 
hộ công tác chống dịch COVID-19 trên 
địa bàn.

Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn 
Cư cho biết, hiện nay, Tổng công ty 
cũng đang tập trung nguồn lực, bố trí 
CBCNV, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn 
định, liên tục cho các bệnh viện, bệnh 

viện dã chiến, khu cách ly phục vụ 
công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Dịp này, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ 
tịch UBND TP Đà Nẵng cảm ơn Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty 
Điện lực miền Trung đã luôn đồng hành 
cùng thành phố trong công tác an sinh 
xã hội và nhất là trong công tác phòng 
chống dịch bệnh COVID - 19 hiện nay.

Thời gian tới, thành phố Đà Nẵng 
còn đối mặt với nhiều khó khăn thách 
thức khi các ca nhiễm có khả năng 
thêm, ông mong tiếp tục nhận được 
sự quan tâm, chia sẻ của người dân và 
doanh nghiệp trong cả nước để cùng 
TP chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Nguyễn Phượng - Đăng Đệ

TRAO 1,5 TỶ ĐỒNG ỦNG HỘ CÔNG TÁC 
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Chiều ngày 31/7, tại TP Đà Nẵng, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam (EVN) và Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) trực tiếp trao 
1,5 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng hỗ trợ 
công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ông Trương Thiết Hùng – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Trung, thừa uỷ 
quyền của EVN trao tặng 1 tỷ đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng
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Theo đó, EVNHANOI không 
thực hiện các công tác phải cắt 
điện trên lưới điện cao, trung, 

hạ áp toàn thành Thành phố Hà Nội 
từ 0h00 đến 24h00 ngày 19/8/2020. 
Đồng thời, EVNHANOI đã chủ động 
làm việc với Ủy ban nhân dân, ban, 
ngành, tổ chức trên địa bàn (trong 
trường hợp có tổ chức các sự kiện), 
để lập và thực hiện phương án đảm 
bảo cấp điện an toàn, liên tục, có dự 
phòng cho các địa điểm diễn ra hoạt 
động văn hoá thể thao chào mừng, 
các địa điểm tập luyện, tổng duyệt 
phục vụ Lễ kỷ niệm. 

EVNHANOI đã bố trí tăng cường 
các ca trực đảm bảo điện đối với các 
địa điểm thường tổ chức các sự kiện 
hàng năm bao gồm: Khu vực xung 
quanh Hồ Gươm, Quảng trường Đông 
kinh Nghĩa thục, Quảng trường Cách 
mạng tháng 8, Vườn hoa trung tâm 
quận Hà Đông, Sân vận động Quốc 
gia Mỹ Đình, Văn Miếu Quốc Tử Giám, 
Công viên Bách Thảo, Công viên Thủ 

Lệ, Công viên Thống Nhất, Nhà văn 
hóa Thiếu nhi Thị xã Sơn Tây… 

Những địa điểm đặc biệt quan 
trọng như Lăng Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, Quảng trường Ba Đình, Quảng 
trường Cách mạng Tháng Tám, UBND 

TP Hà Nội, các nhà văn hóa, Trung 
tâm Thể thao, Chính quyền các cấp 
quận, huyện trên địa bàn Thủ đô Hà 
Nội, các cơ quan thông tin đại chúng 
được cấp điện bằng 2 nguồn điện 
lưới và có máy phát điện hoặc bộ lưu 
điện dự phòng.

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

Nguyễn Phương

EVNHANOI ĐẢM BẢO ĐIỆN PHỤC VỤ 
CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ các hoạt động chào mừng ngày lễ kỷ niệm 75 năm 
Cách mạng Tháng Tám  (19/8/1945 - 19/8/2020), Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã tiến 
hành kiểm tra toàn diện các đường dây, trạm biến áp...và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị 
trong toàn Tổng công ty. 

EVNHANOI kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị

EVNHANOI kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị
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Vừa qua, Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc đã tổ chức tổng kết 
tình hình hoạt động sản xuất kinh 
doanh tháng 7 và triển khai các 
nhiệm vụ trong tháng 8. 

Theo đó, trong tháng 7/2020, 
Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc (EVNNPC) đã đảm bảo cấp 

điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu 
cầu điện cho sản xuất kinh doanh và 
sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 
27 tỉnh, thành phố miền Bắc. Đặc biệt, 
EVNNPC đã nỗ lực đảm bảo cung ứng 
điện phục vụ nhân dân trong đợt 
nắng nóng gay gắt trên diện rộng, 
khắc phục sự cố về điện trong những 
đợt giông lốc, mưa bão tại một số địa 
phương, đảm bảo cấp điện cho các 
bệnh viện, các khu vực cách ly, các 
cơ sở chữa bệnh Covid -19, cấp điện 
an toàn phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào 
lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp PTTH trên địa 
bàn các tỉnh miền Bắc vào đầu tháng 
8 vừa qua.

Cụ thể, sản lượng điện thương 
phẩm tháng 7/2020 đạt 7,276 tỷ kWh, 
tăng 9,01% so với tháng 7/2019. Lũy 
kế 7 tháng đầu năm, sản lượng điện 
thương phẩm toàn Tổng công ty 
đạt 41,8 tỷ kWh, tăng 5,56% so với 7 
tháng đầu năm 2019 và đạt 54,29% 
kế hoạch EVN giao. Tổn thất điện 
năng tháng 07/2020 toàn Tổng công 
ty thực hiện 5,34%, giảm 0,31% so với 
cùng kỳ năm 2019, lũy kế đạt 4,99%, 
giảm 0,33% so với cùng kỳ 2019. Đến 
hết tháng 7/2020, toàn Tổng công 
ty có 9,89 triệu khách hàng hưởng 
chính sách hỗ trợ giảm giá bán điện 
do đợt dịch bệnh Covid -19 tương 
ứng số tiền 3.243,5 tỷ đồng, tăng 16,8 
tỷ đồng so với dự kiến do thành phần 
QLTD tháng 7/2020 có mức tăng 
trưởng cao.

Cũng trong tháng 07/2020, tất 
cả 14 chỉ tiêu chất lượng dịch vụ 
khách hàng của Tổng công ty đều 
đạt so với quy định của EVN. Trong đó 
tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 155 

khách hàng trung áp, thời gian trung 
bình giải quyết các thủ tục của ngành 
điện là 4,66 ngày; giảm 2,34 ngày so 
với quy định của EVN. Lũy kế 7 tháng 
đầu năm 2020, toàn Tổng công ty tiếp 
nhận giải quyết cấp điện cho 1.150 
khách hàng trung áp, thời gian trung 
bình giải quyết các thủ tục của ngành 
điện là 4,63 ngày, giảm 2,37 ngày so 
với quy định của EVN. Các đơn vị thực 
hiện tốt việc niêm yết công khai trình 
tự, thủ tục giải quyết yêu cầu của 
khách hàng. 

Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh 
hợp tác cung cấp dịch vụ thanh toán 
trực tuyến, tăng cường triển khai các 
giải pháp thu tiền điện bằng phương 
thức thanh toán không dùng tiền 
mặt. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền 
điện không sử dụng tiền mặt đến 
tháng 7/2020 đạt 52,24%, cao hơn 
kế hoạch EVN giao 2,24%; doanh thu 
qua kênh thanh toán không tiền mặt 
đạt 83,56%.

7 tháng đầu năm 2020, toàn Tổng 
công ty có 246.503 yêu cầu về dịch vụ 
điện qua các kênh tiếp nhận, trong đó 
có 32.218 yêu cầu về dịch vụ điện của 
khách hàng đăng ký qua cổng dịch 
vụ công Quốc gia (không tính dịch 
vụ thanh toán tiền điện). Tính đến hết 
tháng 7/2020, toàn Tổng Công ty có 
3.205 khách hàng lắp đặt điện mặt trời 
áp mái, công suất 42,5 MWp.

Cùng với đó, Tổng công ty đã 
thực hiện đóng điện 05 công trình 
với năng lực công suất tăng thêm 
160 MVA và 33,767 km đường 
dây110 kV. Tổng công ty đã khởi 
công 06 công trình đường dây (ĐD) 
và TBA như: ĐD và TBA 110 kV Bãi 
Trành, Trạm biến áp 110 kV Phố Nối 
và nhánh rẽ, cùng nhiều công trình 
lưới điện trung hạ áp, góp phần 
nâng cao năng lực lưới điện và nâng 
cao độ tin cậy cung cấp điện.

Trong tháng 8 năm 2020, Tổng 
công ty tiếp tục tăng cường các giải 
pháp đảm bảo cung ứng điện an 
toàn, ổn định cho khách hàng, thực 
hiện nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo sản 
xuất kinh doanh vừa thực hiện phòng 
chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt 
đảm bảo cung cấp điện cho bệnh 
viện, cơ sở y tế phục vụ cách ly người 
nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 trên 
địa bàn các tỉnh miền Bắc; giảm tổn 
thất điện năng; đẩy nhanh tiến độ thi 
công các công trình điện; đẩy mạnh 
hoạt động tự kiểm tra kinh doanh và 
dịch vụ khách hàng, tăng cường công 
tác kiểm tra xử lý vi phạm sử dụng 
điện, tiếp tục triển khai các chương 
trình tuyên truyền tiết kiệm điện, DR, 
nghiên cứu phụ tải và dự báo phụ tải; 
triển khai các hoạt động tuyên truyền 
sử dụng điện an toàn và phòng tránh 
tai nạn điện trong mùa mưa bão.

Mạnh Đức

EVNNPC: SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM 
THÁNG 7/2020 ĐẠT 7,276 TỶ KWH
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IV. PHÂN TÍCH MẠCH TRONG TRẠNG THÁI XÁC LẬP

Mô hình cơ sở là hệ thống 9 bus  không tích hợp NMĐQĐ (Hình 5.a), tức với mức xâm nhập 0%. 

Trường hợp 1 là khi NMĐQĐ được đấu nối vào Bus 5, là bus có phụ tải lớn nhất. Bus 1 nối với NMĐ 1 (Generator 1) 
là Bus cơ sở (slack bus). Công suất phát vào hệ thống bởi NMĐQĐ vào lưới điện thông qua Bus 5 sau đó được cho tăng 
chậm từ 0% cho đến khoảng 100% (mức xâm nhập được tính trên cơ sở 243 MWp), mỗi bước tăng 10%. Thực hiện việc 
tính toán phân bố công suất ứng với các kịch bản xâm nhập khác nhau, và ghi nhận các kết quả của dòng chảy công 
suất trên các đường dây, điện áp tại các bus, công suất phát, tổn thất công suất trên đường dây.  Quá trình tính toán 
được lặp lại với khi NMĐQĐ được đấu nối vào Bus 6 và Bus 8, lần lượt là các trường hợp 2 và 3.

A. Tác động của mức xâm nhập NMĐQĐ lên điện áp 

A.1 Phân tích trong trường hợp đơn giản

 
Khoảng cách từ nguồn phát 1

             Hình 7.a/  Mạch điện đơn giản (không có NMĐQĐ),                            b/ biểu đồ điện áp dọc theo đường dây truyền tải

     
     Khoảng cách từ nguồn phát 1

Hình 8.a/ Mạch điện đơn giản (NMĐQĐ đấu nối vào Bus 2),                  b/ biểu đồ điện áp dọc theo đường dây truyền tải

Trên Hình 7.a là mạch điện đơn giản với 2 bus, không có nguồn phát quang điện. Các giá trị điện áp U
2 
và độ sụt áp  

ΔU, tổn thất công suất PLOSS và QLOSS trên đường dây khi tải là P+jQ được cho bởi các biểu thức sau:

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

(Phần 2 tiếp theo của số 254 tháng 6/2020)

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

Hội Điện lực miền Nam

a

a

b

b
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• Trường hợp 3: biến thiên 
điện áp tối đa 8.35% @Bus 5

Điểm cực đại của các đường 
cong cũng thay đổi theo vị trí xâm 
nhập. Do đó, có thể tăng mức 
xâm nhập vào hệ thống cho đến 
khi điện áp tại các bus vẫn còn 
nằm trong qui định. Trong trường 
hợp 1, điện áp tại các bus được 
cải thiện cho đến mức xâm nhập 
khoảng 30% và sau đó điện áp 
giảm nhanh.

Trong trường hợp 2, sự thay 
đổi điện áp nghiêm trọng so với 
trường hợp 1. Tại môt số bus  điện 
áp bắt đầu giảm nhanh, ngay khi 
mức xâm nhập tăng. Ngoài ra 
trong trường hợp 2, trong một số 
trường hợp, điện áp giảm đến mức 
giới hạn chấp nhận dưới điện áp 
của hệ thống. Trường hợp 3 là ng-
hiêm trọng, và cho thấy điện áp tại 
các bus bắt đầu sụt giảm ngay từ 
đầu xuống đến gần giới hạn điện 
áp ơ trạng thái ổn định.  Trong ba 
trường hợp nghiên cứu trên, việc 
đấu nối NMĐQĐ tại bus 5 tỏ ra 
hợp lí nhất, vì cho phép mức thâm 
nhập lớn hơn, với sự thay đổi điện 
áp ít nghiêm trọng hơn.

B. Tác động lên tổn thất hệ 
thống

Hình 12, 13 cho thấy quan hệ 
tổn thất hệ thống MW và MVAR 
được quan sát cho tất cả các mức 
xâm nhập như được thực hiện cho 
điện áp tại các bus. Ban đầu, các 
tổn thất có khuynh hướng giảm 
dần khi mức xâm nhập tăng đến 
một giá trị và sau đó tăng nhanh. 
Trong trường hợp 1, tổn thất giảm 
cho đến khi mức xâm nhập đạt 
khoảng 20% , trong khi đối với 
trường hợp 2, tổn thất giảm cho 
đến khi mức xâm nhập tăng đến 
khoảng 10%. Trong trường hợp 
3, tổn thất hệ thống tăng ngay từ 
đầu. Chiều hướng cũng tương tự 
cho tổn thất hệ thống về công suất 
phản kháng. Từ các kịch bản trên, 
có thể xác định mức xâm nhập tối 
ưu, cũng như có thể xác định vị trí 
đấu nối NMĐQĐ tốt nhất dựa vào 
tiêu chuẩn tổn thất hệ thống.

                                                                      
(1)

                
 (2)

Hình 7.b là biểu đồ điện áp dọc theo đường dây truyền tải, trường hợp mức 
tải nhỏ nhất và lớn nhất. 

Hình 8.a và 8.b lần lượt là mạch điện trên và  biểu đồ điện áp dọc theo đường 
dây truyền tải, khi có nguồn phát quang điện PV GEN đấu nối vào Bus 2. Các giá trị 
điện áp U2 và độ sụt áp  ΔU, tổn thất công suất PLOSS và QLOSS trên đường dây 
khi tải là P+jQ được cho bởi các biểu thức sau:

           
 (3)

   
(4) 

Hình 7.b và 8.b là biểu đồ điện áp dọc theo đường dây ở các khoảng cách 
khác nhau  a, b, c, d (km) tính từ Bus 1 (nguồn phát) ở điều kiện tải tối đa và tối 
thiểu, khi không có và khi có nguồn phát quang điện tích hợp. Biểu đồ 8.b cho 
thấy ở nhu cầu phụ tải tối đa, biểu đồ điện áp cải thiện hơn khi có nguồn phát 
quang điện tích hợp, so với trường hợp không có nguồn phát quang điện (Hình 
7.b).  Ở  nhu cầu phụ tải tối thiểu, biểu đồ điện áp có khuynh hướng tăng cao hơn 
điện áp nguồn phát, và rất có thể vượt cao hơn mức điện áp qui định, tùy vào giá 
trị công suất nguồn phát đưa vào lưới. 

Phân tích mạch điện đơn giản với các biểu thức (1), (2), (3), (4) dễ dàng thấy 
việc tích hợp năng lượng quang điện, với công suất PPV phát vào Bus 2, làm giảm 
độ sụt áp dọc theo đường dây, tuy vậy làm tăng điện áp ở Bus 2. Điều này là do 
công suất tác dụng phát bởi  nguồn 1 qua Bus 1 sẽ giảm khi có sự tham gia phát 
điện của nguồn quang điện, do đó thành phần dòng tác dụng trên đường dây 
giảm theo, kéo theo việc giảm tổn thất trên đường dây.

A.2. Phân tích trong trường hợp hệ thống IEEE 9 bus

Ba trường hợp khác nhau của tích hợp NMĐQĐ  đấu nối tại bus 5, bus 6 và 
bus 8 được xem xét để phân tích và quan sát điện áp tại các thanh cái khi công 
suất thâm nhập thay đổi từ 0 MW đến 243 MW. Trên Hình 9, 10, 11 là điện áp tại 
các bus (tính theo %) được vẽ theo mức độ thâm nhập, trong đó có điện áp tại So-
lar Bus 11 kV. Điện áp Bus 1, Bus 2 và Bus 3 không thể hiện trên các hình vì không 
đổi ở các mức xâm nhập khác nhau. Điều này là do Bus 1 được đặt ở chế độ nút 
cơ sở (swing mode bus), còn các Bus 2 và Bus 3 được ấn định ở chế độ điều khiển 
điện áp (voltage control mode). 

Các quan hệ điện áp bus theo mức độ xâm nhập cho thấy thoạt đầu điện áp 
dường như được cải thiện khi mức xâm nhập tăng lên, tuy nhiên điện áp bắt đầu 
giảm xuống, khi mức xâm nhập đạt một giá trị nhất định. Xu hướng tương tự của 
sự  thay đổi điện áp được quan sát thấy trong cả ba trường hợp. Điện áp bắt đầu 
sụp đổ khi công suất xâm nhập vượt quá một giá trị nhất định, và khi đó điện áp 
giảm rất nhanh. Ngoài ra, mức biến đổi của điện áp còn thay đổi theo vị trí đấu 
nối NMĐQĐ.  Phần trăm biến thiên điện áp tối đa tại các bus được liệt kê dưới đây, 
trong cả ba trường hợp,

• Trường hợp 1: biến thiên điện áp tối đa 2.50% @Bus 5

• Trường hợp 2: biến thiên điện áp tối đa 3.35% @Bus 4
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Hình 9. Điện áp tại các Bus theo mức xâm nhập (trường hợp 

1 @ Bus 5)

Hình 10. Điện áp tại các Bus theo mức xâm nhập (trường 
hợp 2 @ Bus 6)

   
Hình 11. Điện áp tại các Bus theo mức xâm nhập (trường 

hợp  3@Bus 8)

 
Hình 12. Tổn thất MW trong hệ thống theo mức xâm nhập 

(trường hợp 1, 2, 3)

Hình 13. Tổn thất MVAR trong hệ thống theo mức xâm nhập 
(trường hợp 1, 2, 3)

 
Hình 14. Công suất MW trên các đường dây truyền tải theo 

mức xâm nhập (trường hợp 1)
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Hình 15. Công suất MVAR trên các đường dây truyền tải theo 
mức xâm nhập (trường hợp 1)

C. Tác động lên công suất truyền tải

Hình 14, 15 cho thấy quan hệ dòng chảy công suất tác 
dụng MW và phản kháng MVAR trên các đường dây truyền 
tải theo mức xâm nhập, cho trường hợp 1. Hình 14, 15 cho 
thấy trên một số đường dây, dòng chảy công suất tăng, 
trong khi trên một số đường dây khác lại giảm, và ngoài ra, 
trên vài đường dây chiều dòng chảy công suất bị đảo ngược 
lại, tùy theo mức xâm nhập. Có thể thấy trên đường dây 1 
mức thay đổi công suất truyền tải là nghiêm trọng nhất. Vì 
vậy, cần xem xét tác động của mức xâm nhập lên khả năng 
mang tải của các đường dây truyền tải khi lập kế hoạch.

D. Tóm tắt phân tích ở trạng thái xác lập

Bảng 1 trình bày tóm tắt các nghiên cứu tình huống, 
và dựa trên các kết quả/phân tích trên có thể thấy Bus 5 là 
vị trí thích hợp nhất cho việc đấu nối NMĐQĐ, xét trên hai 
phương diện bảo đảm ổn định điện áp tại các bus, cũng 
như tổn thất trong hệ thống. Mức xâm nhập NMĐQĐ ở 
chừng mực nào đó có thể giúp cải thiện điện áp tại các bus 
ở trạng thái xác lập, nhưng khi quá một ngưỡng xâm nhập 
nhất định sẽ có tác động tiêu cực đến sự ổn định điện áp 
của lưới điện. Ngoài ra, điều này cũng mang lại những thay 
đổi nghiêm trọng cho các thông số khác như công suất tải 
của các đường dây truyền tải, các thiết bị khác trong hệ 
thống và cũng ảnh hưởng đến tổn thất công suất trong 
hệ thống. Do đó, cần thực hiện việc nghiên cứu chi tiết 
theo các kịch bản mức xâm nhập khác nhau, và điều này 
sẽ giúp tiên đoán hành vi của hệ thống khi có mức độ xâm 
nhập tăng cao dần, từ đó xác định các mức xâm nhập cho 
phép đối với một lưới điện hiện hữu, cũng như cung cấp 
thêm các thông tin cần thiết cho việc cân nhắc/lựa chọn 
các vị trí thích hợp nhất cho việc đấu nối.

Bảng 1. Tóm tắt các phân tích trong chế độ xác lập

Trường hợp Vị trí đấu nối 
thích hợp

Công suất xâm 
nhập tối đa

Dựa trên điện áp tại 
các bus

Bus 5 66 MW

Dựa trên tổn thất 
trong hệ thống

Bus 5 44 MW

V. PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH QUÁ ĐỘ

Ổn định quá độ (transient stability) là khả năng hệ 

thống điện duy trì tính đồng bộ (synchronism) khi xảy ra 

nhiễu loạn lớn [2,3]. Những nhiễu loạn này có thể là sự cố 

tại các bus, trên đường dây truyền tải, hay khi cắt mạch, 

mất nguồn phát hay phụ tải lớn cắt ra đột ngột.  Mục đích 

của phân tích ổn định quá độ là nhằm kiểm tra xem các 

nhiễu loạn hệ thống lớn như trên sẽ ảnh hưởng ra sao đến 

hệ thống, đặc biệt đến thời gian tới hạn cắt sự cố (critical 

fault clearing time), ứng với mức xâm nhập cao khác nhau.  

Sau đây thực hiện phân tích ổn định quá độ với module 

“Transient Stability Analysis” trong ETAP cho  trường hợp 

NMĐQĐ đấu nối vào Bus 5 trong hệ thống IEEE 9 bus như 

mô tả trong phần trước.

A. Tác động đến thời gian tới hạn cắt sự cố 

Sau đây xem xét các tác động đến thời gian tới hạn 

cắt sự cố (Hình 16) khi có sự cố ngắn mạch tại Bus 7, 

là bus có dòng ngắn mạch 3 pha lớn nhất. Đầu tiên, 

thực hiện mô phỏng khi hệ thống không đấu nối với 

NMĐQĐ, sau đó đấu nối với NMĐQĐ và mức xâm nhập 

tăng dần đến khi hệ thống mất ổn định. Thời gian tối đa 

cho phép để giải trừ sự cố chính là thời gian tới hạn cắt sự 
cố. Nếu thời gian cắt sự cố vượt quá ngưỡng tới hạn này, 

hệ thống sẽ trở nên mất ổn định. Bảng 2 cho thấy khi mức 

xâm nhập tăng từ 0% đến 20%, thời gian tới hạn cắt sự cố 
giảm dần từ 0.193 s xuống 0.146 s, nhưng khi mức xâm 

nhập vượt quá 20% hệ thống trở nên mất ổn định với bất 

kì giá trị thời gian giải trừ sự cố nào. 

Bảng 2. Tác động của mức xâm nhập lên thời gian tới hạn 
cắt sự cố 

Mức xâm nhập 
(%)

Thời gian tới hạn cắt sự cố (s)

0 0.193
5 0.190

10 0.187
15 0.161
20 0.146

>20 mất ổn định với bất kì giá trị thời gian 
giải trừ sự cố
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Hình 16. Thời gian cắt sự cố tới hạn theo mức xâm nhập 
(trường hợp 1) 

Hình 17. Góc rôto tương đối máy phát G2 theo mức xâm 
nhập (trường hợp 1) 

B. Tác động do sự cố tại các bus

Tiếp theo, xem xét đến các tác động đến góc rôto 
của các máy phát đồng bộ trong hệ thống khi có sự cố 
trên các bus, ứng với mức xâm nhập cao khác nhau.  Trên 
Hình 17 là góc rôto tương đối của máy phát G2 ghi nhận 
trong khoảng thời gian 20 s, khi có sự cố trên Bus 7 xảy 
ra ở thời điểm 3.00 s và sự cố được cắt ra lúc 3.12 s. Với 
trường hợp 0% mức xâm nhập (cơ sở), các dao động góc 
rôto sau sự cố tắt dần và tiến dần đến giá trị ổn định sau 
đó. Với trường hợp 10% mức xâm nhập, các biên độ dao 
động góc rôto sau sự cố có phần lớn hơn và vẫn tiến đến 
giá trị ổn định, tuy có dạng sóng không tắt dần đều. Với 
trường hợp 20% mức xâm nhập, hệ thống bắt đầu mất ổn 
định, và khi mức xâm nhập đến 30% dạng sóng trở nên 
hoàn toàn bất thường và không thể hội tụ đến giá trị ổn 
định. Đối với máy phát G3 cũng quan sát được các hiện 
tượng/ tác động tương tự.  

Trên Hình 18, 19 là các điện áp ở Bus 7 (bus có sự cố 
ngắn mạch) và bus 4 (bus xa sự cố).  Cần kiểm tra điện áp 
tại các bus này, vì Bus 7 là bus có sự cố và Bus 4 cách xa sự 
cố. Các dao động điện áp sau sự cố cho trường hợp cơ sở 

(mức xâm nhập 0%) là rất nhỏ và nhanh chóng hội tụ đến 
một giá trị ổn định. Các dao động điện áp cho trường hợp 
mức xâm nhập 10% có biên độ lớn hơn và hơi bất thường, 
tuy vậy vẫn ổn định sau một thời gian. Đối với trường hợp 
mức xâm nhập đến 30%, các dao động và độ sụt áp trở 
rất nghiêm trọng và không ổn định. Từ các kết quả trên, 
có thể thấy rằng khi mức xâm nhập tăng đến một giá trị 
ngưỡng nhất định, hệ thống trở nên không ổn định và 
khả năng giữ đồng bộ của hệ thống sẽ không còn.

Hình 18. Điện áp tại Bus 7 theo mức xâm nhập khi ngắn 
mạch tại Bus 7          

Hình 19. Điện áp tại Bus 4 theo mức xâm nhập khi ngắn 
mạch tại Bus 7

C. Tác động khi phụ tải cắt đột ngột

Sau đây xem xét các tác động lên hệ thống trong 
trường hợp phụ tải A (tải lớn nhất trong hệ thống) khi 
Bus 5 cắt  đột ngột, ứng với các mức độ xâm nhập khác 
nhau. Hình 20, 21, 22 cho thấy các dao động góc rôto của 
máy phát G2 và điện áp ở Bus 5 (phụ tải cắt ra ở bus này) 
và tại Bus 9 (cách xa vị trí cắt tải). Trong trường hợp mức 
độ xâm nhập cơ sở các dao động giảm dần đều và hội tụ 
đến một giá trị mới. Biên độ các dao động trở nên nhỏ 
hơn cho trường hợp mức xâm nhập 10% và 20%,  nhưng 
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dạng sóng hơi bất thường hơn, so với trường hợp cơ sở, 
tuy rằng cuối cùng vẫn hội tụ đến một giá trị ổn định.  Khi 
mức xâm nhập vượt quá 20% hệ thống bắt đầu trở nên 
không ổn định, và trên Hình 20 cho thấy các dao động 
rôto cho trường hợp xâm nhập 30% là nghiêm trọng và 
dạng sóng rất bất thường, so với trường hợp cơ sở. Biểu 
đồ góc rôto của máy phát điện G3 tương tự như sơ đồ 
của máy phát G2 và không được hiển thị trên hình. Biểu 
đồ điện áp của cả hai Bus 5 và Bus 9 là tương tự  (Hình 
21, 22). Trong trường hợp mức xâm nhập cơ sở, điện 
áp trải qua nhiễu loạn nhỏ sau khi tải cắt ra và ổn định 
theo giá trị mới. Tần số dao động khá cao đối với trường 
hợp xâm nhập 10% nhưng vẫn hội tụ về giá trị mới. Đối 
với trường hợp xâm nhập đến 30% các dao động là rất 
nghiêm trọng và có dạng sóng bất thường, khi đó tần 
số hệ thống sụt giảm mạnh và không ổn định. Từ đó, có 
thể thấy rằng khi mất tải công suất lớn trên hệ thống, hệ 
thống trở nên không ổn định và khả năng giữ đồng bộ 
của hệ thống sẽ không còn, khi mức xâm nhập vượt quá 
một giá trị ngưỡng nhất định.

Hình 20. Dao động góc rôto của máy phát G2 theo mức xâm 
nhập khi phụ tải A tại Bus 5 cắt  đột ngột     

 
Hình 21. Biểu đồ điện áp của Bus 5 theo mức xâm nhập khi 

phụ tải A tại Bus 5 cắt  đột ngột

 
Hình 22. Biểu đồ điện áp của Bus 9 theo mức xâm nhập khi 

phụ tải A tại Bus 5 cắt  đột ngột

D. Tác động khi cắt đột ngột đường dây truyền tải

Sau đây xem xét đến các tác động lên góc rôto cũng 
như điện áp tại các bus, khi cắt đột ngột đường dây truyền 
tải 6, ở các mức xâm nhập khác nhau. Hình 23, 24, 25 cho 
thấy các dao động góc rôto của máy phát G2 và điện áp 
ở Bus 8 (đường dây truyền tải 6 cắt ra khỏi bus này), cũng 
như tại Bus 5 (cách xa vị trí sự cố). 

Trong trường hợp mức độ xâm nhập cơ sở, các dao 
động giảm dần đều và hội tụ đến một giá trị mới. Trường 
hợp mức xâm nhập 10%, biên độ và dạng sóng các dao 
động tương tự như trong trường hợp cơ sở, và hội tụ 
đến một giá trị ổn định.  Khi mức xâm nhập vượt quá 
20% hệ thống bắt đầu trở nên không ổn định, và trên 
Hình 23 cho thấy các dao động rôto cho trường hợp 
xâm nhập đến 30% là rất nghiêm trọng và dạng sóng 
rất bất thường, so với trường hợp cơ sở. Biểu đồ góc 
rôto của máy phát điện G3 tương tự như của máy phát 
G2 và không được hiển thị trên hình. Biểu đồ điện áp 
của Bus 8 và Bus 5 (Hình 24, 25) cho thấy độ sụt áp trở 
nên nghiêm trọng khi cắt đột ngột đường dây truyền 
tải 6. Trong trường hợp mức xâm nhập cơ sở, điện áp tại 
các bus trên dần về giá trị cũ khá chậm, sau khi đường 
dây cắt ra. Tần số dao động khá lớn đối với trường hợp 
xâm nhập 10% nhưng vẫn hội tụ về giá trị mới. Đối với 
trường hợp mức xâm nhập 30% đã xảy ra các dao động 
tần số thấp, và tần số sau đó không  hội tụ về giá trị  ổn 
định. Từ đó, có thể thấy rằng khi đường dây truyền tải 
bị cắt đột ngột, hệ thống dễ trở nên không ổn định và 
khả năng giữ đồng bộ của hệ thống sẽ không còn, khi 
mức xâm nhập vượt quá một giá trị ngưỡng nhất định.

Ñieän & Ñôøi soáng     42

KHOA HOÏC - COÂNG NGHEÄî



 

Hình 23. Dao động góc rôto của máy phát G2 theo mức xâm nhập khi đường dây 
truyền tải 6 cắt đột ngột

Hình 24. Điện áp tại Bus 8 theo mức xâm nhập khi đường dây truyền tải 6 cắt đột ngột

Hình 25. Điện áp tại Bus 5 theo mức xâm nhập khi đường dây truyền tải 6 cắt đột ngột

E. Tóm tắt phân tích ổn định 
quá độ

Các kịch bản và phân tích quá 
độ trên cho thấy xu hướng chung 
là hệ thống trở nên dễ mất ổn định 
(điện áp, tần số) khi mức xâm nhập 
tăng. Điện áp tại các bus và góc rôto 
tương đối, và từ đó tính đồng bộ là 
các thông số của hệ thống dễ bị 
ảnh hưởng bất lợi và nặng nề nhất, 
khi có các quá độ xảy ra trong hệ 
thống với mức xâm nhập tăng cao 
của NMĐQĐ. Giá trị cụ thể của mức 
độ xâm nhập lớn nhất ảnh hưởng 
đến tính ổn định của hệ thống, qua 
các phân tích kịch bản khác nhau 
ở trên, cho thấy phụ thuộc rất lớn 
vào mức phần trăm xâm nhập, vị trị 
đấu nối, sơ đồ của hệ thống cụ thể. 
Do đó, giá trị của mức xâm nhập 
tối đa chấp nhận được- cũng là khả 
năng dung nạp (hosting capacity)- 
là hoàn toàn tùy thuộc vào điều 
kiện cụ thể trong các kịch bản khác 
nhau của một hệ thống nhất định. 
Cho đến nay, một mức xâm nhập 
vẫn thường được xem là có thể 
chấp nhận đối với các hệ thống 
điện truyền thống là đến khoảng 
dưới 15%. Tuy vậy, theo [12] mức 
phần trăm này cần phải được xem 
xét lại cho mỗi trường hợp cụ thể, 
và không thể áp dụng một cách 
tổng quát cho mọi trường hợp. Để 
nâng cao khả năng dung nạp (sẽ 
được trình bày trong các bài báo 
sâu hơn) của lưới điện đối với năng 
lượng quang điện phải cần đến 
các kĩ thuật cao cấp hơn, cách tiếp 
cận vấn đề khác hơn (ví dụ kĩ thuật 
nhà máy phát ảo- virtual generator 
technology, biến tần thông minh 
thế hệ mới với khả năng cung cấp 
quán tính, hệ thống tích trữ năng 
lượng, hệ thống tiên đoán thời tiết 
tiên tiến hơn,…). Có thể nói rằng 
trong hệ thống điện truyền thống 
với các máy phát đồng bộ công 
suất lớn, quán tính quay của máy 
phát điện trong hệ thống đóng vai 
trò chính và vô cùng quan trọng 
việc bảo đảm vai trò đồng bộ hóa 
của hệ thống sau khi nhiễu loạn xảy 
ra do sai biệt giữa công suất phát 
của các nhà máy điện và công suất 
phụ tải. Các NMĐQĐ với các biến 
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tần, tuy đóng vai trò máy phát vào lưới, nhưng không 
có quá tính quay làm cho tổng quán tính hệ thống giảm 
đi với mức xâm nhập tăng cao dần, và điều này chính là 
nguyên nhân gây ra các vấn đề ổn định nghiêm trọng khi 
có các sự cố trên hệ thống. 

VI. KẾT LUẬN

Công nghiệp phát điện năng lượng mặt trời công 
suất lớn đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Các chính 
sách và khung pháp lý tại các nước, trong đó có Việt Nam, 
đang thúc đẩy việc phát triển của các nhà máy phát điện 
quang điện tích hợp với hệ thống điện hiện hữu. Tuy vậy 
mức xâm nhập cao của các NMĐQĐ công suất lớn sẽ đặt 
ra hang loạt các vấn đề và  gây ra các tác động nghiêm 
trọng về tính ổn định của hệ thống điện đang vận hành. 
Do đó, việc nghiên cứu tác động của mức độ xâm nhập 
cao của các NMĐQĐ là rất cần thiết và có tầm quan trọng 
đặc biệt, với kịch bản khác nhau khi mức độ xâm nhập 
của các NMĐQĐ vào lưới tăng dần. Trong bài báo đã thực 
hiện việc phân tích ổn định trong trạng thái xác lập và 
trạng thái quá độ với các kịch bản xâm nhập khác nhau 
cho một mô hình hệ thống thử nghiệm IEEE. Tuy hệ thống 
thử nghiệm không lớn, nhưng  các kết quả nhận được đã 
mang lại các hiểu biết và kết luận tương đối tổng quát về 
các tác động điển hình trong chế độ xác lập và quá độ mà 
cần phải quan tâm đến. Đặc biệt, một số trường hợp các 
tác động do các nhiễu loạn lên tính ổn định động của lưới 
sau sự cố đã được phân tích chi tiết trong bài báo, khi mức 
xâm nhập tăng lên. Trong mọi trường hợp, điện áp tại các 
bus, góc rôto tương đối và từ đó, khả năng đồng bộ là 
các tham số hệ thống dễ bị ảnh hưởng bất lợi nhất trong 
các hệ thống có độ xâm nhập tăng cao. Các phân tích cho 
thấy sự xâm nhập của nguồn phát năng lượng mặt trời 
vào lưới điện mà không có bất kỳ điều khiển chuyên dụng 
nào sẽ có ảnh hưởng  nghiêm trọng đến tính ổn định của 
hệ thống hiện hữu, khi mức xâm nhập vượt quá ngưỡng 
nhất định, và điều này tùy thuộc vào các điều kiện cụ thể 
của lưới điện. Do đó, các cơ chế điều khiển nâng cao với 
các bộ biến tần làm việc với các nguồn phát quang điện, 
mà bản chất là các thiết bị điện tử công suất hoàn toàn 
không có quán tính quay, cùng với các kĩ thuật khác cần 
được phát triển trong thời gian tới nhằm nâng cao khả 
năng dung nạp cùa các hệ thống điện hiện hữu, trong 
mục tiêu giảm thiểu các vấn đề ổn định phát sinh từ sự 
thâm nhập ngày càng tăng của các NMĐQĐ.
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1. Tình trạng trước đây

Các tụ bù ứng động trung thế trên hiện chủ yếu cài 
đặt đóng cắt theo công suất phản kháng hoặc theo thời 
gian, tuy nhiên do đặc thù của phụ tải nuôi tôm, tưới tiêu, 
công nghiệp, ...nên công suất phản kháng trên lưới trung 
thế luôn thường xuyên thay đổi (theo từng giờ, từng buổi, 
từng ngày... dẫn đến phải tốn rất nhiều thời gian, nhân 
công đến tận tủ điều khiển của các bộ tụ bù trung thế để 
điều chỉnh, cài đặt lại khi có thay đổi. Ngoài ra, đối với các 
tụ bù cài đặt theo công suất phản kháng khi có thay đổi 
phương thức vận hành (chuyển nguồn trong thời gian 
ngắn) thì các bộ tụ bù ứng động trung thế cũng cần phải 
điều chỉnh đóng cắt lại cho phù hợp.

Các tụ bù ứng động trung thế cài đặt đóng cắt theo 
công suất phản kháng hoặc theo thời gian do đặc thù 
phụ tải thường xuyên thay đổi dẫn đến đóng, cắt thường 
xuyên gây ảnh hưởng đến tuổi thọ vận hành của các bộ 
dao cắt tụ, tủ điều khiển, tụ bù…

2. Nội dung giải pháp được công nhận

Thiết kế bộ điều khiển đóng cắt tụ bù ứng động từ 
xa bằng tin nhắn

2.1 Nội dung chi tiết của giải pháp: 

- Thiết kế bộ điều khiển đóng cắt dao cắt tụ bù trung 
thế từ xa bằng tin nhắn để điều khiển các bộ tụ bù trung 
thế đã bị hỏng tủ điều khiển.

- Thiết kế bộ điều khiển đóng cắt dao cắt tụ bù trung 
thế từ xa bằng tin nhắn để điều khiển các bộ tụ bù trung 
thế mới không cần trang bị tủ điều khiển.

- Xây dựng phần mềm quản lý, điều khiển, theo dõi 
quá trình vận hành của các tụ bù điều khiển xa này.

Chi tiết giải pháp như sau:

a. Tủ điều khiển đóng cắt tụ bù từ xa bằng tin 
nhắn:

* Các thành phần chính tại tủ:

- Sử dụng mạch vi điều khiển Arduino (chưa được lập 
trình) hiện có trên thị trường kết nối với module sim A900 
và đấu nối rơ le để tạo thành bộ điều khiển đóng cắt tụ bù 
từ xa bằng tin nhắn.

- Lập trình cho vi điều khiển nhận các lệnh đóng cắt 
từ xa bằng tin nhắn rồi thực hiện điều khiển mạch rơ le 
đóng ngắt để tạo các xung dòng điện tác động lên các 
dao cắt tụ để thực hiện đóng hoặc cắt tụ bù.

Hình tủ điều khiển đóng cắt tụ bù từ xa

* Nguyên lý hoạt động:

- Tại tủ điều khiển có thể thao tác bằng tay để tác 
động cho các contactor tạo ra các xung đóng cắt tụ bù.

THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG CẮT TỤ BÙ 
ỨNG ĐỘNG TỪ XA BẰNG TIN NHẮN

(Sáng kiến cấp Tổng công ty Điện lực miền Nam năm 2019)

     

ThS. Nguyễn Chí Nhơn - KS. Quang Công Khoa
KS. Trần Minh Dũng - KS. Nguyễn Ngọc Hiền

Công ty Điện lực Sóc Trăng
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- Ở chế độ điều khiển qua tin nhắn, khi tủ điều khiển tụ bù nhận được lệnh 
cắt từ xa bằng tin nhắn thì mạch vi điều khiển sẽ tạo ra một xung cắt tụ duy trì 
trong 10 giây để tác động lên dao cắt tụ làm cho giao cắt tụ mở, vi điều khiển 
sẽ nhắn tin phản hồi đã thực hiện xong lệnh và vi điều khiển sẽ trì hoãn 10 phút 
để xả tụ, phòng trường hợp vừa cắt xong lại nhận được tin nhắn đóng tụ. Khi 
tủ điều khiển nhận được lệnh đóng tụ bù thì nó tạo ra xung đóng tụ tác động 
lên dao cắt tụ làm cho dao cắt tụ đóng lại và gửi tin nhắn phản hồi thông báo 
thực hiện xong lệnh.

b. Phần mềm đóng cắt tụ bù từ xa bằng tin nhắn và nguyên lý hoạt 
động:

- Tính năng của phần mềm: Hiện, chương trình có tính năng cơ bản về 
quản lý trạng thái đóng cắt của tụ bù, các thao tác ra lệnh đóng cắt từ xa và ghi 
nhận các thao tác đã thực hiện trên chương trình.

Giao diện chương trình điều khiển tụ bù bằng tin nhắn

- Nguyên lý hoạt động: Khi mở chương trình và chọn vào một tụ bù thì 
chương trình sẽ hiển thị trạng thái hiện tại của thiết bị. Khi tác động thay đổi 
trạng thái của tụ bù thì nó sẽ gửi tin nhắn đến tủ điều khiển ra lệnh tương ứng. 
Sau mỗi chu trình thì nó sẽ có thông báo kết quả thực hiện. Khi xảy ra tình 
trạng bù dư sẽ ra lệnh thao tác cắt tụ (khi thao tác cắt xong tụ nếu muốn đóng 
tụ lại thì chương trình đã được cài đặt sau 10 phút mới được đóng lại để có thời 
gian tụ xả điện, thời gian này có thể cài đặt theo ý muốn). Khi tụ đang ở chế độ 
đóng, nếu xảy ra tình trạng thiếu bù thì sẽ ra lệnh đóng tụ.

 c. Theo dõi tình trạng hoạt động của tụ bù

Căn cứ vào các thông số vận hành trên chương trình SCADA, các thông 
số đo ghi từ xa của các hệ thống đo đếm ranh giới, nội bộ của các phát tuyến. 
Trực ca vận hành tại phòng Điều độ sẽ rà soát thông số và ra lệnh đóng, cắt cho 
phù hợp. Sau khi thao tác đóng, cắt tụ xong sẽ kiểm tra lại thông số vận hành 
so với trước đó. 

2.2 Bảo mật của hệ thống

- Chương trình điều khiển đóng cắt tụ bù từ xa bằng tin nhắn tại phòng 
Điều độ được phân quyền theo user và passwold để đăng nhập khi thực hiện.

- Tại tủ điều khiển chỉ thực hiện 
lệnh đóng hoặc cắt tụ khi vi điều 
khiển kiểm tra đúng số điện thoại 
đã được lập trình sẵn cho phép điều 
khiển và cú pháp tin nhắn phải theo 
quy ước sẵn trong chương trình.

3. Quá trình áp dụng

Năm 2018, Công ty triển khai lắp 
10 tủ điều khiển dao đóng cắt tụ bằng 
tin nhắn và lắp đặt đưa vào vận hành 
10 bộ tụ bù ứng động điều khiển 
bằng tin nhắn. Các thiết bị hoạt động 
ổn định, đáp ứng nhu cầu vận hành 
tại đơn vị.

Hiện tại có 08 bộ tụ bù hiệu 
MCAP đang bị hỏng tủ điều khiển, 
các bộ tụ hiện vận hành cố định nên 
đã triển khai tiếp 08 bộ tụ này trong 
tháng 6/2019.

Đối với các bộ tụ bù trung thế 
dự kiến trang bị năm 2019 và các 
năm tiếp theo, Công ty Điện lực Sóc 
Trăng không trang bị tủ điều khiển 
mới (năm 2019 Công ty Điện lực Sóc 
Trăng mua sắm 21 dao cắt tụ, không 
mua sắm 07 tủ điều khiển).

4. Hiệu quả thực tế thu được 
khi áp dụng giải pháp

- Điều chỉnh kịp thời các thông số 
vận hành đáp ứng theo yêu cầu (điều 
khiển đóng, cắt ngay lập tức) góp 
phần đảm bảo chất lượng điện năng, 
góp phần giảm tổn thất điện năng. 

- Tiết kiệm được thời gian, nhân 
công trong việc cài đặt, hiệu chỉnh so 
với trước đây góp phần tiết kiệm chi 
phí, tăng năng suất lao động.

- Tiết kiệm chi phí mua sắm các 
tủ điều khiển: Tận dụng lại các dao 
cắt tụ bù đã hỏng tủ điều khiển mà 
không phải mua thêm tủ điều khiển 
mới đắt tiền, đối với các trường hợp 
mới cũng không cần trang bị tủ 
điều khiển.

- Tạo ra bộ điều khiển đóng cắt 
tụ bù linh hoạt hơn, quản lý được lịch 
đóng cắt của thiết bị từ xa, việc điều 
khiển đơn giản, đảm bảo tính bảo mật.

- Tăng tuổi thọ vận hành của 
các dao cắt tụ do không đóng, cắt 
thường xuyên so với trước khi thực 
hiện giải pháp.
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Cấu tạo và nguyên lý của đèn

Đèn năng lượng mặt trời tuy 
có hình dáng bên ngoài khác nhau 
nhưng cấu tạo đèn tương tự nhau 
như: Pin năng lượng mặt trời; bộ 
điều khiển; bình ắc quy; đèn Led. 
Do đó các dòng đèn Led năng lượng 
mặt trời có cùng nguyên lý hoạt 
động. Thiết bị chiếu sáng hoàn toàn 
tự động mà không cần tác động từ 
con người: Ban ngày, các tấm pin 
năng lượng mặt trời  hấp thụ năng 
lượng từ ánh nắng sau đó chuyển 
hóa thành điện năng, đi qua bộ điều 

khiển sạc và lưu trữ điện năng vào 
bình ắc quy, bộ điều khiển vừa ổn áp 
điện áp cho hệ thống pin năng lượng 
mặt trời, vừa kiểm soát mức điện 
trong ắc quy để quyết định dòng sạc 
cần đóng hay mở. Buổi tối, đèn tự 
động bật sáng khi trời tối thông qua 
bộ điều khiển tự động, lấy điện năng 
từ ắc quy đã lưu trữ trong ngày, cung 
cấp nguồn điện cho đèn led phát 
sáng vào ban đêm.

Chức năng chiếu sáng

Chức năng sản phẩm là một 
trong những phần quan trọng nhất 

khi mua đèn. Một thiết bị đèn sở hữu 
càng nhiều chức năng tiện lợi thì sẽ 
càng đắt tiền. Chẳng hạn như, đèn 
đường năng lượng mặt trời sẽ có giá 
cao hơn đèn sân vườn bởi vì chúng 
chiếu sáng nhiều hơn, phạm vi rộng 
hơn… vì vậy người dùng cần mua 
loại đèn phù hợp với nhu cầu sử 
dụng chiếu sáng của mình nhằm tiết 
kiệm chi phí và tăng hiệu quả.

Hiệu ứng ánh sáng

Sau khi xem một số mô tả chi 
tiết của các loại đèn mặt trời, người 
dùng có thể nhận thấy rằng phần 
lớn chúng đều tạo ra ánh sáng ấm 
cúng và rực rỡ, rất thích hợp sử dụng 
để làm nổi bật cảnh quan. Mặt khác, 
hầu hết đèn năng lượng mặt trời đều 
ứng dụng bóng đèn LED có khả năng 
phát ra ánh sáng với cường độ cao 
và tuổi thọ lâu dài. Những hiệu ứng 
ánh sáng này được ứng dụng cực tốt 
cho việc giữ gìn an ninh cũng như soi 
sáng cho lối đi vào ban đêm.

Ngoài ra, người dùng cũng nên 
chú ý đến màu sắc của ánh sáng. Tuỳ 
thuộc vào nhu cầu sử dụng và sở thích 
của các thành viên trong gia đình.

Độ sáng

Phần lớn các loại đèn năng 
lượng mặt trời sử dụng loại bóng đèn 
LED có độ sáng được đo bằng đơn vị 
lumen. Yếu tố này ảnh hưởng rất lớn 
đến độ sáng và phạm vi chiếu sáng. Ví 
dụ, một số mẫu đèn chỉ tạo ra 15-35 
lumen thì mang lại ánh sáng dịu nhẹ, 
ấm áp. Trong khi, các mẫu khác có thể 

MỘT SỐ LƯU Ý NGƯỜI DÙNG
CẦN NẮM ĐƯỢC KHI MUA ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Đèn năng lượng mặt trời đang được ứng dụng ngày càng phổ biến hiện nay ở rất nhiều nơi đặc 
biệt là các hộ gia đình và khu vực công cộng như sân chơi, công viên… những nơi có ánh sáng chiếu 
trực tiếp vào. Tuy nhiên để có thể chọn cho mình một sản phẩm đèn phù hợp với nhu cầu, có độ bền 
và tính thẩm mỹ cao, đòi hỏi người dùng phải nắm được thông tin của sản phẩm. Dưới đây là một số 
lưu ý để người tiêu dùng tham khảo trước khi mua đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng cho ngôi nhà 
của mình.

Hiện nay nhiều gia đình đã chú trọng đến việc trang trí đèn cho khu sân vườn 
giúp không gian ngôi nhà trở nên đẹp và sang trọng hơn
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tạo ra 700-800 lumen cho ra ánh sáng 
mạnh, phạm vi rộng và chiếu xa.

Tuỳ thuộc vào mục đích ứng 
dụng mà chúng ta sẽ lựa chọn loại 
đèn thích hợp nhất. Ví dụ, để chiếu 
sáng các khu vực an ninh, lối đi, bãi đỗ 
xe đòi hỏi lượng sáng phải cao, mặt 
khác đối với sân vườn để trang trí thì 
sẽ có ánh sáng dịu nhẹ hơn, ấm cúng 
và lãng mạn hơn một chút.

Chủng loại pin mặt trời và 
dung lượng pin lưu trữ

Việc biết được loại pin nào được 
sử dụng cho đèn cũng là một điều cần 
thiết. Một vài loại đèn sử dụng pin mặt 
trời đòi hỏi phải được tiếp xúc trực tiếp 
với ánh sáng mặt trời mạnh mới có thể 
sạc đầy điện. Nhưng lại có loại vẫn có 
thể sạc rất tốt ngay cả khi điều kiện 
ánh sáng mặt trời không nhiều.

Hơn nữa, điều quan trọng là 
phải xem xét dung lượng của pin lưu 
trữ để sử dụng tốt hơn. Ví dụ, người 
dùng mua một loại đèn năng lượng 
để phục vụ cho nhu cầu an ninh của 
căn nhà nhưng dung lượng quá thấp, 

chỉ mới nửa đêm đèn đã tắt vì hết pin 
thì sẽ không tốt chút nào.

Điều gì xảy ra khi không có ánh 
sáng mặt trời trực tiếp?

Nếu đặt đèn năng lượng mặt 
trời ở những vị trí nắng trực tiếp hay 
không bị che lấp ánh sáng như dưới 
tán cây, hay mái hiên thì đèn sẽ chạy 
với công suất tối đa. Ngược lại khi 
gia đình bạn trồng nhiều cây cối với 
tán lá rậm rạp và mái hiên thì người 
dùng cần tìm địa điểm thích hợp để 
lắp đặt đèn nhằm mang lại hiệu quả 
tốt nhất. Hoặc lựa chọn các loại đèn 
có tấm pin rời, khi đó người dùng có 
thể kết nối thêm 1 đoạn dây điện và 
đặt tấm pin ở vị trí có thể tiếp xúc 
trực tiếp với ánh nắng, còn đèn đặt ở 
vị trí cần chiếu sáng.

Tính năng thông minh

Những thiết bị thông minh sẽ 
có xu hướng sở hữu bộ vi xử lý tốc 
độ nhanh hơn, có khả năng thích 
nghi được mọi loại môi trường xung 
quanh. Chẳng hạn như đèn trụ neo 
tàu/thuyền năng lượng mặt trời có bộ 

vi xử lý thông minh có thể điều chỉnh 
lượng sáng dựa trên các yếu tố về thời 
tiết.

Nói chung, việc lựa chọn loại đèn 
càng có nhiều tính năng thông minh 
thì chúng sẽ mang lại cho người dùng 
càng nhiều tiện ích, dễ sử dụng hơn. 
Ví dụ, các loại đèn năng lượng mặt trời 
cao cấp có tích hợp cảm biến ánh sáng 
cho phép chúng tự động điều chỉnh 
lượng sáng theo ánh sáng tự nhiên 
của môi trường xung quanh, điều này 
sẽ giúp người dùng sử dụng tối ưu 
điện năng, tiết kiệm năng lượng.

Với những lưu ý trên của bài viết 
người dùng có thể trang bị thêm cho 
mình những kiến thức căn bản về 
những loại đèn năng lượng mặt trời 
từ đó có thể đưa ra những quyết định 
tốt nhất. Ngoài ra, để những thiết bị 
này có thể hoạt động tốt cũng như 
tuổi thọ làm việc lâu dài, bạn cũng 
nên vệ sinh và bảo trì chúng định kỳ 
như cách mà người dùng vẫn thực 
hiện với các thiết bị điện tử khác.

Nhật Anh

Một trong những mẫu đèn pha chiếu sáng của dòng đèn mặt trời hiện nay
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Trước những nguyên nhân 
được đưa ra và người dân vẫn 
đang đặt ra nhiều câu hỏi xoay 

quanh vấn đề hóa đơn tiền điện tăng 
cao trong những tháng vừa qua. 
Đánh vào tâm lý người dân lúc này 
nhiều cửa hàng, trang mạng xã hội 
đưa ra thị trường những thiết bị giá 
vài trăm nghìn đồng, được quảng cáo 
là “tiết kiệm 40 - 50% tiền điện” đã thu 
hút được sự quan tâm và tìm mua của 
người dân.

Thiết bị quảng cáo tiết kiệm 
nhưng không thấy tiết kiệm

Thời gian gần đây, thấy tình 
trạng tiền điện tăng cao, chị Lan Anh 
(Tây Hồ, Hà Nội) bắt đầu quan tâm 
đến các sản phẩm tiết kiệm điện 
được rao bán trên mạng xã hội. Theo 
chị, vào tháng 5, tiền điện của gia 
đình cũng tăng thêm 400.000 đồng.

“Không biết các trường hợp khác 
như thế nào, tháng vừa rồi gia đình tôi 
sử dụng điều hòa nhiều hơn nên mức 
tăng cũng có phần hợp lý. Tuy nhiên, 
tâm lý chung hiện nay khá lo lắng nên 
mọi người bắt đầu tìm mua thiết bị 
tiết kiệm điện”, chị Lan Anh nói.

Anh Nguyễn Văn Nguyên (Nam 
Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Tháng 5, 
gia đình tôi sử dụng hết 363 kWh, số 
tiền phải nộp là 815.000 đồng, đến 
tháng 6, cả gia đình sử dụng hết 884 
kWh, số tiền phải trả là gần 2,5 triệu 
đồng. Như vậy, mức dùng điện của 
gia đình tăng 2,4 lần, nhưng số tiền 
phải trả lại gấp 3 so với tháng trước”.

Theo biểu giá bán lẻ điện hiện 
nay đang áp dụng, được chia làm 6 
bậc, bậc 1 từ 0-50 kWh có giá 1.678 
đồng/1kWh, bậc 2 từ 51-100 kWh có 
giá 1.734 đồng/kWh, bậc 3 từ 101-
200 kWh có giá 2.014 đồng/kWh, bậc 
4 từ 201-300 kWh có giá 2.536/kWh, 
bậc 5 từ 301-400 kWh có giá 2.834/
kWh, bậc 6 từ 401 kWh trở lên có giá 
2.927 đồng/kWh.

Như vậy, với cách tính này, gia 
đình anh Nguyên phải trả 484 kWh ở 
mức giá cao nhất là 2.927 đồng/kWh 
chưa tính thuế VAT, nên có sự chênh 
lệch giữa mức độ tăng tiêu dùng và 
số tiền phải trả.

Trước khi tìm được nguyên 
nhân chính đáng, anh Nguyên dò 
tìm trên google cách tiết kiệm điện, 
thì biết đến một sản phẩm được 
quảng cáo là “tiết kiệm 30% điện 
năng tiêu thụ”, cách sử dụng cũng 
rất đơn giản, chỉ cần cắm vào ổ điện 
là máy sẽ tự hoạt động.

Nhẩm tính nhanh, Anh Nguyên 
nghĩ: “Chỉ cần bỏ ra khoảng 300.000 
đồng để mua sản phẩm mà tháng nào 
cũng tiết kiệm được 30% tiền điện thì 
rất xứng đáng”. Tuy nhiên, sau một 
thời gian sử dụng, anh Nguyên thấy 
tiền điện không có dấu hiệu giảm đi.

Hiện nay, các thiết bị này đang 
được bán trên nhiều trang thương 
mại điện tử, mạng xã hội và các cửa 
hàng với giá dao động từ 200.000 
đồng đến cả triệu đồng. Đặc điểm 
chung của những sản phẩm này là 
nhỏ gọn, cầm vừa trong lòng bàn 
tay. Cấu tạo bên ngoài được thiết kế 

Người dân chỉ cần tìm kiếm cụm từ “Thiết bị tiết kiệm điện” trên Google là có thể 
dễ dàng tìm được thông tin mình cần

NGƯỜI DÂN TÌM MUA THIẾT BỊ TIẾT KIỆM ĐIỆN 
NHẰM GIẢM MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG HÀNG THÁNG

Ngay từ đầu mùa Hè năm nay miền Bắc đã phải trải qua đợt nắng 
nóng kéo dài nhiều ngày, khiến tình hình hóa đơn tiền điện của các hộ gia 
đình cũng “nóng” theo. Theo các chuyên gia lý giải vấn đề này thì có nhiều 
nguyên nhân khiến tiền điện của các gia đình tăng đó có thể là do việc sử 
dụng nhiều vật dụng làm mát cùng một lúc trong những ngày nắng nóng, 
hay do cách tính giá điện theo biểu giá điện bậc thang như hiện nay là chưa 
hợp lý. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến người dân phải trả 
số tiền nhiều hơn, so với tốc độ tăng của số điện tiêu thụ, còn phía người 
sử dụng điện thì lại vẫn chưa tin vào công tơ điện tử.
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Nhiều gia đình chi hàng triệu đồng mua máy lọc nước để đầu tư 
cho sức khỏe, nhưng khi sử dụng, nhiều gia đình lại bỏ qua việc 
kiểm tra và thay thế lõi lọc định kỳ với tâm lý nguồn nước đã 

được an toàn khi mua máy lọc nước về. Hãy cùng Tạp chí Điện và Đời 
sống tìm hiểu những hệ lụy từ việc không thay lõi lọc định kỳ, qua bài 
viết dưới đây.

Việc không định kỳ thay lõi lọc sẽ khiến chất cặn bẩn ứ đọng gây nguy 
hiểm cho sức khỏe người dùng

Tại sao cần phải thay lõi lọc nước định kỳ?

Theo các chuyên gia của Karofi đánh giá: Lõi lọc nước có nhiệm vụ 
lưu giữ lại các chất bẩn, tạp chất và vi khuẩn gây hại của nước khi lọc. 
Ngoài ra, các lõi lọc chức năng có tác dụng bổ sung các khoáng chất có 
lợi cho cơ thể, ổn định vị ngọt cho nước, giúp nước đầu ra đảm bảo an 

như một chiếc hộp nhỏ bằng nhựa, có đèn 
báo sáng.

Để lấy lòng tin của khách hàng, người 
bán thường quay video cắm thiết bị tiêu 
thụ điện năng vào ổ sau đó sử dụng thêm 
sản phẩm được quảng cáo. Điện năng tiêu 
thụ hiển thị trên thiết bị đo sẽ lập tức giảm 
xuống chỉ còn một nửa. Thực tế, đây chỉ là 
chiêu trò với thủ thuật riêng của người bán 
nhằm đánh lừa người mua.

Chị Trần Thị Xuân (Hoàng Mai, Hà Nội) 
cũng mua một sản phẩm được quảng cáo 
là tiết kiệm điện. Tuy nhiên, theo dõi đồng 
hồ điện hàng ngày, chị khẳng định không 
có việc điện năng tiêu thụ giảm đi.

“Không chỉ tôi mà nhiều người quen 
khác cũng từng mua sản phẩm này. Đến 
nay thì cũng chỉ bỏ đó thôi, chẳng có tác 
dụng gì. Tôi có gọi điện cho bên bán hàng 
thì họ không nhận trách nhiệm, không giải 
quyết hay hoàn lại tiền” chị Xuân nói.

Cảnh báo từ các chuyên gia về thiết 
bị tiết kiệm điện

Trước đó, EVN từng cảnh báo những 
quảng cáo không đúng sự thật về “thiết bị 
tiết kiệm điện”, “thẻ tiết kiệm điện thông 
minh”… đang được lan truyền nhiều hiện 
nay. EVN cho biết khi kiểm chứng thực tế 
cho thấy hoàn toàn không thể giảm điện 
năng tiêu thụ ở mức lớn như vậy. Các thiết 
bị trên không được Bộ Khoa học và Công 
nghệ, Bộ Công Thương hoặc đơn vị chuyên 
ngành về tiết kiệm năng lượng chứng nhận 
về hiệu quả.

Về mặt kỹ thuật, tất cả thiết bị điện khi 
cắm vào nguồn điện và hoạt động đều tiêu 
thụ một lượng điện năng nhất định. Các 
thiết bị đấu vào mạch điện phía sau công 
tơ chỉ có thể cải thiện một phần hệ số công 
suất của thiết bị điện, làm giảm tổn thất 
điện năng của dây dẫn và giảm một phần 
hao phí.

Theo các chuyên gia, người dùng không 
nên tìm cách giảm tiền điện bằng các thiết bị 
hỗ trợ. Thay vào đó, cần thay đổi thói quen 
sử dụng, chọn các loại thiết bị gia dụng tiêu 
thụ điện năng hợp lý, tắt đi nếu không dùng, 
chọn mua sản phẩm có công nghệ tiết kiệm 
năng lượng, dùng đèn LED thay cho đèn sợi 
đốt.... Bởi muốn tiết kiệm điện, người tiêu 
dùng cần luôn nâng cao ý thức sử dụng các 
thiết bị điện một cách hợp lý.

Lê Quốc

NHIỀU HỆ LỤY TỪ VIỆC
 KHÔNG THAY LÕI LỌC NƯỚC ĐỊNH KỲ

Hiện nay các gia đình sử dụng máy lọc nước là giải pháp 
chính nhằm cải thiện vấn đề nguồn nước ô nhiễm do các chất 
độc hại, chất thải, đường ống kém chất lượng. Tuy nhiên, để 
đạt hiệu quả cao nhất từ máy lọc nước thì các gia đình cần 
kiểm tra và thay thế lõi lọc theo định kỳ. Việc để lõi lọc quá 
hạn không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng nước, mà còn gây 
lãng phí nước thải, giảm tuổi thọ của máy lọc đặc biệt là sức 
khỏe của người dùng.
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toàn tránh tái nhiễm khuẩn. Qua thời 
gian hoạt động, các chất cặn bẩn và 
vi khuẩn sẽ bít lõi hoặc màng lọc; làm 
giảm hoặc dừng khả năng hoạt động 
nếu quá hạn. Điều này có thể gây 
ra tắc màng lọc hoặc nước đầu ra bị 
nhiễm vi khuẩn, tạp chất, không đảm 
bảo để sử dụng.

Đối với các lõi lọc chức năng khi 
hết thời gian sử dụng, các khoáng 
chất không thể phát huy tác dụng 
khiến nước sau lọc bị “trơ” lạt vị, 
không có khoáng chất, thậm chí bị tái 
nhiễm khuẩn.

Những hệ lụy của việc không 
thay lõi lọc định kỳ

Nhiều người vẫn nghĩ rằng, máy 
lọc nước không cần thay lõi vẫn sử 
dụng bình thường. Thực tế, điều này 
sẽ gây ra những hệ lụy nặng nề cho 
sức khỏe.

Khi sử dụng thường xuyên các 
chất cặn bẩn sẽ tích tụ trong cơ thể, 
gây ra các bệnh về đường tiêu hóa, 
nặng hơn là có nguy cơ ung thư do 
những chất độc hại không những 
không được loại bỏ mà còn tăng 
thêm. Trẻ em, người già, phụ nữ có 

thai sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất 
do sức đề kháng kém.

Nước khi đi qua bộ lọc hết tuổi 
thọ sẽ không loại bỏ được hết các tạp 
chất, kim loại nặng, vi khuẩn… Nước 
đầu ra có thể bị đục, có màu lạ, mùi 
khó chịu; không đảm bảo như cam kết 
của nhà sản xuất. Nguồn nước sau lọc 
qua bộ lọc đã hết hạn có thể ô nhiễm 
hơn nguồn nước đầu vào. Do vậy, 
nếu sử dụng nguồn nước này sẽ ảnh 
hưởng không tốt đến sức khỏe người 
tiêu dùng, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ.

Bên cạnh đó việc không thay lõi 
lọc nước đúng định kỳ gây ra hậu quả 
ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng 
con người. Do đó người dùng nên tìm 
tới địa chỉ uy tín trong việc thay lõi lọc 
nước chuyên nghiệp để bảo đảm sức 
khỏe gia đình.

Người dùng cần thay lõi lọc 
định kỳ

Tùy thuộc vào tính chất nguồn 
nước gia đình sẽ là căn cứ để xác định 
được thời gian thay lõi lọc. Bởi với mỗi 
tính chất nguồn nước khác nhau thì 
hiệu suất làm việc của lõi lọc sẽ khác 
nhau. Những nguồn nước phức tạp 

thì yêu cầu lõi lọc cần phải hoạt động 
“tích cực” hơn những nguồn nước ổn 
định.

Cùng với đó, người dùng khi 
thấy máy lọc nước có một trong số 
các hiện tượng dưới đây, cần kiểm 
tra và thay lõi lọc: Nước đầu ra chảy 
chậm, có dấu hiệu bị tắc; nước có mùi 
hôi, mùi lạ khó chịu; máy lọc nước khi 
hoạt động có tiếng kêu cạch cạch; 
nước đầu ra có cặn, vẩn đục; nước có 
vị lợ, lạt, khó uống.

Trên các lõi lọc nhà sản xuất đều 
ghi rõ thời hạn cần thay lõi, đối với 
lõi lọc Karofi thời gian thay lõi được 
khuyến cáo là 12 tháng đối với lõi 
lọc thô và lõi lọc chức năng, 24-26 
tháng đối với màng lọc RO. Tuy nhiên 
khoảng thời gian này cũng phụ thuộc 
rất nhiều vào chất lượng nguồn nước 
đầu vào và lượng nước mỗi gia đình 
sử dụng hàng ngày (ví dụ: nguồn 
nước đầu vào là nước giếng khoan, 
nước nhiễm phèn nặng thì tuổi thọ 
lõi lọc sẽ ngắn hơn so với nước máy). 
Vì vậy ngoài việc kiểm tra thời gian 
khuyến cáo của nhà sản xuất, người 
sử dụng có thể căn cứ vào các dấu 
hiệu trên để thay lõi sử dụng.

Việc thay lõi lọc đúng thời hạn 
mang lại nhiều lợi ích cho người sử 
dụng. Đầu tiên đó là ngăn ngừa nguy 
cơ nhiễm khuẩn, gây nguy hại cho 
nguồn nước. Thứ hai, giúp giảm nguy 
cơ gây tắc, hỏng màng lọc RO, có thể 
làm giảm tỷ lệ nước tinh khiết, giảm 
tuổi thọ máy.

Các lỗ lọc trên màng RO khi quá 
kỳ hạn sẽ ngày càng to ra do các chất 
cặn bẩn bám khiến hiệu quả lọc sạch 
giảm xuống, nước sau lọc thu về được 
ít hơn. Thậm chí màng RO hỏng sẽ 
khiến nguồn nước sau lọc còn có thể 
độc hại hơn nước đầu vào. Ngoài ra 
khi các lõi lọc bị tắc, máy bơm phải 
hoạt động quá công suất, dễ gây ra 
tình trạng cháy, chập máy; gây nguy 
hiểm khi sử dụng.

Việc thay lõi lọc thường xuyên 
giúp máy lọc nước tăng thêm độ bền, 
giảm thiểu những chi phí phát sinh 
như sửa chữa bảo dưỡng máy, lượng 
nước sử dụng.

Nhật Anh

Việc ghi nhớ định kỳ thay lõi lọc nước là điều người dùng nên làm thường xuyên
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