
Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày 
thành lập Đảng cộng sản Việt 
Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) 

Tạp chí Điện và Đời sống xin được nêu 
một số mốc son chói lọi trên chặng 
đường 90 năm vinh quang của Đảng 
cộng sản Việt Nam đến với bạn đọc.

Đảng lãnh đạo đấu tranh 
giành chính quyền (1930 - 1945)

Sau khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo 
nhân dân đấu tranh giải phóng dân 
tộc, giành chính quyền với 3 cao trào 
cách mạng có ý nghĩa to lớn đưa đến 
thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng 
Tám năm 1945. Đó là:   

Cao trào cách mạng 1930-1931 
mà đỉnh cao là phong trào Xô viết-
Nghệ Tĩnh: Làm rung chuyển chế độ 
thống trị của đế quốc Pháp và tay 
sai. Dưới sự lãnh đạo của Đảng quần 
chúng cách mạng đã vùng dậy trừng 
trị bọn cường hào, phản động, tay 
sai thực dân Pháp, thành lập chính 
quyền cách mạng ở một số nơi theo 
hình thức Xô viết. Cao trào cách mạng 
1930 - 1931 đã khẳng định đường lối 
cách mạng Việt Nam do Ðảng đề ra 
là đúng đắn và để lại những bài học 
quý báu về xây dựng liên minh công-
nông, về xây dựng Mặt trận Dân tộc 
Thống nhất, về phát động phong 
trào quần chúng đấu tranh giành và 
bảo vệ chính quyền.

Cao trào cách mạng đòi dân 
sinh, dân chủ (1936 - 1939): Bằng 
sức mạnh đoàn kết của quần chúng, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng đã buộc 
chính quyền thực dân phải nhượng 
bộ một số yêu sách về dân sinh, dân 

chủ; quần chúng được giác ngộ về 
chính trị và trở thành lực lượng chính 
trị hùng hậu của cách mạng; Đảng 
đã tích lũy được nhiều bài học kinh 
nghiệm trong việc xây dựng Mặt trận 
Dân tộc Thống nhất, kinh nghiệm tổ 
chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh 
công khai, hợp pháp...

Cao trào cách mạng giải phóng 
dân tộc (1939 - 1945) dưới sự lãnh 
đạo sáng suốt, kiên quyết của Đảng, 
đứng đầu là Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc 
cùng với sự đoàn kết, hăng hái, chiến 
đấu ngoan cường và hy sinh to lớn 
của biết bao đảng viên cộng sản, 
chiến sĩ và đồng bào yêu nước đã kết 
thúc thắng lợi bằng cuộc Cách mạng 
tháng Tám năm 1945.

Thắng lợi của Cách mạng tháng 
Tám năm 1945 đã phá tan sự thống 
trị của thực dân gần một trăm năm và 
lật đổ chế độ phong kiến đè nặng lên 
nhân dân ta, mở ra bước ngoặt vĩ đại 

của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam 
bước sang kỷ nguyên mới; kỷ nguyên 
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội, nhân dân ta từ thân phận nô lệ 
đã trở thành người làm chủ đất nước, 
làm chủ xã hội. Ngày 2/9/1945, tại 
quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn 
độc lập khai sinh ra nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà 
nước công nông đầu tiên ở Đông Nam 
châu Á. Khái quát ý nghĩa lịch sử của 
Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chẳng 
những giai cấp lao động và Nhân dân 
Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp 
lao động và những dân tộc bị áp bức 
nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần 
này là lần đầu tiên trong lịch sử cách 
mạng của các dân tộc thuộc địa, một 
Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách 
mạng thành công, đã nắm chính 
quyền toàn quốc”.

NHỮNG MỐC SON CHÓI LỌI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG 90 NĂM VINH QUANG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Trong 90 năm qua Đảng đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cho đến công cuộc xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc ngày nay. Trong mọi thời kỳ, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn ý thức được vị trí, vai trò, trọng trách của mình 
trước vận mệnh và tương lai của đất nước. Vì vậy, Đảng luôn lấy dân làm gốc trong suốt quá trình hình thành và 
phát triển của mình, mọi quyết sách của Đảng đều gắn liền với quyền lợi của nhân dân. Từ đó tạo sự đồng thuận 
nhất trí cao giữa Đảng và nhân dân, giúp cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
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Đảng lãnh đạo đấu tranh giải 
phóng dân tộc và thống nhất đất 
nước (1945 - 1975)

Trong những năm 1945 - 1946, 
Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh 
đạo xây dựng và củng cố vững chắc 
chính quyền nhân dân, bầu cử Quốc 
hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa (6/1/1946); xây dựng và thông 
qua Hiến pháp dân chủ đầu tiên 
(9/11/1946); chăm lo xây dựng chế 
độ mới, đời sống mới của nhân dân, 
chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại 
xâm; tổ chức kháng chiến chống thực 
dân Pháp ở Nam Bộ và Nam Trung 
Bộ với sự ủng hộ và chi viện của cả 
nước; kiên quyết trấn áp các thế lực 
phản cách mạng, bảo vệ chính quyền 
và thành quả Cách mạng tháng Tám; 
đồng thời thực hành sách lược khôn 
khéo, đưa cách mạng vượt qua những 
thử thách hiểm nghèo. Đảng đã chủ 
động chuẩn bị những điều kiện cần 
thiết để đối phó với cuộc chiến tranh 
xâm lược của thực dân Pháp trên 
phạm vi cả nước.

Tháng 12/1946, trước dã tâm 
xâm lược nước ta một lần nữa của 
thực dân Pháp, Đảng và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã phát động toàn quốc 
kháng chiến với quyết tâm “Chúng 
ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định 
không chịu mất nước, không chịu 
làm nô lệ”. Bằng đường lối kháng 
chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, 
dựa vào sức mình là chính, đồng 
thời tranh thủ sự đồng tình và ủng 
hộ của bạn bè quốc tế, Đảng đã lãnh 
đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại 
các kế hoạch chiến tranh của thực 
dân Pháp giành thắng lợi mà đỉnh 
cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên 
Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động 
địa cầu”, buộc Chính phủ Pháp phải 
ký kết Hiệp định Giơnevơ chấm dứt 
sự thống trị của thực dân Pháp ở 
nước ta.

Kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở miền Bắc (1954 - 1975)

Sau khi Hiệp định Giơnevơ 
được ký kết, miền Bắc hoàn toàn giải 
phóng, nhân dân ta bắt tay vào xây 
dựng, khôi phục kinh tế - văn hóa, 

xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong khi 
đó ở miền Nam, đế quốc Mỹ phá hoại 
Hiệp định Giơnevơ, hất chân thực dân 
Pháp, biến miền Nam thành thuộc địa 
kiểu mới và căn cứ quân sự của chúng. 
Nhiệm vụ của Đảng ta trong giai đoạn 
này hết sức nặng nề, đó là phải lãnh 
đạo cách mạng Việt Nam tiến hành 
đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược 
gồm cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân ở miền Nam và cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.

Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân 
nêu cao quyết tâm đánh Mỹ, thực 
hiện đường lối chiến tranh nhân 
dân bằng tầm cao khoa học và nghệ 
thuật. Với một đế quốc hùng mạnh 
bậc nhất thế giới, Đảng ta chủ trương 
đánh lâu dài; kết hợp đấu tranh chính 
trị với đấu tranh vũ trang và hoạt 
động binh vận; kết hợp tiến công và 
nổi dậy, tiến hành đấu tranh trên cả 
ba vùng (đồng bằng, thành thị và 
miền núi); kết hợp mặt trận quân sự, 
chính trị với mặt trận ngoại giao; phát 
huy cao độ chủ nghĩa yêu nước và 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng; phát 
huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 
tộc và sức mạnh thời đại.

Bằng đường lối lãnh đạo đúng 
đắn, sáng suốt và tinh thần đấu tranh 
anh dũng kiên cường, bất khuất, bất 
chấp mọi gian khổ hy sinh của nhân 
dân ta, cùng với sự giúp đỡ to lớn của 
các nước xã hội chủ nghĩa và nhân 
dân yêu chuộng hòa bình trên thế 
giới, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta 
lần lượt đánh bại các chiến lược chiến 
tranh tàn bạo của đế quốc Mỹ, giành 
nhiều thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao 
là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết 
thúc 30 năm chiến tranh giải phóng 
dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền 
Nam, thống nhất Tổ quốc. Đây là một 
trong những trang chói lọi nhất của 
lịch sử dân tộc, là một sự kiện có tầm 
quốc tế và có tính thời đại sâu sắc.

Song song với cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước, Đảng đã lãnh 
đạo nhân dân miền Bắc khắc phục hậu 
quả chiến tranh, khôi phục kinh tế - xã 
hội, tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội. Sau 21 năm xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, miền Bắc đã giành được những 

thành tựu quan trọng, chuẩn bị cơ sở 
vật chất, kỹ thuật ban đầu cho chủ 
nghĩa xã hội; vừa sản xuất, vừa chiến 
đấu và chi viện sức người, sức của, 
hoàn thành vai trò hậu phương lớn đối 
với tiền tuyến lớn miền Nam.

Thời kỳ tiến hành cách mạng 
xã hội chủ nghĩa trên cả nước, thực 
hiện công cuộc đổi mới đất nước từ 
năm 1975 đến nay

Từ năm 1975 đến năm 1986

Sau chiến tranh giải phóng miền 
Nam, thống nhất Tổ quốc, đất nước 
ta gặp muôn vàn khó khăn, Đảng đã 
lãnh đạo nhân dân vừa ra sức khôi 
phục kinh tế vừa tiến hành hai cuộc 
chiến tranh chống xâm lược biên giới 
phía Bắc và Tây Nam, bảo vệ độc lập 
chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc 
gia; đồng thời tập trung lãnh đạo xây 
dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã 
hội, từng bước hình thành cơ cấu kinh 
tế mới trong cả nước, cải thiện đời 
sống vật chất, tinh thần của nhân dân 
lao động. Tuy nhiên, việc duy trì lâu 
dài mô hình, cơ chế kinh tế tập trung 
bao cấp không còn phù hợp và đã 
bộc lộ những hạn chế, nhược điểm; 
việc hoạch định và thực hiện đường 
lối cách mạng xã hội chủ nghĩa, có 
lúc, có nơi đã mắc sai lầm khuyết 
điểm chủ quan, duy ý chí. Đó cũng là 
một trong những nguyên nhân dẫn 
đến sự trì trệ, khủng hoảng kinh tế - 
xã hội trong những năm đầu cả nước 
đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trước những thách thức của thời 
kỳ mới, Đảng ta đã tổng kết thực tiễn, 
tìm tòi, hoạch định đường lối đổi mới, 
ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW 
ngày 20/9/1979 của Hội nghị Trung 
ương 6 (khóa IV) về “Phương hướng 
nhiệm vụ phát triển công nghiệp 
hàng tiêu dùng và công nghiệp địa 
phương”; Chỉ thị 100-CT/TW ngày 
13/1/1981 của Ban Bí thư về “Cải tiến 
công tác khoán, mở rộng khoán sản 
phẩm đến nhóm lao động và người 
lao động trong hợp tác xã nông 
nghiệp”; Quyết định 25/QĐ-CP ngày 
21/1/1981 của Chính phủ về đổi mới 
quản lý kinh tế quốc doanh; Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa 
V (tháng 6/1985) thừa nhận sản xuất 
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hàng hóa và những quy luật của sản 
xuất hàng hóa; Kết luận của Bộ Chính 
trị (tháng 8/1986) về 3 quan điểm 
kinh tế trong tình hình mới...

Từ năm 1986 đến nay

Trên cơ sở đánh giá tình hình đất 
nước và qua quá trình tìm tòi, khảo 
nghiệm, Đại hội VI của Đảng (tháng 
12/1986) đã đưa ra đường lối đổi mới 
toàn diện đất nước, mở ra bước ngoặt 
quan trọng trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Trước bối cảnh mô hình chủ 
nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu 
sụp đổ, hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới tạm thời lâm vào thoái trào, 
Đại hội VII của Đảng (tháng 6/1991) 
khẳng định tiếp tục đổi mới đồng bộ, 
triệt để trên các lĩnh vực với những 
bước đi, cách làm phù hợp và giữ 
vững định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Đại hội đã thông qua Cương lĩnh xây 
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội, xác định những 
quan điểm và phương hướng phát 
triển đất nước, khẳng định chủ nghĩa 
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là 
nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam 
cho hành động của Đảng.

Các nghị quyết của Đảng từ Đại 
hội VIII đến nay tiếp tục khẳng định 
sự kiên định, kiên trì thực hiện đường 
lối đổi mới đất nước và hội nhập 
quốc tế. Hệ thống quan điểm lý luận 
về công cuộc đổi mới, về chủ nghĩa 
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về 
xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong 
tình hình mới không ngừng được bổ 
sung và phát triển. Ðảng Cộng sản 
Việt Nam từng bước hoàn thiện và cụ 
thể hóa toàn diện các định hướng đổi 

mới, phát triển, xác định rõ trọng tâm 
trong từng giai đoạn. Ban Chấp hành 
Trung ương Ðảng các khóa đã ban 
hành nhiều nghị quyết về những vấn 
đề quan trọng; lãnh đạo để Quốc hội 
không ngừng bổ sung, hoàn thiện, 
thể chế hóa Hiến pháp, hệ thống 
pháp luật, tạo cơ sở pháp lý ngày 
càng đồng bộ, phù hợp cho quá trình 
đổi mới; lãnh đạo Chính phủ cụ thể 
hóa thành các cơ chế, chính sách và 
giải pháp quản lý, quản trị phát triển 
đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Qua gần 30 năm thực hiện 
Cương lĩnh 1991 và 35 năm thực 
hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi 
xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực của 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất 
nước ta đã đạt được những thành 
tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đất 
nước ta vượt qua khủng hoảng kinh 
tế đã trở thành nước đang phát triển 
có thu nhập trung bình; đang đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng 
trưởng khá, nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa từng 
bước hình thành, phát triển. Văn hóa 
- xã hội có bước phát triển, công tác 
xóa đói giảm nghèo đạt được những 
thành tựu quan trọng, sớm đạt được 
nhiều chỉ tiêu phát triển thiên niên 
kỷ của Liên Hợp Quốc, được quốc tế 
đánh giá cao. Diện mạo đất nước và 
đời sống của nhân dân có nhiều thay 
đổi. Chính trị - xã hội ổn định; quốc 
phòng, an ninh được tăng cường. Sức 
mạnh về mọi mặt của đất nước được 
nâng lên. Quan hệ đối ngoại được mở 
rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, 
Việt Nam đã có quan hệ với 189 quốc 
gia và vùng lãnh thổ. Dân chủ xã hội 
chủ nghĩa được phát huy và ngày 
càng mở rộng. Ðại đoàn kết toàn dân 
tộc được củng cố và tăng cường. Xây 
dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ 
thống chính trị được đẩy mạnh. Công 
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh đã và đang 
đạt được một số kết quả tích cực. Số 
lượng đảng viên không ngừng gia 
tăng. Từ Đại hội lần thứ I (1935) Đảng 
ta có khoảng 500 đảng viên đến Đại 
hội lần thứ XII (2016) Đảng ta có hơn 
4,5 triệu đảng viên. Đa số cán bộ, 

đảng viên và nhân dân phấn khởi, tin 
tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào công 
cuộc đổi mới và triển vọng phát triển 
của đất nước. Nhiều đảng viên đã để 
lại nhiều tấm gương tốt thể hiện tinh 
thần tiên phong và tính gương mẫu.

Những thành tựu qua 35 năm 
thực hiện đường lối đổi mới đất nước 
đã tạo đà cho sự phát triển trong 
những năm tiếp theo; đồng thời 
cũng là minh chứng sinh động khẳng 
định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng 
suốt của Đảng ta.

Những bài học kinh nghiệm 
của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thực tiễn phong phú của cách 
mạng Việt Nam trong suốt 90 năm 
qua, Đảng ta đã tích luỹ và đúc rút 
được nhiều bài học kinh nghiệm lớn:

Một là, nắm vững ngọn cờ độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - ngọn 
cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay 
và các thế hệ mai sau. Độc lập dân 
tộc là điều kiện tiên quyết để thực 
hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã 
hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho 
độc lập dân tộc. Xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược có 
quan hệ chặt chẽ với nhau.

Hai là, sự nghiệp cách mạng 
là của nhân dân, do nhân dân và vì 
nhân dân. Chính nhân dân là người 
làm nên những thắng lợi lịch sử. 
Toàn bộ hoạt động của Đảng phải 
xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng 
chính đáng của nhân dân. Sức mạnh 
của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với 
nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa 
rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn 
thất khôn lường đối với vận mệnh 
của đất nước, của chế độ xã hội chủ 
nghĩa và của Đảng.

Ba là, không ngừng củng cố, tăng 
cường đoàn kết: Đoàn kết toàn Đảng, 
đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, 
đoàn kết quốc tế. Đó là truyền thống 
quý báu và là nguồn sức mạnh to lớn 
của cách mạng nước ta. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã tổng kết: Đoàn kết, đoàn 
kết, đại đoàn kết - Thành công, thành 
công, đại thành công.
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Bốn là, kết hợp sức mạnh dân tộc 
với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong 
nước với sức mạnh quốc tế. Trong bất 
cứ hoàn cảnh nào cũng cần kiên định 
ý chí độc lập, tự chủ, nêu cao tinh 
thần hợp tác quốc tế, phát huy cao độ 
nội lực, đồng thời tranh thủ ngoại lực, 
kết hợp yếu tố truyền thống với yếu 
tố hiện đại.

Năm là, sự lãnh đạo đúng đắn 
của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết 
định thắng lợi của cách mạng Việt 
Nam. Đảng không có lợi ích nào khác 
ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ 
nhân dân. Đảng phải nắm vững, vận 
dụng sáng tạo, góp phần phát triển 
chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh, không ngừng làm giàu trí 
tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm 
chất đạo đức và năng lực tổ chức để 
đủ sức giải quyết các vấn đề do thực 
tiễn cách mạng đặt ra. Mọi đường lối, 
chủ trương của Đảng phải xuất phát từ 
thực tế, tôn trọng quy luật khách quan. 
Phải phòng và chống những nguy cơ 
lớn: Sai lầm về đường lối, bệnh quan 
liêu và sự thoái hoá, biến chất của một 
bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Trong quá trình lãnh đạo cách 
mạng, Đảng ta xây dựng nên nhiều 
truyền thống quý báu, thể hiện bản 
chất tốt đẹp như: Truyền thống trung 
thành vô hạn với lợi ích của dân tộc 
và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý 
tưởng độc lập dân tộc gắn liền với 
chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa 
Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Truyền thống giữ vững độc lập, tự chủ 
về đường lối; nắm vững, vận dụng và 
phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-
Lênin, tham khảo kinh nghiệm của 
quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ 
chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm 
vụ cách mạng. 

Truyền thống gắn bó máu thịt 
giữa Đảng và nhân dân, luôn luôn lấy 
việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống 
và mục tiêu phấn đấu. Truyền thống 
đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ 
luật chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc 
tập trung dân chủ, tự phê bình, phê 
bình và tình thương yêu đồng chí. 
Truyền thống đoàn kết quốc tế thuỷ 
chung, trong sáng dựa trên những 
nguyên tắc và mục tiêu cao cả.

Những truyền thống quý báu 
của Đảng ta là sự kế thừa và phát huy 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của 
giai cấp công nhân Việt Nam và giai 
cấp công nhân quốc tế trên một tầm 
cao mới của thời đại; là sức mạnh bảo 
đảm vai trò lãnh đạo của Đảng; là kết 
quả của quá trình vun trồng, xây đắp 
bền bỉ, là sự hy sinh xương máu, phấn 
đấu không mệt mỏi của các thế hệ 
cán bộ, đảng viên.

Những truyền thống ấy của Đảng 
có ý nghĩa dân tộc và ý nghĩa quốc tế 
sâu sắc, thể hiện tinh thần cách mạng 
triệt để. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng 
đã nắm bắt đúng xu thế phát triển của 
thời đại, gắn phong trào cách mạng 
Việt Nam với phong trào cách mạng 
thế giới, giải quyết đúng đắn vấn đề 
độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. 
Trên con đường phát triển của cách 
mạng Việt Nam, Đảng ta đã không 
ngừng đưa ra những quyết sách phù 
hợp, đáp ứng yêu cầu lịch sử, vượt qua 
mọi khó khăn, thử thách, đưa nước nhà 
đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Với những thắng lợi vĩ đại trong 
90 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh 
đạo là minh chứng sinh động nhất 
về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng 
tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của 
Nhân dân ta. Đảng đã không ngừng 
tự đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm 
vụ cách mạng trước bối cảnh thế giới 
có nhiều diễn biến phức tạp. Đảng ta 
đã dành không ít thời gian và công 
sức cho công tác xây dựng Đảng, coi 
xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, 
được đặt ra trong nhiều nghị quyết, 
chỉ thị của Đảng.

Trong điều kiện Đảng ta là Đảng 
cầm quyền, hoạt động trong môi 
trường phát triển kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa 
hội nhập quốc tế; cán bộ, đảng viên giữ 
nhiều trọng trách, đối mặt với bao cám 
dỗ, với mặt trái của cơ chế thị trường, 
chúng ta càng phải chăm lo giữ vững 
bản chất cách mạng và tính tiên phong 
của Đảng. Nếu không nhận thức sâu 
sắc điều này, nếu cán bộ, đảng viên 
không tích cực và kiên trì rèn luyện thì 
rất dễ bị thoái hoá, biến chất. Vấn đề 
giữ vững bản chất của Đảng - là một 
Đảng Cộng sản, đảng cách mạng chân 

chính, hoạt động vì sự nghiệp của giai 
cấp công nhân, của dân tộc, vì lợi ích 
của nhân dân là vấn đề hết sức cơ bản 
và quan trọng.

Tự hào với những thắng lợi đã đạt 
được, hướng tới tương lai tươi sáng, 
Đảng Cộng sản Việt Nam luôn vững tay 
lái, tăng cường xây dựng Đảng trong 
sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, 
xây dựng hệ thống chính trị vững 
mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân 
tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy 
mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc 
đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền 
vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ 
bản trở thành nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân. Kiên 
quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững 
chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, 
toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ 
Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ 
xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn 
định, chủ động và tích cực hội nhập 
quốc tế để phát triển đất nước; nâng 
cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong 
khu vực và trên thế giới.

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập 
Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 
ta vô cùng tự hào vì đất nước có một 
Đảng Cộng sản kiên cường, trung 
thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân 
dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng 
lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại 
trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng 
đáng vào phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của 
nhân loại. Tự hào về Đảng quang vinh, 
về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán 
bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt 
Nam ở trong nước và cộng đồng người 
Việt Nam ở nước ngoài càng thấy rõ 
hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi 
theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng 
trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh 
đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 
nước và hội nhập quốc tế, thực hiện 
thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, 
xây dựng một nước Việt Nam phồn 
vinh, hòa bình và thịnh vượng.

Doãn Tòng Vĩnh
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Tham dự buổi lễ có  đồng chí 
Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên 
Ban Thường vụ, Trưởng Ban 

Tuyên giáo Đảng ủy khối Doanh 
nghiệp Trung ương;

Về phía Đảng ủy EVN có đồng chí 
Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, 
Tổng Giám đốc EVN; đồng chí Nguyễn 
Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực 
Đảng ủy EVN.

Cùng dự có Anh hùng Lao động 
Thái Phụng Nê - Nguyên Ủy viên 
Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng 
Bộ Năng lượng, cùng các đồng chí 
trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành 
Đảng bộ EVN, lãnh đạo các đảng bộ, 
chi bộ thuộc Đảng ủy EVN, Ban Chấp 
hành Đoàn Thanh niên EVN.

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Dương 
Quang Thành đã ôn lại ý nghĩa lịch 
sử trọng đại của sự kiện thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930). 
90 năm qua, Đảng đã lãnh đạo Cách 
mạng Việt Nam vượt qua nhiều thử 
thách. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo 
của Đảng đã lập nên những kỳ tích 
trong thế kỷ XX mà đỉnh cao là thắng 
lợi của Cách mạng tháng Tám năm 
1945; thắng lợi của các cuộc kháng 
chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ 
quốc; thắng lợi của công cuộc đổi 
mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã 
hội và hội nhập quốc tế.

Những thắng lợi vĩ đại trong 90 
năm qua là minh chứng sinh động 
nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, 
sáng tạo của Đảng và sức mạnh to 
lớn của Nhân dân ta. Đảng đã không 
ngừng tự đổi mới, đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ cách mạng trước bối cảnh 
thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. 
Đảng ta đã dành không ít thời gian 
và công sức cho công tác xây dựng 
Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm 
vụ then chốt, được đặt ra trong nhiều 
nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Lịch sử hào hùng, vẻ vang của 
đất nước và của Đảng Cộng sản 
Việt Nam đã hình thành, hun đúc 
nên  ngành Điện cách mạng Việt 
Nam, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam. Qua chặng đường 66 năm xây 
dựng và trưởng thành,  ngành Điện 

lực luôn nhận được sự quan tâm của 
Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành, 
địa phương cùng sự phấn đấu nỗ lực 
của nhiều thế hệ CBCNV ngành Điện. 

Tập đoàn luôn cố gắng để hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và 
Nhà nước giao phó, lập nên những 
thành tích rất đáng tự hào. Đó là, 
trong mọi hoàn cảnh khó khăn, thách 
thức vẫn nỗ lực cung cấp đủ điện cho 
phát triển kinh tế đất nước và đời 
sống xã hội. Điện đã thực sự “đi trước 
một bước”, hạ tầng cung cấp điện 
được đầu tư phát triển mạnh mẽ cả 
3 khâu: Phát điện, truyền tải và phân 
phối kinh doanh điện. 

Tập đoàn đã đưa điện tới 
100% số xã và 99,47% hộ dân, toàn 
quốc; hoàn thành tiếp nhận cấp điện 
đến 11/12 huyện đảo của cả nước, 
vượt chỉ tiêu được giao, góp phần 

xoá đói giảm nghèo, thay đổi căn bản 
diện mạo nông thôn, xây dựng nông 
thôn mới; giữ gìn an ninh, chủ quyền 
biên giới và hải đảo; tích cực tham gia 
công tác an sinh xã hội, thể hiện vai 
trò và trách nhiệm của doanh nghiệp 
vì sự phát triển cộng đồng.

Tập đoàn cũng không ngừng 
nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và 
chất lượng dịch vụ khách hàng; sản 
xuất kinh doanh có lợi nhuận, hoàn 
thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước; 
đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, 
công nghệ nhằm tăng năng suất lao 
động, giảm chi phí trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả 
tiết kiệm điện, giảm tổn thất điện năng 
trong sản xuất, truyền tải và phân phối 
điện. Năng suất lao động bình quân 
tăng gấp 2 lần trung bình cả nước, việc 
làm của CNVC lao động được đảm bảo, 

DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG,
EVN ĐÃ LÀM TRÒN SỨ MỆNH

“ĐIỆN ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC”
Đó là khẳng định của đồng chí Dương Quang Thành - Ủy viên Ban 
Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Lễ kỷ niệm 90 
năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). 
Lễ kỷ niệm được Đảng ủy EVN tổ chức ngày 3/2, tại Hà Nội.

Đảng viên Thái Phụng Nê (59 năm tuổi đảng) -Nguyên Ủy viên BCH Trung ương 
Đảng, Bộ trưởng Bộ Năng lượng phát biểu cảm nghĩ tại Lễ kỷ niệm
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thu nhập được cải thiện.

Những kết quả đó, đã tạo nên 
sự đồng thuận hơn của xã hội đối với 
ngành Điện, tạo được niềm tin của 
nhân dân đối với Đảng và đất nước.

Trong công tác xây dựng Đảng, 
việc quán triệt, học tập, triển khai 
thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của 
Đảng được Đảng ủy Tập đoàn đổi 
mới cách làm,  đảm bảo chất lượng, 
hiệu quả. Đặc biệt việc triển khai Chỉ 
thị 05 về đẩy mạnh Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy EVN 
quan tâm chỉ đạo sâu sát, gắn với việc 
triển khai thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 Khóa XII về Xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng đã dần trở thành việc làm 
thường xuyên của các tổ chức đảng 
và hành động tự thân của mỗi cán bộ, 
đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trong năm 2020, Đảng bộ Tập 
đoàn tiếp tục xác định mục tiêu tổng 
quát là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; 
phát huy dân chủ, tiếp tục đổi mới, 
sáng tạo - đưa EVN trở thành tập đoàn 
vững mạnh toàn diện”, trong đó trọng 
tâm là lãnh đạo đơn vị hoàn thành 
toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 
và tổ chức thành  công Đại hội Đảng 
các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội 
đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam lần thứ III.

Để đạt được mục tiêu đó, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương 
Quang Thành đề nghị Đảng ủy Tập 
đoàn và các  tổ chức Đảng phải chú 
trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 
trong sạch, vững mạnh, nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đâu 
của Đảng. Đồng thời, khẩn trương 
chuẩn bị và tổ chức thành công Đại 
hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung 
ương, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng theo đúng kế hoạch. Cùng 
với đó cần tăng tốc  hoàn thành các 
mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng 
các cấp nhiệm kỳ trước đặt ra.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát 
triển nguồn và hệ thống lưới điện, 
đảm bảo cung cấp đầy đủ, vững chắc 

nhu cầu điện cho phát triển kinh tế 
xã hội, phục vụ cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hoàn thành chương trình đưa điện 
về nông thôn, miền núi, hải đảo, đảm 
bảo đến năm 2020 hầu hết số hộ dân 
nông thôn có điện, góp phần xây dựng 
nông thôn thôn mới và hoàn thành 
Điện khí hoá toàn quốc. Tiếp tục tái cơ 
cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp có 
trình độ quản lý hiện đại, chuyên môn 
hóa cao, có tiềm lực tài chính mạnh, 
đầu tư và kinh doanh hiệu quả.

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ 
khoa học, công nghệ nhằm tăng năng 
suất lao động, giảm chi phí trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng 
cao hiệu quả tiết kiệm điện, giảm tổn 
thất điện năng trong sản xuất, truyền 
tải và phân phối điện. Đẩy mạnh cải 
cách hành chính, phục vụ tốt nhất 
người dân, nâng cao hiệu quả phòng, 
chống tham nhũng, thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí. Mục tiêu đặt ra 
về giảm thời gian tiếp cận điện năng 
cần cao hơn, không chỉ ở mức trong 
4 nước đứng đầu ASEAN mà tiếp tục 
vươn lên mạnh mẽ hơn, lấy các nước 
OECD là mục tiêu hướng đến.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp 
bảo vệ môi trường trong phát triển 
điện lực và sử dụng điện. Đào tạo phát 
triển và nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực 
chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát 
triển và hiện đại hóa của Tập đoàn.

Xuân Tiến - Ngọc Tuấn

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, EVN hoàn 
thành sứ mệnh “điện đi trước một bước”. Trong ảnh: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1 

Ảnh: Ngân Hà

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu tại Lễ kỷ niệm
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Căn cứ các số liệu thống kê, 
công suất và sản lượng điện 
tiêu thụ tính trên cả nước vào 

dịp Tết đều giảm mạnh so với ngày 
thường trước Tết. Tính trung bình 
trong kỳ nghỉ Tết Canh Tý, công suất 
tiêu thụ điện cao nhất của toàn hệ 
thống điện Quốc gia trung bình ngày 
chỉ ở mức  khoảng 20.663 MW, sản 
lượng tiêu thụ điện ở mức khoảng 
390,2 triệu kWh/ngày. Mức tiêu thụ 
điện trung bình ngày toàn quốc trong 
kỳ nghỉ Tết thấp hơn khoảng 29,7% 
về công suất và thấp hơn 33,1% về 
sản lượng so với mức trung bình của 
tuần trước Tết. Trong dịp Tết, do mức 
tiêu thụ điện giảm thấp so với ngày 
thường nên việc huy động nguồn 
phát điện nói chung cũng giảm 
tương ứng. Tuy nhiên riêng đối với 
các nguồn năng lượng tái tạo như 
điện mặt trời, điện gió vẫn được EVN 
huy động, khai thác tối đa có thể để 
cung cấp điện cho hệ thống.

Trong dịp Tết năm nay đã diễn 
ra hiện tượng thời tiết khác thường 
trong nhiều năm qua. Từ ngày 24/1 
(tức ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) 
tới ngày 25/1 (Mùng 1 Tết Canh Tý), tại 
nhiều tỉnh, thành miền Bắc đã xảy ra 
mưa lớn kéo dài, thậm chí nhiều nơi 
có mưa đá gây ảnh hưởng tới lưới 
điện phân phối như Thái Nguyên, 
Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà 
Giang, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, 
Phú Thọ,... Tại thủ đô Hà Nội, lưới điện 
phân phối của 3 huyện ngoại thành 
cũng bị ảnh hưởng bởi mưa đá là Phú 
Xuyên, Thường Tín, Ba Vì. 

Mặc dù đang trong kỳ nghỉ Tết, 
nhưng EVN và các đơn vị đã huy động 
số lượng lớn nhân lực và phương tiện, 
vật tư thiết bị (kể cả lực lượng không 
nằm trong danh sách trực Tết) để 

khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện 
nhanh nhất để bà con kịp có điện trở 
lại vui Xuân đón Tết. Điển hình như ở 
Thái Bình, Công ty Điện lực Thái Bình 
đã huy động tới gần 800 cán bộ nhân 
viên để làm việc khẩn trương, khắc 
phục sự cố do thiên tai tại khu vực TP. 
Thái Bình và huyện Kiến Xương.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 
Canh Tý 2020, ngoài những sự cố lưới 
điện phân phối do ảnh hưởng bởi 
thiên tai, mưa đá ở một số tỉnh, thành 
phố phía Bắc, các nhà máy điện cùng 
toàn bộ hệ thống lưới điện truyền tải 
và phân phối đã vận hành an toàn, 
ổn định. Do đặc điểm phụ tải thấp 
trong thời gian diễn ra kỳ nghỉ Tết, 
điện áp các hệ thống điện miền và 
hệ thống 500 kV tăng cao nên Trung 
tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia 
và các Trung tâm Điều độ Hệ thống 
điện miền đã điều phối việc tách một 
số đường dây cao áp và siêu cao áp 
ra khỏi vận hành để đảm bảo điện 
áp toàn hệ thống nằm trong giới hạn 
cho phép, đáp ứng yêu cầu vận hành 
an toàn. 

Một số ít sự cố nhỏ xảy ra trên 
lưới điện phân phối do người dân thả 
bóng bay hoặc bắn dây kim tuyến lên 
đường dây được các lực lượng ứng 
trực xử lý kịp thời, khôi phục cấp điện 
trở lại trong thời gian sớm nhất. Trong 
dịp nghỉ Tết vừa qua cũng được ghi 
nhận không xảy ra tai nạn lao động 
về điện, không có hiện tượng cháy nổ 
điện trong suốt dịp nghỉ lễ.

Để đảm bảo chủ động cung cấp 
điện trong dịp Tết, ngay từ cuối năm 
2019, EVN và các đơn vị đã xây dựng 
phương án chi tiết đảm bảo cung 
cấp điện an toàn, phòng chống cháy 
nổ, tổ chức ứng trực tăng cường và 
triển khai thực hiện đảm bảo điện 
trong các ngày Tết Nguyên đán Canh 
Tý 2020. 

EVN và các đơn vị đã phân công, 
ứng trực 24/24h để sẵn sàng xử lý 
các tình huống sự cố hệ thống điện, 
chuẩn bị phương án nhân lực và 
phương tiện, vật tư thiết bị để sẵn 
sàng xử lý sự cố.

Hoàng Phượng

EVN ĐÃ ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN AN TOÀN, ỔN ĐỊNH 
TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020

Từ ngày 23/1 đến hết ngày 29/1/2020 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mồng 5 
Tết Canh Tý), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ 

nhân dân cả nước vui đón Xuân Canh Tý 2020.
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Đó là chia sẻ của ông Võ Quang 
Lâm - Phó Tổng Giám đốc 
EVN, Phó Trưởng ban Thường 
trực Ban chỉ đạo phòng chống 
dịch bệnh nCoV của Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam.

PV: Xin ông cho biết công tác 
phòng, chống dịch bệnh viêm đường 
hô hấp cấp do chủng mới của virus 
Corona (nCoV) trong Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam đã và đang được triển 
khai ra sao?

Ông Võ Quang Lâm: Trước diễn 
biến phức tạp của dịch bệnh do virus 
nCoV, Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
xác định công tác phòng, chống dịch 
bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách 
ở thời điểm hiện tại. Công tác này đã, 
đang được triển khai đúng hướng, 
chủ động, quyết liệt trong toàn EVN.

Cụ thể, ngày 31/1/2020, Chủ tịch 
HĐTV EVN đã ký ban hành Chỉ thị số 
492/CT-EVN về việc triển khai phòng, 
chống dịch bệnh do virus nCoV. 
Mục tiêu của Tập đoàn là  không có 
người  lao động mắc bệnh  dịch  để 
đảm bảo yêu cầu sản xuất, kinh 
doanh điện năng an toàn, liên tục.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã 
nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo 
phòng chống dịch bệnh do Tổng 
Giám đốc Tập đoàn  làm Trưởng Ban 
chỉ đạo, đồng thời chỉ đạo triển khai 
các biện pháp  phòng, chống dịch 
trong các đơn vị toàn EVN.

Các đơn vị đã nhanh chóng 
phổ biến thông tin về dịch bệnh tới 
từng người lao động, tăng cường các 
biện pháp truyền thông nội bộ về 
những khuyến cáo và hướng dẫn của 
Bộ Y tế và các cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, chủ động thực hiện 
đồng thời nhiều biện pháp như: Thực 
hiện điều tra dịch tễ học; tổ chức các 
điểm kiểm soát, giám sát dịch bệnh, 
đo thân nhiệt cho các CBCNV và 
khách tới làm việc; thực hiện vệ sinh 
và khử trùng tại nơi làm việc; trang bị 
khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, vật 
tư y tế cho CBCNV; liên hệ, phối hợp 
với các tổ chức y tế tại các địa phương 
để triển khai các giải pháp phòng, 
chống nCoV;…

Tính đến thời điểm hiện tại, các 
đơn vị đã triển khai kịp thời các biện 
pháp phòng chống dịch nCoV theo 
Chỉ thị số 492/CT-EVN do HĐTV 
EVN  ban hành. Tính trong toàn EVN, 
chưa ghi nhận trường hợp CBCNV nào 
có biểu hiện lây nhiễm virus Corona.

PV: EVN cũng đã có nhiều hoạt 
động thể hiện trách nhiệm xã hội 
trong công tác phòng, chống dịch, 

bệnh nCoV. Xin ông cho biết cụ thể 
hơn về các hoạt động này?

Ông Võ Quang Lâm: Trước diễn 
biến phức tạp của dịch viêm đường 
hô hấp cấp do chủng mới của virus 
Corona (nCoV) gây ra, rất nhiều đơn 
vị của  EVN đã chung tay cùng cộng 
đồng kịp thời phòng, chống dịch 
bệnh. Theo đó, nhiều đơn vị đã phát 
hàng nghìn khẩu trang miễn phí cho 
người dân tại các địa phương. Trong 
bối cảnh khan hiếm khẩu trang trên 
thị trường, những hoạt động này 
của các đơn vị trong EVN được cộng 
đồng rất hoan nghênh.

Các Điện lực cũng đã kịp thời hỗ 
trợ phòng, chống dịch nCoV cho 
khách hàng đến giao dịch. Nhiều 
Tổng công ty/Công ty Điện lực trong 
Tập đoàn đã trang bị khẩu trang, 
nước rửa tay sát khuẩn phục vụ khách 
hàng tới giao dịch.

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm

EVN KHUYẾN NGHỊ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐIỆN TRỰC TUYẾN 
ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH NCOV
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Các trung tâm Chăm sóc khách hàng ngành Điện:

Trung tâm CSKH Tổng đài Website

Tổng công ty Điện lực 
TP Hà Nội

1900 1288 http://cskh.evnhanoi.com.vn/

Tổng công ty Điện lực 
TP Hồ Chí Minh

1900 545454 http://cskh.hcmpc.vn/

Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc

1900 6769 http://cskh.NPC.com.vn/

Tổng công ty Điện lực 
miền Trung

1900 1909 http://cskh.cpc.vn/

Tổng công ty Điện lực 
miền Nam

1900 1006 / 1900 
9000

https://cskh.evnspc.vn/

Phương Bá

Đặc biệt, EVN đã chỉ đạo 
các Công ty Điện lực/Điện lực 
phải  đảm bảo cung cấp điện an 
toàn, ổn định, liên tục cho các 
bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn, 
đặc biệt là các bệnh viện, cơ sở y 
tế (kể cả các bệnh viện dã chiến 
chuẩn bị đưa vào hoạt động) có 
tiếp nhận theo dõi và điều trị cách 
ly cho bệnh nhân nghi nhiễm và 
nhiễm virus nCoV.

PV: Dự báo dịch bệnh sẽ còn 
diễn biến phức tạp trong thời 
gian tới. EVN có khuyến nghị 
gì tới khách hàng không, thưa 
ông?

Ông Võ Quang Lâm: Trong 
bối cảnh ngành Y tế đang khuyến 
cáo hạn chế tiếp xúc trực tiếp để 
phòng  ngừa dịch bệnh lây lan, 
EVN cũng khuyến khích khách 
hàng sử dụng điện khi có nhu cầu 
về dịch vụ điện và thanh toán tiền 
điện, nên tăng cường sử dụng các 
công cụ và dịch vụ trực tuyến.

EVN đã chính thức cung cấp 
hợp đồng điện điện tử từ ngày 
12/12/2019. Theo đó, cả quá trình 
từ đăng kí hồ sơ, triển khai dịch 
vụ và kí hợp đồng, khách hàng 
và nhân viên điện lực không phải 
gặp nhau trực tiếp. Tất cả các 
công đoạn đều được thực hiện 
trên môi trường Internet. Khách 
hàng sử dụng các thiết bị kết nối 
Internet để cung cấp hồ sơ, nhận 
thông tin, xác thực. Việc ký các hồ 
sơ điện tử được thực hiện theo 
phương thức mật khẩu một lần 
(OTP), hoặc chữ ký điện tử (CA) 
đối với doanh nghiệp.

Khách hàng có thể liên hệ 
qua các số tổng đài chăm sóc 
khách hàng dùng điện theo khu 
vực, tải các ứng dụng chăm sóc 
khách hàng dùng điện cho thiết 
bị di động, kết nối tài khoản Zalo 
và truy cập trang web chăm sóc 
khách hàng của các Tổng công ty 
Điện lực, truy cập Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia http://dichvucong.
gov.vn..., để được đáp ứng yêu 
cầu 24/7.

PV: Xin cảm ơn ông!
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Từ ngày 23/1 đến hết ngày 
29/1/2020 (tức từ ngày 29 tháng 
Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày 
mồng 5 Tết Canh Tý), EVNHANOI 

đã đảm bảo cung cấp điện an 
toàn, ổn định phục vụ nhân 
dân trên địa bàn Hà Nội vui đón 
Xuân Canh Tý.

Trong dịp Tết nguyên đán Canh 
Tý 2020, EVNHANOI tổ chức 
gần 12.000 ca trực đảm bảo 

điện, phục vụ nhân dân trên địa 
bàn Thủ đô đón Xuân mới vui tươi, 
an toàn. Từ ngày 24/1 (tức ngày 30 
tháng Chạp năm Kỷ Hợi) tới ngày 
25/1 (Mùng 1 Tết Canh Tý) đã diễn 
ra hiện tượng thời tiết khác thường 

trong nhiều năm qua, tại thủ đô Hà 
Nội đã xảy ra mưa lớn kéo dài, lưới 
điện phân phối của 3 huyện ngoại 
thành cũng bị ảnh hưởng bởi mưa 
đá là Phú Xuyên, Thường Tín, Ba 
Vì. Mặc dù đang trong kỳ nghỉ Tết, 
nhưng EVNHANOI đã huy động số 
lượng lớn nhân lực và phương tiện, 
vật tư thiết bị để khắc phục sự cố, 
khôi phục cấp điện nhanh nhất để 
bà con kịp có điện trở lại vui Xuân 
đón Tết.

Để đảm bảo chủ động cung 
cấp điện trong dịp Tết, ngay từ cuối 
năm 2019, EVNHANOI đã xây dựng 
phương án chi tiết đảm bảo cung 
cấp điện an toàn, phòng chống 
cháy nổ, tổ chức ứng trực 24/24h để 
sẵn sàng xử lý sự cố tăng cường và 
triển khai thực hiện đảm bảo điện 
trong các ngày Tết Nguyên đán 
Canh Tý 2020.

Việt Anh

EVNHANOI ĐẢM BẢO ĐIỆN AN TOÀN, ỔN ĐỊNH 

DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020

Công nhân EVNHANOI kiểm tra hệ thống kỹ thuật đảm bảo cung cấp điện an 
toàn, ổn định tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Trung tâm Chăm sóc khách hàng trong ca trực đảm bảo điện
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Ra quân triển khai các công trình vào ngày đầu Xuân 
là hoạt động thường niên của EVNHANOI vào dịp 
đầu năm mới, góp phần tăng cường khả năng 

cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho các khách 
hàng trên địa bàn Hà Nội. Các công trình thực hiện như: 
Cải tạo, nâng cấp đường trục cao, hạ thế; đại tu thay thế 
các máy cắt (MC) 22 kV, bổ sung Máy biến áp (MBA) tại 
Trạm 110 kV; xây dựng mới các Trạm biến áp công cộng, 
thí nghiệm định kỳ các thiết bị…Các công trình đều được 
các đơn vị thuộc EVNHANOI triển khai thực hiện từ công 
tác chuẩn bị vật tư, nhân lực và đảm bảo thi công an toàn, 
đúng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ đề ra.

Công ty Thí nghiệm điện Điện lực Hà Nội thí nghiệm định 
kỳ, kiểm định an toàn, kiểm định đo lường các thiết bị điện 

Trạm 110 kV E1.5 Thượng Đình

Trong những ngày đầu Xuân với quyết tâm cao độ, 
tinh thần đoàn kết, tận tâm phục vụ của toàn thể CBCNV 
ở mọi vị trí công tác đã và đang nỗ lực nâng cao chất 
lượng dịch vụ, cung cấp điện an toàn, áp dụng công nghệ 
hiện đại, phục vụ khách hàng tốt hơn, hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong thời gian tới.

Sau khi thực hiện các công trình đầu Xuân, EVNHANOI 
sẽ tiếp tục triển khai hàng loạt các công trình xây dựng cơ 
bản nhằm đảm bảo các công trình có thể đóng điện sớm, 
san tải cho các khu vực đầy tải, phục vụ cấp điện an toàn 
liên tục cho nhân dân và chuẩn bị cho mùa nắng nóng 
năm 2020.

Hoàng Phương

EVNHANOI RA QUÂN TRIỂN KHAI CÔNG TRÌNH ĐẦU XUÂN 
ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN AN TOÀN, LIÊN TỤC, ỔN ĐỊNH

Trong không khí vui tươi của những ngày đầu Xuân mới Canh Tý 2020, thi đua lập thành tích 
mừng Đảng - mừng Xuân, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) đã ra quân 
triển khai thi công các công trình cải tạo nâng cấp lưới điện, nhằm tạo đà phấn đấu hoàn thành xuất 
sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm 2020.

 Ban quản lý Dự án lưới điện Hà Nội khởi công công 
trình Trạm biến áp 110 kV Minh Khai và nhánh rẽ

Công ty Điện lực Thường Tín thay thế tủ hạ thế 0.4 kV TBA Tự 
Nhiên 8 ngày 30/01/2020 (Mùng 06 Tết)

Công ty Điện lực Thanh Xuân thay đầu cáp 3M tại TBA Cù 
Chính Lan 1 ngày 31/01/2020 (Mùng 07 Tết)
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Tổng công ty Truyền tải 
điện Quốc gia (EVNNPT) cho 
biết, năm nay, Tổng công ty 
tập trung triển khai thực hiện 
các chương trình, giải pháp 
đã đề ra trong Chiến lược phát 
triển EVNNPT giai đoạn 2019 
- 2020, đồng thời hoàn thành 
thực hiện Đề án Sắp xếp, tái cơ 
cấu EVNNPT giai đoạn 2017 - 
2020 đã được Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN) phê duyệt.

Ngoài việc tập trung triển khai 
thực hiện các Đề án nâng cao 
năng lực Công ty Dịch vụ kỹ 

thuật truyền tải điện và các Truyền tải 
điện trong EVNNPT đã được Hội đồng 
thành viên phê duyệt, Tổng công ty 
cũng xây dựng và triển khai thực hiện 
Đề án Nâng cao năng lực các Ban 
Quản lý dự án. Đồng thời tập trung 
triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá 
hiệu quả công việc (KPIs). Bên cạnh 
đó, Tổng công ty tiếp tục rà soát, sửa 
đổi, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy 
định quản lý nội bộ.

Theo EVNNPT, trong những năm 
tiếp theo Tổng công ty tiếp tục thực 
hiện Đề án Sắp xếp, tái cơ cấu EVNNPT 
giai đoạn 2017 - 2020, trong năm 
2019, Tổng công ty đã hoàn thiện mô 
hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt 
động, tăng cường chất lượng nguồn 
nhân lực của các đơn vị. Trong đó, 
Đề án Sắp xếp lại các Truyền tải điện 
thuộc các Công ty Truyền tải điện tập 
trung vào phân chia lại phạm vi quản 
lý của các Truyền tải điện để hoạt 
động hiệu quả hơn.

Đề án Nâng cao năng lực các 
Công ty Truyền tải điện với mục tiêu 
nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

tác quản lý vận hành; hoàn thiện 
mô hình tổ chức, nâng cao năng lực 
quản trị của các Công ty Truyền tải 
điện. Từ đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công nhân quản lý vận hành chuyên 
nghiệp; phù hợp với lộ trình thực hiện 

trạm biến áp không người trực và xây 
dựng lưới điện thông minh. Riêng Đề 
án Nâng cao năng lực Công ty Dịch vụ 
kỹ thuật truyền tải điện được xây dựng 
nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh và năng lực cạnh tranh.

EVNNPT ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

TÁI CƠ CẤU GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Thời gian qua, EVNNPT đã nỗ lực áp dụng khoa học công nghệ 
vào công tác quản lý vận hành

Công ty Truyền tải điện 2 thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) 
tiến hành mở rộng, nâng công suất trạm biến áp 220 kV Đông Hà (Quảng Trị)
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Trong năm, EVNNPT đã xây dựng 
và trình EVN phê duyệt phương án 
kiện toàn tổ chức, quản lý, điều hành; 
trong đó tập trung vào việc sắp xếp, 
tổ chức lại các ban tham mưu, giúp 
việc tại Cơ quan EVNNPT theo chỉ 
đạo của EVN; tổ chức, sắp xếp lại bộ 
máy tham mưu giúp việc về chuyên 
môn và của Đảng ủy EVNNPT theo 
chỉ đạo của Tập đoàn.

Bên cạnh đó, hoàn thành nhiều 
nội dung quan trọng đã đề ra như: 
Tăng cường chất lượng và hiệu quả 
trong các lĩnh vực đấu thầu; đầu tư 
xây dựng; sửa chữa, thử nghiệm bảo 
dưỡng thiết bị trên lưới điện truyền 
tải; an toàn lao động; xây dựng hệ 
thống giám sát, điều khiển trạm biến 
áp; quy trình quản lý chất lượng các 
công trình lưới điện truyền tải...

Hiện EVNNPT đã hoàn thành 
xây dựng và báo cáo Tập đoàn Đề án 
Sắp xếp lại các Truyền tải điện khu 
vực trực thuộc các Công ty truyền tải 
điện; trong đó thống nhất mô hình tổ 
chức, phù hợp với quy mô, đặc điểm 
lưới điện, địa lý, phù hợp với lộ trình 
thực hiện các đề án trạm biến áp 
không người trực và lưới điện thông 
minh; xây dựng báo cáo Tập đoàn Đề 
án Nghiên cứu mô hình tổ chức quản 
lý, điều hành lưới điện truyền tải của 
EVNNPT sau khi Trung tâm Điều độ 
hệ thống điện Quốc gia (A0) chuyển 
thành Công ty TNHH MTV.

Ngoài ra, EVNNPT còn xây dựng 
và hoàn thành các Đề án: Nâng cao 
năng lực các Công ty truyền tải điện 
và Nâng cao năng lực Công ty dịch 
vụ kỹ thuật truyền tải điện. Trong đó 
đã phân tích rõ hiện trạng nguồn 
lực; các quy chế, quy định, quy trình, 
quy phạm, chức năng nhiệm vụ và 
phân cấp trong nội bộ các đơn vị; 
phân tích rõ các khó khăn, vướng 
mắc từ đó đề xuất các giải pháp 
hoàn thiện thể chế, kiện toàn mô 
hình tổ chức, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực, tăng cường hiện 
đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị 
phục vụ công tác dịch vụ kỹ thuật, 
đẩy mạnh ứng dụng thông tin, hoàn 
thiện cơ chế tài chính.

Đồng Khởi

GẦN 92% DIỆN TÍCH GIEO CẤY ĐÃ ĐỦ NƯỚC ĐỔ ẢI
Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT), kết thúc ngày đầu tiên 

của đợt 2 lấy nước đổ ải (5/2/2020), diện tích có nước phục vụ gieo cấy các tỉnh 
Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ là 487.230 ha, đạt 91,7% tổng diện tích gieo cấy.

Nông dân ngoại thành Hà Nội làm đất đổ ải gieo cấy vụ Đông Xuân

Theo đó, đợt 2 lấy nước đã bắt đầu lúc 0 giờ 00’ ngày 5/2/2020. Trong 3 
ngày đầu (từ ngày 5 - 7/2), mực nước sông Hồng tại Sơn Tây sẽ được duy 
trì đạt từ 2,5m. Tính đến 15h ngày 5/2, mực nước trung bình tại Trạm 

Thủy văn Sơn Tây đạt trung bình 2,44m, cao nhất đạt 2,68m (lúc 15h), đảm bảo 
cho các trạm bơm dã chiến của Thành phố Hà Nội vận hành lấy nước.

Đến nay, đã có 3 địa phương hoàn thành lấy nước đổ ải gồm: Vĩnh Phúc, 
Hải Phòng, Hà Nam. Một số địa phương cơ bản hoàn thành gồm: Thái Bình 
99,5%, Hưng Yên 98,7%. Một số địa phương tỷ lệ thấp gồm: Hải Dương 91,4%, 
Bắc Ninh 90,4% và Hà Nội 71,9%.

Thành phố Hà Nội là địa phương có diện tích đủ nước thấp nhất, điển 
hình là các huyện Phúc Thọ 28,2%, Ba Vì 49%, Thạch Thất 54,2%, Quốc Oai 
47,4%, Đông Anh 55,7%. 

Để sớm hoàn thành lấy nước đổ ải, đồng thời tiết kiệm nguồn nước xả từ 
các hồ chứa thủy điện, Tổng cục Thủy lợi đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh, thành 
phố khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là Thành phố Hà Nội tiếp 
tục tổ chức vận hành tối đa công trình lấy nước để phấn đấu hoàn thành kế 
hoạch lấy nước trong đợt 2. Tiếp tục tổ chức vận động, hướng dẫn người dân 
tăng cường thực hiện việc làm đất để giữ nước trên ruộng, gia cố bờ vùng, bờ 
thửa, bảo đảm chống thất thoát nước cho các diện tích đã được cấp đủ nước.

Tổ chức vận hành tối đa công trình thủy lợi để tập trung cấp nước phục 
vụ gieo cấy, tích trữ vào hệ thống kênh mương, ao, hồ, vùng trũng,.. để dành 
cho tưới dưỡng.

Để đảm bảo lấy nước theo đúng kế hoạch đợt 2, Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thủy lợi thực hiện xả nước các hồ thuỷ 
điện theo đúng lưu lượng tính toán của Tổng cục. Đồng thời, EVN mong muốn 
các địa phương đẩy nhanh tiến độ lấy nước, sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả 
nhằm giảm lượng xả nước từ các hồ chứa thủy điện.

Hoa Hoàng

Ñieän & Ñôøi soáng     13

SAÛN XUAÁT - KINH DOANH î



Những tưởng đáp ứng đủ phụ 
tải (tăng cao) dịp Tết Canh Tý, 
đã là một thách thức lớn đối 

với những người thợ điện quê lúa, thì 
tiếp sau đó là những khó khăn dồn 
dập đã đi vào lịch sử khó quên khi duy 
trì dòng điện ổn định, liên tục phục 
vụ nhân dân trong Tỉnh (trước, trong 
và sau Tết). Thật là chạnh lòng, mùa 
xuân người ta vui vẻ chúc tụng nhau 
còn người thợ điện thì mải miết xử lý 
sự cố trong đêm tối - bên giông lốc 
và mưa đá hiếm gặp; Và rồi hôm nay 
tại Việt Nam lại phải đối mặt với Dịch 
bệnh viêm đường hô hấp cấp - một 
căn bệnh nguy hiểm, lây lan nhanh; 
(tính đến ngày 06/02/2020) đã làm 
565 người chết ở Trung Quốc và các 
nước trên thế giới.

Còn nhớ những ngày cuối tháng 
chạp năm 2019 người thợ điện Thái 
Bình đã dành cả tháng trời lo cân 
pha, chuyển máy; thức đêm kiểm tra 
phóng điện các mối tiếp xúc, sứ cách 
điện đường dây; chạy đua với thời 
gian để kịp cung cấp đủ điện phục vụ 
nhân dân vui xuân đón Tết. Thế rồi vất 

vả cũng qua đi, nhiệm vụ cũng hoàn 
thành; cái Tết bình an cũng đã đến với 
mọi nhà. Thời khắc Giao thừa mong 
đợi cũng được diễn ra với nguồn 
điện ổn định làm những người thợ 
điện quê lúa thầm reo lên vui sướng 
(vì không có sự cố). Nhưng niềm vui 
chẳng được bao lâu thì khoảng hơn 
một giờ đồng hồ sau giông tố ở đâu 
ập tới, mưa to gió lớn đã làm gẫy đổ 
nhiều cột điện, gây mất điện cục bộ. 
Đặc biệt có xuất hiện mưa đá, đây là 

một hiện tượng hiếm gặp, lại xảy ra 
đúng đêm Giao thừa khi cộng đồng 
đang cần điện và việc khắc phục cấp 
điện trở lại lúc này gặp rất nhiều khó 
khăn. Vậy là trong đêm tối, mưa rét 
những người thợ điện PC Thái Bình 
lại phải “làm bạn” với những công 
trường, ruộng lúa để dựng lại cột 
điện, kéo lại đường dây khi giông tố 
bao vây khắp các ngả đường.

Trong đêm 24 và ngày 
25/01/2020 (tức ngày 30 và mùng 1 
Tết Canh Tý). Trước những diễn biến 
bất thường này, người thợ điện quê 
lúa đã không mất thế chủ động; chỉ 
sau ít phút ngỡ ngàng trước vẻ đẹp 
của những hạt mưa đá đầu mùa trắng 
muốt như những hạt ngọc, các anh 
đã trả lời thiên nhiên bằng sự quyết 
tâm và mưu trí: Nhanh chóng phân 
loại công việc: Cái gì phải giải quyết 
ngay các anh được lãnh đạo yêu cầu 
tập trung xử lý quyết liệt; cái nào tạm 
“hòa hoãn” với thiên nhiên các anh 
khéo léo để sang một bên. Thấm 
nhuần văn hóa EVNNPC “Người lao 
động là tài sản quý giá”, các anh đã 
dung hòa và bước đầu làm nên điều 
kỳ diệu khi thành công trong việc sử 
dụng tre luồng để chống đỡ cột điện; 
đây là một giải pháp tạm thời nhưng 

NGƯỜI THỢ ĐIỆN THÁI BÌNH NHƯ NGƯỜI LÍNH

THẦM LẶNG GIỮA NHỮNG NGÀY ĐẦU XUÂN 2020
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hoàn toàn hiệu quả nhằm “bảo toàn 
lực lượng”, các anh đã “thổi hồn” vào 
những cây tre để giúp nó mạnh hơn 
sắt đá, giữ vững những cột điện (nay 
đã xiêu vẹo). Trên hình ảnh là 04 cây 
tre luồng được những người thợ điện 
chằng néo cẩn thận giữ không cho 
cột điện tiếp tục đổ ngã; duy trì để 
dòng điện vẫn được truyền đi trong 
thời khắc đầu xuân. Giờ đây nhìn lại 
ta vừa thấy vui vui vừa thấy xúc động.

Trong báo cáo gửi EVNNPC (số 
157/BC-PCTB ngày 30/01/2020), Công 
ty Điện lực Thái Bình đã thống kê 
nhanh những thiệt hại (12 cột điện 
gẫy đổ; 81 cột điện nghiêng, sạt lở; 
1050 m dây điện bị đứt.. ), nhưng đó 
chỉ là những thiệt hại về vật chất và 
bằng trực quan, còn thiệt hại về công 
sức và sự can trường của người thợ 
điện quê lúa thì chưa thể kể hết. Thời 
khắc linh thiêng của năm mới người 
dân bốn phương tìm về với hơi ấm 
gia đình, còn các anh thợ điện lại 
băng ra hiện trường: Địa bàn của các 
anh là những bãi đất hoang, vắng 
vẻ, lộng gió; nơi xử lý sự cố của các 
anh là những cánh đồng lúa lầy lội, 
ngập nước tối đen. Vẫn biết “sự cố” 
thì thường mất điện, nên các anh 
phải lặn lội làm việc trong màn đêm; 
nguồn sáng có chăng chỉ được phát 
ra từ những bình ắc quy nhỏ bé lọt 
thỏm giữa đêm đông. Tiếp xúc với 
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dòng điện đã nguy hiểm nay các anh 
lại phải thao tác trong điều kiện thời 
tiết cực đoan, chỉ sơ xuất một chút là 
có thể gặp nạn. Nói như vậy để thấy 
được “người thợ áo cam” đã phải hy 
sinh như thế nào để hóa thân mình 
cho sứ mệnh “Thắp sáng niềm tin”.

Chưa kịp “Ngủ bù, ngủ nướng” 
sau những ngày xuân mệt mỏi thì 
người thợ điện PC Thái Bình lại liên tục 
nhận được sự chỉ đạo từ cấp trên về 
phòng chống Dịch bệnh viêm đường 
hô hấp cấp. Đây là căn bệnh nguy 

hiểm có sức lây lan nhanh xuất phát 
từ Trung Quốc. Lại một lần nữa người 
thợ điện phải vào cuộc “Chống dịch 
như chống giặc”. Trong khi các em 
nhỏ được nghỉ học, cộng đồng được 
khuyến cáo không đi đến chỗ đông 
người, thì các anh lại vượt đường trơn 
lầy lội để đến với những nơi nóng 
bỏng nhất; nơi người ta chạy đi lại 
là nơi các anh tìm đến: Chỉ một cuộc 
điện thoại của khách hàng hay một 
cơn gió mạnh đưa đẩy cành cây chạm 
vào dây điện gây ngắn mạch là các 

anh lại “lên đường”. Mưa rét giờ đây là 
“đối thủ khó nhằn” của những người 
thợ điện khi nguy cơ nhiễm bệnh 
tăng cao, khó khăn trong di chuyển, 
dễ mất thăng bằng khi làm việc trên 
cao... Lúc này người thợ điện chẳng 
khác nào những người lính trên mặt 
trận thầm lặng. Thử thách đang bủa 
vây bốn phía, người thợ điện có thể 
bị rủi ro, trượt ngã, hoặc nhiễm virut 
Corona bất cứ lúc nào.

Người trong ảnh là anh Nguyễn 
Xuân- công nhân Đội QLTH số 02 Điện 
lực thành phố Thái Bình; anh là một 
trong số ít thợ điện có trên hai chục 
năm công tác, gần như năm nào cũng 
tham gia trực Tết; với anh đúng là “Tết 
trong ca trực là xuân ở trong lòng 
và hoa đào nở trong tim”, anh luôn 
nhiệt huyết, trách nhiệm, lấy dòng 
điện thông suốt làm niềm vui cho 
bản thân. Trong mùa dịch năm nay 
anh lại cùng đồng nghiệp tham gia 
sử lý nhiều sự cố; đặc biệt nhiều lần 
phải làm việc trong điều kiện thiếu 
ánh sáng; Tấm ảnh cho thấy anh 
đang cùng đồng đội sửa chữa nhanh 
nguồn điện trong bóng đêm dày đặc 
với cây đèn nhỏ le lói đêm đông. Thế 
mới biết người thợ điện thời dịch 
bệnh và phục vụ Tết không chỉ có 
nhiệt huyết mà còn cần phải mưu 
trí, ở đó hội đủ các kiến thức chuyên 
môn và cả những kinh nghiệm xương 
máu của nghề điện. Càng thấm thía 
cam kết “Điện đi trước một bước” với 
Đảng của EVN còn nhiều chông gai; 
và đây cũng là tín hiệu của “Một năm 
khó khăn về cung cấp điện”.

Với nhận thức “Thận trọng- 
không hoang mang” theo đúng tinh 
thần chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình 
và Tổng công ty Điện lực miền Bắc; PC 
Thái Bình vừa đảm bảo giữ vững sản 
xuất vừa lo giữ gìn sức khỏe cho người 
lao động. Từ ngày 31/01/2020 PC Thái 
Bình đã triển khai toàn diện nhiều giải 
pháp khoa học như phun thuốc khử 
trùng Cloramin B tại trụ sở cơ quan; 
bước đầu mua và cấp phát 2500 khẩu 
trang y tế cho người lao động; Mua 
sắm chất tẩy rửa, cung cấp “Dung dịch 
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rửa tay khô” giúp người lao động vệ 
sinh tại chỗ nhằm diệt khuẩn nhanh 
bàn tay, tránh dịch bệnh phán tán ra 
cộng đồng. Với quyết tâm cao nhất là 
không để dịch bệnh bùng phát tại PC 
Thái Bình; Kiên định quan điểm “Người 
thợ điện có khỏe thì dòng điện mới 
được giữ vững”.

Song song với những nhiệm vụ 
cấp thiết trước mắt, người thợ điện 
Thái Bình vẫn phải làm tốt công tác 
dịch vụ khách hàng, quyết tâm đưa 
văn hóa EVNNPC đi vào thực chất: 
Gắn kết đội ngũ, thượng tôn khách 
hàng. “Tuần lễ hồng EVN” vừa mới 
kết thúc ít ngày- CBCNV Công ty Điện 
lực Thái Bình đã đóng góp 87 đơn vị 
máu, góp phần cùng ngành Y tế cứu 
sống nhiều người bệnh; Hôm nay lại 
tận tay trao khẩu trang, hỗ trợ khách 
hàng đeo khẩu trang đúng cách khi 
đến cơ quan công tác. Bận rộn song 
giờ đây ta vẫn thấy thật cảm động và 
tự hào về những cố gắng của những 
người thợ điện quê lúa; Nhân đây 
cũng muốn gửi tới khách hàng lời 
tri ân sâu sắc và mong muốn thường 

xuyên nhận được sự chia sẻ, thông 
cảm của cộng đồng về những cống 
hiến thầm lặng của người thợ điện.

Trời đất xoay vần, lại một mùa 
xuân mới đang về; Mùa xuân thường 
đẹp, đáng yêu song mùa xuân năm 
nay quả là bất thường và là thách 
thức không nhỏ đối với những người 
thợ điện “quê hương 5 tấn”. Những 
ngày qua đã có lúc người thợ điện 
phải quên mình, hóa thân như những 
người lính; song bằng nghị lực và 
tình yêu nghề điện, cùng với sự lãnh 
đạo của chính quyền địa phương 
và Tổng công ty Điện lực miền Bắc, 
những người thợ điện quê lúa đã 
dũng cảm cấp điện an toàn cho một 
cái Tết cam go. Dịch bệnh đang về 
song với những gì đã làm được, tin 
tưởng rằng người lao động PC Thái 
Bình sẽ vững bước vượt qua; thực 
hiện thành công chủ đề của năm là 
“Tập trung hoàn thành toàn diện kế 
hoạch 5 năm 2016- 2020”, phấn đấu 
để PC Thái Bình lọt TOP các Công ty 
Điện lực hoàn thành xuất sắc toàn 
diện các mặt công tác năm 2020./.

  Bùi Hảo Trường
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Theo báo cáo của EVN năm 2019, 
nguồn cung nhiên liệu của ngành điện 
không ổn định bởi việc thiếu than và khí 
đốt làm giảm công suất sản xuất điện. 
Trong năm 2020, để đảm bảo nguồn 
cung, các nhà máy nhiệt điện than đã 
được cho phép tự nhập khẩu than và 
sẽ được hưởng lợi từ xu hướng giá thấp 
hơn nếu có loại than tương thích… và 
cần sớm có cơ chế mới về giá điện mặt 
trời nhằm khuyến khích các nhà đầu tư.

Theo EVN, tổng sản lượng điện 
năm 2019 đạt 231,1 tỷ kWh, + 
8,85% so với cùng kỳ năm ngoái 

(YoY), thấp hơn mức tăng trưởng 
năm 2018 là 10,36% YoY. Công suất 
hệ thống đạt 54.880 MW, tăng 6.320 
MW so với năm 2018 (trong đó gần 
5000 MW là từ điện mặt trời).

Giá điện bán lẻ tăng 8,36% từ 
1.720 đồng/ kWh lên 1.864 đồng/ 
kWh (tương đương 0,0804 USD), theo 
Quyết định 648 /QĐ-BCT vào ngày 
20/3/2019. Mức tăng giá này cao hơn 
năm 2018 là 6,08%.

Bên cạnh đó Vinacomin cũng 
đưa ra đánh giá về tổng nguồn cung 
than trong nước năm 2019 ước tính 
đạt 47 triệu tấn, giảm 9 triệu tấn so 
với năm 2018. Trong khi đó, than 
nhập khẩu năm 2019 đạt gần 42 triệu 
tấn, tăng gấp đôi so với năm 2018. Và 
Vinacomin đã tăng 9% giá bán than 
cho các nhà máy nhiệt điện lên 1,8 
triệu đồng /tấn trong 2019.

Với nguồn cung khí đốt bị sụt 
giảm như hiện nay. Điển hình như tại 
khu vực Đông Nam Bộ, nguồn cung 
khí đã giảm từ 20 triệu m3/ngày xuống 
16,5 triệu m3/ngày. Các nhà máy khí 
đốt phải chạy bằng dầu DO vào mùa 
cao điểm, như Nhơn Trạch 1 (108,11 
triệu kwh) và Nhơn Trạch 2 (5,87 triệu 
kWh). Các nhà máy điện Cà Mau cũng 
đang đối phó với tình trạng thiếu 
khí ở mỏ PM3-CAA 7 Cái Nước và cơ 

chế giá khí tăng từ mức 46%MFO lên 
90%MFO từ tháng 10/2019.

Mặt khác với sự bùng nổ công 
suất điện mặt trời đã khiến các đường 
dây truyền tải điện trong nước trở nên 
quá tải đáng kể vào tháng 6/2019 khi 
công suất điện mặt trời tăng đột biến 
từ tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận 
(tăng ~ 5.000 MW, trong đó hơn 2.000 
MW từ Bình Thuận & Ninh Thuận). 
Cộng thêm khoảng cách giữa các nhà 
máy điện mặt trời (Ninh Thuận/ Bình 
Thuận) và các điểm có nhu cầu cao ở 
xa, yêu cầu cần có đường dây 220 kV 
và 500 kV. Trung bình một dự án năng 
lượng mặt trời chỉ hoàn thành mất ~ 
6 tháng trong khi các dự án đường 
dây 220 kV và 500 kV mất khoảng 3-5 
năm. Vì vậy bài toán chống quá tải 
tại các Nhà máy điện mặt trời vẫn trở 
nên nan giải. Ngoài ra lĩnh vực này lại 
đang vướng chính sách giá khi đang 
phải chờ cơ chế giá mới.

Đối với các nhà máy nhiệt điện 
lại gặp khó khăn từ chu kỳ thời tiết 
El Nino do thiếu nhiên liệu đầu vào. 
SSI kỳ vọng lượng mưa giảm trong 
năm 2019 sẽ hạn chế công suất thủy 
điện và có lợi cho nhóm nhiệt điện. 
Tuy nhiên, do nguồn cung nhiên liệu 

không ổn định; thiếu than và khí đốt 
làm giảm công suất sản xuất và ảnh 
hưởng lợi nhuận; do các nhà máy 
phải chịu chi phí cao hơn khi các tổ 
máy không được hoạt động ổn định 
mà phải dừng/khởi động nhiều lần; 
cộng với việc phải sử dụng nhiên liệu 
DO trong mùa cao điểm.

Với những yếu tố ở trên cho thấy 
triển vọng thị trường 2020 của ngành 
điện sẽ phải tăng nhập khẩu than để 
đảm bảo nguồn cung. Tuy nhiên, vẫn 
tồn tại những vấn đề khác như nếu 
giá nhập khẩu cao hơn giá trong nước 
do Vinacomin và Đông Bắc cung cấp. 
Ngoài ra thủ tục nhập khẩu kéo dài, 
đặc biệt là khi các nhà máy điện lần 
đầu phải tự nhập khẩu, điều này có 
thể gây hậu quả và ảnh hưởng đến 
quá trình hoạt động của nhà máy.

Hiện tại, các nhà máy nhiệt điện 
than đã được cho phép tự nhập khẩu 
than và sẽ được hưởng lợi từ xu hướng 
giá thấp hơn. Bên cạnh đó sản lượng 
và lợi nhuận không hẳn đồng biến với 
nhau do nguồn cung than khan hiếm 
và không ổn định, cùng với các vấn 
đề than hỗn hợp không phù hợp với 
kỹ thuật trong nước.

Hải Triều

Ngành điện đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho sản xuất điện 
trong năm 2020

NGUỒN CUNG NHIÊN LIỆU ĐẢM BẢO 

CHO SẢN XUẤT ĐIỆN NĂM 2020
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1. GIỚI THIỆU

Nền đường là bộ phận chủ yếu của công trình đường. Nhiệm vụ của nó là đảm bảo cường độ và độ ổn định của kết 
cấu mặt đường. Các kiểu nền đường bao gồm: Nền đường đắp thông thường; Nền đường đắp ven sông; Nền đường nửa 
đào, nửa đắp; Nền đường có tường giữ chân (tường chắn ở chân taluy); Nền đường có tường giữ ở vai; Nền đường xây 
đá; Nền đường có tường chắn đất; Nền đường có tường chân; Nền đường đào; Nền đường đắp bằng cát [1] (Hình 1, 2).

Hình 1. Nền đường đắp thông thường

Hình 2. Nền đường đắp ven sông

Để đánh giá chất lượng nền đường thường dùng các chỉ tiêu: Chỉ tiêu cơ lý đất đắp nền đường; Yêu cầu về vật liệu 
đắp theo tiêu chuẩn AASHTO; Khả năng đi lại của xe máy thi công; Hệ số tơi xốp - Hệ số đầm chặt [1, 2,…5].

2. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ NỀN ĐƯỜNG

2.1. Gia cố bằng gia công cơ học

Khi cường độ chống cắt của nền đất yếu không đủ để xây dựng nền đắp theo giai đoạn hoặc khi thời gian cố kết 
quá dài so với thời gian thi công dự kiến thì có thể áp dụng các biện pháp nhằm tăng độ ổn định, giảm khả năng trồi 
đất ra hai bên bằng cách tăng chiều rộng nền đường, làm bệ phản áp. Có thể áp dụng biện pháp đào bỏ một phần hoặc 

GIẢI PHÁP GIA CỐ NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ 
BẰNG PHỤ PHẨM CÔNG - NÔNG NGHIỆP

Lê Thái Bình 
Trường Đại học Điện lực

Tóm tắt

Bài báo trình bày một số giải pháp gia cố nền đường nền đường ô tô bằng việc sử dụng thải phẩm tro xỉ của nhà máy 
nhiệt điện và thải phẩm rơm rạ. Trong đó, khả năng sử dụng của các loại vật liệu khi gia cố nền đường ô tô được chỉ rõ 
cho một số mặt đường khác nhau. Đồng thời bài báo cũng cung cấp tỷ lệ thải phẩm tro xỉ của một số nhà máy nhiệt 
điện ở Việt Nam và tỷ lệ khối lượng của các nguyên tố chính trong rơm rạ khi sử dụng làm vật liệu gia cố mặt đường.
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toàn bộ lớp đất yếu. Có thể giảm trọng lượng của nền đắp tác dụng lên đất yếu bằng hai cách: Giảm chiều cao nền đắp 
đến trị số tối thiểu cho phép; Dùng vật liệu nhẹ đắp nền đường. Dùng phương pháp gia tải tạm thời bằng việc đặt một 
gia tải (thường là 2-3m nền đắp bổ sung) trong vài tháng rồi sẽ lấy đi ở thời điểm t mà ở đó nền đường sẽ đạt được độ 
lún cuối cùng dự kiến như trường hợp với nền đắp không gia tải [1] (Hình 3).

Hình 3. Một trong những giải pháp gia cố bằng gia công cơ học

Ngoài ra, còn sử dụng những biện pháp cải tạo điệu 
kiện ổn định và biến dạng của nền đất yếu như làm lớp 
đệm cát hay làm lớp đệm đá, sỏi. Đắp đất trên bè làm 
bằng tre, gỗ hoặc các bó cành cây là một trong những 
phương pháp xây dựng lâu đời, đã từng sử dụng thành 
công trong xây dựng đê đập. Khi chiều dày của lớp đất 
yếu rất dày hoặc khi độ thấm của đất rất nhỏ, tốc độ cố 
kết tự nhiên của nền đất yếu có thể chậm. Một số biện 
pháp có hiệu quả để tăng tốc độ cố kết là bố trí trong đất 
yếu các thiết bị thoát nước dưới dạng đường thấm thẳng 
đứng hoặc các rãnh thấm. Đầu thế kỷ XVIII, ở Hà Lan đã 
xây dựng nhiều đoạn đường qua đầm lầy bằng cách 
gia cố nền đất yếu bằng hệ thống các cọc gỗ. Ở nước ta 
nhiều nền móng nhà cửa và công trình làm trên nền đất 
yếu đã được xử lý bằng cách đóng cọc tre (ở miền Bắc) 
hoặc cọc tràm (ở miền Nam). 

2.2. Gia cố nền đường sử dụng chất liên kết vô cơ

Kết quả nghiên cứu tiến hành ở Liên Xô (Viện nghiên 
cứu khoa học Đường bộ Liên Xô), ở Cộng hòa Nhân dân 
Ba Lan, Cộng hòa Nhân dân Rumani cũng như ở Mỹ, 
người ta đã chứng minh rằng, cùng với vôi, nếu trộn 
thêm vào đất cát và á cát các loại tro bay khác nhau hoặc 
các chất điện phân thì đất có thể đạt cường độ cao [6]. 
Phương pháp gia cố đất bằng vôi có thêm các chất khác 
đã được thí nghiệm trong phòng và kiểm nghiệm trong 
sản xuất bằng cách trộn thêm vôi và silicat natri cũng 
như vôi và sắt sunfat. Việc gia cố đất bằng vôi và chất phụ 
gia tro bay tiến hành ở các nước cho thấy rằng các loại 
tro bay kết hợp với một ít phụ gia vôi là một vật liệu tốt 
để gia cố các loại đất, trong đó bao gồm cả á cát và cát ít 
dính. T.Yu.Liubi-mova và K.P.Brôdxka đã chỉ ra khả năng 
sử dụng tro khi cho thêm vôi vào tro một cách bắt buộc, 
để tạo thành chất liên kêt tro-vôi. Đặc điểm của chất liên 
kết này là hoạt tính (cường độ) tương đối không lớn và 
quá trình hình thành cấu trúc xảy ra chậm. Sử dụng các 
dung dịch chất điện phân khác nhau (Na2CO3, KOH,…) 

nhằm mục đích tăng nhanh các quá trình hình thành cấu 
trúc và tạo điều kiện để đảm bảo nhận được cấu trúc có 
cường độ và tính ổn định nước cao.

Gia cố tổng hợp vôi và chất phụ gia tro bay được sử 
dụng rộng rãi ở Mỹ. Khi gia cố tổng hợp đất bằng vôi và 
tro phải hết sức bảo đảm sự tiếp xúc chặt chẽ giữa các 
hạt đất với tro và vôi, muốn thế 

Gia cố tổng hợp đất bằng xi măng có cho thêm nhũ 
tương bitum hay vữa vôi-bitum sẽ có thể đảm bảo cho 
đất cát, á cát và á sét như gia cố xi măng trở nên có tính 
kỵ nước, do đó nâng cao tính biến dạng và ổn định nhiệt. 
Viện nghiên cứu Đường bộ Liên Xô đã nghiên cứu các 
phương pháp chế tạo đất xi măng và vữa vôi bitum (nhũ 
tương bitum), cùng với các tính chất của đất xi măng 
bitum. Hoạt tính hóa - lý của bộ phận hạt mịn các loại đất 
dính, đặc biệt là sét trong nhiều trường hợp lại có hại. Nó 
làm tăng lượng tiêu hao chất liên kết, làm hạ cường độ 
đất gia cố khi bão hòa nước và khi tăng nhiệt độ. Đồng 
thời các nghiên cứu đã qua kinh nghiệm sản xuất thử 
nghiệm, chứng tỏ rằng, một lượng nhỏ chất phụ gia vôi 
khoảng 2 - 4% trọng lượng đất gia cố bittum sẽ cho ta 
một hỗn hợp đất bittum có chất lượng với các tính chất 
cấu trúc cơ học định trước.

3. KHẢ NĂNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG PHỤ PHẨM 
CÔNG-NÔNG NGHIỆP GIA CỐ NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ

3.1. Khả năng và giải pháp khi sử dụng phụ phẩm 
công nghiệp: Tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện

Tro xỉ là sản phẩm phụ (chất thải) của các nhà máy 
nhiệt điện sử dụng nhiên liệu rắn là than. Tro xỉ được thải 
ra ở đáy lò thường được gọi là tro đáy hoặc xỉ than, tro 
xỉ được thu bằng bộ lọc bụi tĩnh điện kích thước nhỏ và 
đồng đều được gọi là tro bay (Hình 4-5). Tuỳ thuộc vào 
công nghệ đốt, loại than sử dụng  lượng tro bay chiếm 
khoảng 65 - 80%, lượng tro đáy chiếm khoảng 20 - 35%.
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Hình 4. Hình ảnh của tro đáy

Hình 5. Hình ảnh của tro bay

Tro xỉ là hỗn hợp mịn bao gồm các hạt hình cầu và 
các hạt hình góc cạnh (than chưa cháy hết). Kích cỡ hạt 
lớn nhất của tro bay thường nhỏ hơn 100mm (cá biệt 

200mm), tro đáy có kích cỡ hạt lớn nhất thường nhở hơn 
2-5mm (cá biệt 30mm). 

Màu sắc của tro xỉ phụ thuộc vào thành phần hóa học, 
cụ thể là phụ thuộc vào hàm lượng các bon chưa cháy hết, 
loại than nhiêu liệu dùng để đốt và các phụ phẩm khác, từ 
màu vàng sáng đến xám đen. Tro xỉ có hàm lượng các bon 
chưa đốt hết cao (hàm lượng CaO nhỏ), có màu sẫm, tro 
xỉ có hàm lượng các bon thừa nhỏ (hàm lượng vôi cao) có 
màu sáng [7].

Trong thành phần hoá học của tro xỉ bao gồm tới 
hàng chục nguyên tố hoá học (hơn 30 nguyên tố) khác 
nhau, tồn tại chủ yếu ở các dạng ôxit SiO2, Al2O3, CaO, 
MgO, Fe2O3, FeO, TiO2, Cr2O3, V2O5, MnO, SO3, Na2O, K2O, 
B2O3, … trong các ôxit trên thì SiO2, Al2O3, CaO, MgO được 
coi là thành phần chủ yếu vì chúng có hàm lượng lớn và 
quyết định đến các tính chất cơ bản của tro xỉ.

Cấu trúc tro xỉ gồm 3 nhóm vật chất là thuỷ tinh, kết 
tinh và các tạp chất, hoặc được qui tụ về 2 loại pha là các 
pha vô định hình và các cấu tử kết tinh. Hoạt tính của tro 
xỉ là có khả năng tác dụng với sản phẩm thuỷ hoá xi măng 
ở điều kiện thường (có hoặc không có chất hoạt tính hoá), 
hoặc ở điều kiện nhiệt độ cao (gia công nhiệt ẩm).

Tính chất và thành phần hóa học của tro xỉ trong các 
nhà máy nhiệt điện phụ thuộc vào công nghệ đốt than, phụ 
phẩm công nghệ, nhiên liệu than đầu vào và công nghệ thu 
gom xử lý tro xỉ. Sự hình thành tro bay và tro đáy là tổng hợp 
của nhiều quá trình hoá học khác nhau. Các thành phần của 
tro biến đổi khi tiếp xúc với môi trường ẩm, quá trình diễn 
biến xảy ra tuỳ thuộc vào thời gian, nhiệt độ …. Sự phức tạp 
trong thành phần tro bay và tro đáy ảnh hưởng đến tính chất 
sử dụng và định hướng xử lý các yếu tố có hại.

Trong các nhà máy nhiệt điện Việt Nam lượng tro đáy 
thường chiếm 27-30%, lượng tro bay thường chiếm 70-73%. 

Nhà máy Phả lại 1 Phả lại 2 Ninh Bình Uông Bí Cao Ngạn

Tro đáy 27% 27% 27% 29% 30%

Tro bay 73% 73% 73% 71% 70%

Tùy theo thời gian xây dựng thường sử dụng các dây chuyền công nghệ khác nhau, bên cạnh đó thì nguồn nguyên 
liệu than cũng khác nhau: sử dụng nguồn than non trực tiếp tại địa phương, mua than từ các mỏ than của tập đoàn 
than và khoáng sản Việt Nam hoặc nhập than từ nước ngoài. Điều này dẫn đến thành phần hóa học và đặc tính của tro 
xỉ của mỗi nhà máy là khác nhau.

Theo khảo sát của ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật  Bản  (JBIC), các nhà máy nhiệt điện thải ra bình quân 428 tấn 
tro xỉ mỗi năm ứng với mỗi Megawatt  (MW) điện.

Tên nhà máy Phả Lại 1 Phả Lại 2 Ninh Bình Uông Bí
Uông Bí mở 

rộng
Tổng số

Công suất (MW) 400 600 100 100 300

Lượng tro (Tấn/năm) 188,000 249,000 37,000 39,000 124,600 637,600

Những năm gần đây vấn đề tái sử dụng tro xỉ tại Việt Nam đã được sự quan tâm chú ý của Chính phủ và nhiều 
ngành khác nhau. Đối với xây dựng đường ô tô tại Việt Nam đã và đang có những công trình nghiên cứu sử dụng tro xỉ 
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nhiệt điện nhằm các mục đích sau: giảm giá thành trong việc xây dựng mặt đường (thay thế một phần chất kết dính xi 
măng); tăng chất lượng vật liệu địa phương đảm bảo đủ chất lượng dùng để xây dựng nền mặt đường (gia cố đất, đá 
bằng tro bay cùng các phụ gia khác); xử lý nền đất yếu…

3.2. Khả năng và giải pháp khi sử dụng phụ phẩm nông nghiệp: Rơm rạ

Việt Nam là một nước nông nghiệp lúa nước, nguồn rơm rạ là rất dồi dào với sản lượng khoảng 30 triệu tấn/năm 
và chúng chủ yếu được xử lí bằng cách đốt để lấy tro bón cho đồng ruộng. Tuy nhiên việc đốt trực tiếp rơm rạ trên cánh 
đồng đã gây ô nhiễm trầm trọng đối với môi trường như tạo khói, bụi đồng thời phát thải ra một lượng rất lớn khí CO2, 
CO và CH4 gây ảnh hưởng hiệu ứng nhà kính.

Rơm rạ có nguồn gốc thực vật là sản phẩm của quá trình quang hóa từ các thành phần có sẵn trong không khí: CO2, 
nước và ánh sáng. Thông qua quá trình quang hợp, chlorophyll trong thực vật đóng vai trò như một chất xúc tác quang 
hấp thu ánh nắng mặt trời thực hiện quá trình chuyển hóa khí CO2 trong không khí và H2O tạo thành cacbonhydrat ở 
dạng (CH2O)x. Rơm rạ có thành phần bao gồm các chất cấu tạo nên thành tế bào: xenlulozơ, hemixenlulozơ, lignin và 
các chất trong tế bào: chất béo, dầu, nhựa, photpholipit, glyconlipit, xetoit … Kết quả phân tích nguyên tố trong rơm 
rạ như bảng sau [8]:

Nguyên tố C O H N S H/C

Thành phần (%khối lượng) 53,94 39,20 5,84 1,02 0,02 1,29

Rơm, rạ được sử dụng làm nguyên liệu trồng nấm, làm thức ăn chăn nuôi, ủ phân bón vi sinh, làm nhiên liệu sinh 
học. Nén ép để tái chế nguyên liệu rơm rạ thành vật liệu đun nấu cho người dân thông qua nén thành viên để thay thế 
than tổ ong. Rơm rạ được xem là nguồn dinh dưỡng quan trọng làm gia tăng năng suất lúa (0,4 tấn/ha/vụ khi rơm rạ 
được vùi vào trong đất) và làm gia tăng độ màu mỡ của đất theo thời gian.

Trong lĩnh vực xây dựng và hạ tầng thì rơm, rạ được nghiên cứu ứng dụng nhằm tăng cường sự ổn định của mái ta 
luy, điều chế xenlulo để làm vật liệu, sử dụng làm nguyên liệu sản xuất ván ép.

3. KẾT LUẬN

Theo quy hoạch phát triển năng lượng thì số lượng nhà máy nhiệt điện đốt than ngày càng tăng. Khối lượng tro 
xỉ thải ra rất lớn, trong khi mức độ tái sử dụng còn thấp, chỉ đạt khoảng trên 10%, cần nhiều diện tích chôn lấp và gây 
ô nhiêm môi trường. Thế giới đã nghiên cứu và sử dụng hầu như toàn bộ lượng tro xỉ thải vào nhiều lĩnh vực, trong đó 
có sử dụng để xây dựng đường ô tô.

Ở Việt Nam, nhu cầu về xây dựng các công trình giao thông đường bộ là rất nhiều, trong khi nguồn vật liệu tự nhiên 
ngày càng cạn (ví dụ như cát) và chất lượng còn nhiều hạn chế. Nghiên cứu sử dụng tro xỉ trong xử lý vật liệu tại chỗ 
phục vụ xây dựng đường là rất thực tế nhằm góp phần xử lý môi trường và phát triển bền vững.

Qua khảo sát thì khối lượng rơm rạ chiếm tỷ trọng lớn trong những phụ phẩm nông nghiệp. Lượng phát sinh hàng 
năm sau mỗi mùa thu hoạch là rất lớn và hầu như bị đốt bỏ mà chưa được nghiên cứu tái sử dụng triệt để. Điều đó vừa 
lãng phí tài nguyên, vừa gây ô nhiễm môi trường. Cùng với kết quả khảo sát khả năng chịu kéo của rơm rạ trong đề tài 
tác giả đã thực hiện năm 2017 thì cho thấy: khả năng sử dụng phụ phẩm nông nghiệp là rơm rạ phối hợp với phụ phẩm 
công nghiệp như tro xỉ nhà máy nhiệt điện có thể được dùng làm vật liệu gia cố nền đường ô tô.
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- Tự động ngắt khi gặp sự cố và khi dung lượng ắc quy còn quá thấp.

- Thiết lập thời gian thực và thời gian áp dụng cho các bóng.

- Hiển thị các số liệu thiết lập điều khiển tại tủ qua giao diện trên màn 
hình LCD.

- Thực hiện thiết lập các thông số qua các phím bấm.

- Thực hiện truyền và nhận dữ liệu điều khiển, giám sát qua mạng di động.

- Có khả năng cảnh báo đối với các sự cố phát sinh trên cột đèn: nhiệt độ, 
độ ẩm, dung lượng ắc quy, cháy nổ...

Hình 1. Mô hình chiếu sáng sử dụng NLMT điều khiển từ xa 
qua mạng thông tin di động

Như vậy, hệ thống này có thể được chia thành hai phân hệ con:

- Phân hệ điều khiển tại mỗi cột đèn;

- Phân hệ điều khiển trung tâm qua mạng thông tin di động.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trước thực trạng thiếu hụt năng 
lượng ngày càng trầm trọng, nước ta 
đã đặt ra mục tiêu đến năm 2020, sản 
lượng điện năng lượng tái tạo (NLTT) 
chiếm khoảng 5% tổng nguồn điện, 
trong đó sẽ ưu tiên phát triển NLTT 
theo hướng thủy điện nhỏ, điện gió, 
điện mặt trời,… nhằm tăng tỷ lệ các 
nguồn NLTT khoảng 3% tổng năng 
lượng thương mại sơ cấp vào năm 
2020 và 11% vào năm 2050. Tuy 
nhiên, hiện nay hệ thống sử dụng 
NLTT có quy mô lớn, có thể nối với lưới 
điện quốc gia chưa phát triển do công 
nghệ chưa hoàn thiện, chi phí đầu tư 
lớn, cơ chế chính sách về giá bán điện 
chưa phù hợp,...nên chưa hấp dẫn 
các nhà đầu tư. Trong khi đó, việc ứng 
dụng hệ thống sử dụng NLTT với quy 
mô nhỏ thì lại có nhiều ưu điểm. Đặc 
biệt, khá phù hợp với hệ thống chiếu 
sáng sử dụng năng lượng mặt trời 
(NLMT) cho giao thông nông thôn.

2. XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ 
THỐNG

2.1. Chức năng của hệ thống

Hệ thống chiếu sang giao thông 
nông thôn sử dụng kết hợp năng 
lượng mặt trời (NLMT) có các chức 
năng cơ bản sau đây:

- Đóng ngắt trên từng bóng 
đèn trên cột theo thời gian thực.

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN 
ĐÈN CHIẾU SÁNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN SỬ DỤNG 

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI QUA MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG
   Phạm Duy Phong, Đặng Trung Hiếu

Trước thực trạng nhu cầu điện năng cho sản xuất và sinh hoạt không ngừng tăng cao, việc 
nghiên cứu sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, trong đó có năng lượng mặt trờ là rất cần 
thiết. Bài báo tóm tắt kết quả nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển đèn chiếu 
sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời qua mạng thông tin di động.
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2.2. Cấu trúc phân hệ điều khiển tại mỗi cột đèn

Phân hệ này có hai nhóm chức năng cơ bản:

- Tạo năng lượng điện nạp cho ắc quy từ các tuabin 
gió và các tấm pin mặt trời; 

- Điều khiển hoạt động của đèn chiếu sang thông 
qua các lệnh điều khiển tại chỗ hoặc từ trung tâm qua 
mạng thông tin di động.

Sơ đồ khối tổng thể của phân hệ này như sau: 

Pin 

bàn phím

Các Module 

Hình 2. Sơ đồ khối phân hệ điều khiển tại mỗi cột đèn.

- Bộ điều khiển tập trung: nhận, xử lý các các thông 
tin điều khiển, ra lệnh cho khối chấp hành theo yêu cầu 
điều khiển;

- Khối module truyền thông: truyền và nhận tín hiệu 
giữa bộ điều khiển tập trung và trung tâm điều khiển từ 
xa.

- Khối module tuabin gió và pin mặt trời: biến đổi 
năng lượng mặt trời và NLMT thành năng lượng điện để 
nạp vào ắc quy;

- Bộ điều khiển nạp ắc quy: để đảm bảo tại một thời 
điểm chỉ có một nguồn với mức năng lương cao hơn đi 
vào ắc quy;

- Khối giao tiếp bàn phím: thiết lập các tham số làm 
việc của hệ thống tại chỗ;

- Khối cơ cấu chấp hành: là các rơ-le để đóng/tắt các 
đèn chiếu sáng tự động dựa trên các lệnh từ mạch điều 
khiển tập trung;

- Khối đo và hiển thị: đo và hiện thị các tham số của 
ắc quy (điện áp, dòng điện, dung lượng ắc quy) phục vụ 
cho việc điều khiển và giám sát.

2.3. Phân hệ trung tâm điều khiển qua mạng 
thông tin di động 

Chức năng của phân hệ này là giám sát và điều khiển 
hệ thống chiếu sáng công cộng qua mạng thông tin di 
động trên nền webserver với một giao diện trực quan. 
Ngoài ra, phân hệ cho phép kết xuất dữ liệu phục vụ công 
tác quản lý, điều hành hệ thống chiếu sáng.

3. THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN 
CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG 

3.1. Thiết kế bộ điều khiển nạp cho ắc quy

Các tính năng cơ bản đối với bộ điều khiển nạp cho 
ắc quy:

- Ổn định điện áp nạp từ 12-12,4V, dòng điện nạp từ 
1-30A. 

- Có khả năng tự động ngắt nạp khi dung lượng ắc 
quy đầy, nạp lại khi dung lượng ắc quy cạn dưới mức quy 
định và chống dòng điện xông ngược từ ắc quy lên thiết 
bị pin NLMT và tua bin gió.

- Công suất của thiết bị là 30 kVA

- Ổn định điện áp ra trên tải tiêu thụ.

Để có được các tính năng đó, bộ điều khiển nạp cho 
ắc quy được thiết kế với sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển 
nạp như hình 3.

Hình 3. Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển sạc

3.3. Thiết kế bộ điều khiển và giám sát hệ thống

Để nâng cao hiệu quả của hệ thống chiếu sáng công 
cộng sử dụng kết hợp NLTT và NLMT, bộ điều khiển và 
giám sát hệ thông phải có các tính năng cơ bản sau đây:

- Điều khiển bật/tắt các bóng đèn theo thời gian 
thực một cách độc lập;

- Điều khiển bộ nạp của hệ thống đảm bảo việc 
phóng/nạp của ắc quy đạt hiệu suất cao và đảm bảo tuổi 
thọ cho hệ thống;

- Có khả năng nhận lệnh điều khiển và giám sát từ xa 
qua module truyền thông;

- Có khả năng ngắt tải tự để đảm bảo tuổi thọ của ắc 
quy động khi dung lượng ắc quy xuống dưới mức cho phép;

- Có khả năng đo dòng điện, điện áp của ắc quy để 
giám sát và cảnh báo.
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Để thực hiện các chức năng như đã nêu ở trên, sơ đồ khối chức năng của bộ điều khiển và giám sát hệ thống được 
đưa ra như trong hình 4 và sơ đồ mạch nguyên lý của bộ này như ở hình 5.

Hình 4 . Sơ đồ khối chức năng của bộ điều khiển và giám sát hệ thống

Hình5. Sơ đồ mạch nguyên lý bộ điều khiển và giám sát hệ thống

3.3. Thiết kế bộ truyền tín hiệu điều khiển và giám sát

Bộ truyền tín hiệu điều khiển và giám sát chính là module truyền thông. Nó có chức năng truyền và nhận các tín 
hiệu giữa bộ xử lý trung tâm của bộ điều khiển và giám sát tại mỗi cột đèn và trung tâm điều khiển nhằm đảm bảo 
hoạt động của hệ thống theo yêu cầu. Sơ đồ khối chức năng của thiết bị này được thể hiện trong hình 6 và sơ đồ mạch 
nguyên lý như trong hình 7.

- Module SIM: là chip xử lý chính thực hiện chức năng thu phát tín hiệu sóng của mạng thông tin di động, có nhiệm 
vụ xử lý tín hiệu thu được từ anten, giải mã và đưa ra được những thông tin điều khiển để truyền sang bộ điều khiển tủ 
tổng. Ở chiều ngược lại, chip thực hiện việc biến đổi dữ liệu thành tín hiệu vô tuyến và phát qua anten về trung tâm.
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Hình 7. Sơ đồ nguyên lý tổng thể thiết bị truyền tín hiệu điều khiển 
qua mạng thông tin di động tại tủ điều khiển

3.4. Xây dựng phần mềm điều khiển, giám sát trại trung tâm điều khiển

a. Chức năng cơ bản của phần mềm giám sát trung tâm

- Giám sát, lưu trữ tự động các thông số gồm: dòng điện nạp của pin mặt trời, dòng điện nạp của tuabin gió, dòng 
điện xả của hệ thống, điện áp ắc quy, thông số môi trường, như nhiệt độ, độ ẩm.

- Cơ sở dữ liệu: Access/SQL Server/My SQL.

- Truyền thông với thiết bị hiện trường qua đường truyền SMS/GPRS/ MODBUS.

- Khả năng mở rộng: mở rộng quản lý tất cả các thông số kết hợp thêm chức năng nhập dữ liệu thủ công từ bàn 
phím hoặc theo file chuẩn.

- Lập báo cáo, thống kê theo yêu cầu.

Hình 6. Sơ đồ khối của thiết bị truyền tín hiệu qua mạng 
thông tin di dộng

- Khối nguồn nuôi: làm nhiệm vụ cung cấp nguồn 
điện cho toàn bộ mạch, đảm bảo hoạt động của thiết bị 
được liên tục và ổn định.

- Khối UART: thực hiện việc truyền dữ liệu giữa module 
SIM và bộ điều khiển tủ tổng. Quá trình điều khiển hoạt động 
trao đổi dữ liệu của Module SIM và bộ điều khiển tủ tổng 
được khối này được thực hiện bởi Module vi điều khiển xử lý.

- SIM Card Socket: lưu giữ SIM có đăng ký số thuê bao 
của tủ điều khiển, có chức năng tạo địa chỉ cho mỗi tủ 
điều khiển. Các thông tin trên SIM sẽ được sử dụng trong 
quá trình hoạt động của module.

- Module led báo sóng và báo khởi động: thực hiện 
báo hiệu khi khởi động module SIM và khi có tín hiệu 
truyền dữ liệu.

- Module vi điều khiển xử lý: thực hiện chức năng mã 
hóa và xử lý truyền nhận tín hiệu điều khiển gửi về từ 
khối UART.

- Anten: thu phát tín hiệu thông qua mạng thông tin 
di động.
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b. Thiết kế mô hình phát triển hệ thống

Mô hình phát triển hệ thống bao gồm 3 phần như ở 
hình 8: phía client, phía trung tâm tích hợp dữ liệu và phía 
thiết bị trạm hiện trường (datalogger), trong đó:

- Phía Client: hệ thống phát triển trên nền Web, đối 
tượng sử dụng sẽ giao tiếp với trung tâm tích hợp dữ liệu qua 
internet, intranet sử dụng Web broWser (firefox, chrome...). 

- Trung tâm tích hợp dữ liệu: được xây dựng từ 3 phân hệ: 

+ Phân hệ Web server cài đặt Web application ở máy 
chủ Web; 

+ Phân hệ truyền thông cài đặt WindoW application ở 
máy chủ truyền thông; 

+ Phân hệ CSDL cài đặt CSDL ở máy chủ dữ liệu.

Tại trung tâm tích hợp dữ liệu các phân hệ trên có thể 
nằm riêng rẽ ở các máy tính khắc nhau trong mạng LAN 
hoặc có thể cùng nằm trên một máy tính duy nhất. Điều này 
tùy thuộc vào quy mô phát triển ứng dụng của hệ thống.

- Trạm hiện trường: Tiếp nhận tín hiệu điện đầu vào. 
Xử lý tín hiệu điện, chuyển sang giá trị thông số của phép 
đo. Qua các giao tiếp module truyền thông chuyển giá trị 
này về cất ở CSDL trung tâm

Hình 8. Mô hình phát triển hệ thống

4. THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG

4.1. Nội dung thử nghiệm

Thử nghiệm phân hệ điều khiển tại mỗi cột đèn và 
trung tâm điều khiển nhằm mục đích đánh giá sự hoạt 
động ổn định và tính chính xác của hệ thống thông qua 
các công việc: 

- Kiểm tra tham số: dòng nạp từ pin mặt trơi, dòng 
nạp từ tuabin gió, điện áp ắc quy, dung lượng ắc quy, dòng 
tải tiêu thụ, thông số, nhiệt độ độ ẩm tại chỗ, đánh giá các 
thông số thực tế so với thông số thử nghiệm trước đó tại 

cơ quan nghiên cứu.

- Cài đặt các tham số về thời gian, về trạng thái hoạt 
động cho thiết bị điều khiển chiếu sáng tại chỗ và thiết lập 
qua trung tâm điều khiển, các thiết lập đúng như yêu cầu 
thực tế.

4.2. Quy mô hệ thống

Hệ thống điều khiển đèn chiếu sáng công cộng sử 
dụng năng lượng gió và mặt trời được lắp đặt thử nghiệm 
tại xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Hệ thống 
sau khi lắp đặt đạt các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu như sau:

- Công suất chiếu sáng: 120W, sử dụng 2 bóng led 
80W và 40W, điện áp 12 VDC.

- Dung lượng ắc quy: 200Ah, gồm 2 ắc quy 100Ah 
đấu song song.

- Đặt thời gian đóng/cắt, tự động cắt điện khi có sự cố.

Ngoài ra, còn một Trung tâm điều khiển chiếu sáng, 
thực hiện điều khiển, quản lý các thiết bị của hệ thống.

4.3. Kết quả thử nghiệm

Hình 9 sau đây là hình ảnh thiết bị sau khi chế tạo 
được lắp đặt trong thực tế. 

    

Hình 9. Thiết bị sau khi lắp đặt trong thực tế

Bảng 1 sau đây là bảng Kết quả thống kê điện áp, 
dòng nạp của pin mặt trời, dòng tải của thiết bị trong điều 
kiện thời tiết mùa đông trời quang mây, có nắng (thời 
điểm thử nghiệm tháng 1 năm 2018 tại Tuyên Quang).

Bảng 1: Kết quả thống kê điện áp, dòng nạp của pin mặt 
trời, dòng tải của thiết bị trong ngày quan sát (ngày 25 

tháng 01 năm 2018 tại Tuyên Quang)

Dòng nạp

7h- 9h 9h- 15h 15h-16h30

Điện áp 
nạp

Dòng 
nạp

Điện áp 
nạp

Dòng 
nạp

Điện áp 
nạp

Dòng 
nạp

12V 2-3A 12V 6-11A 12V 1-4A

Dòng tải

Bóng 1: Công suất (40W) Bóng 2 (80W)

3,2A 4,7A
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Các hình 10 thể hiện thông số Giá trị dòng nạp của pin mặt trời tại các thời điểm khác nhau trong ngày tại quan sát 
tại Trung tâm điều khiển ngày 25 tháng 01 năm 2018, tại Tuyên Quang.

Từ kết quả thử nghiệm cho thấy lượng điện năng nhận được từ pin mặt trời đáp ứng đủ cho hệ thống hoạt động 
và năng lượng dự phòng đủ cho hệ thống hoạt động trong thời gian 2-3 ngày khi điều kiện thời tiết không thuận lợi. 

  

Hình 10. Giá trị dòng nạp của pin mặt trời

Quá trình thử nghiệm hệ thống thực tế đáp ứng yêu cầu kĩ thuật đề ra. Cường độ ánh sáng của hệ thống đáp ứng 
nhu cầu chiếu sáng ở các khu vực nông thôn. Trung tâm giám sát, điều khiển hoạt động ổn định.

5. KẾT LUẬN

Việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công hệ thống điều khiển chiếu sáng giao thông nông thôn sử dụng 
năng lượng mặt trời qua mạng thông tin di động có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Hệ thống hoạt động ổn định, 
đáp ứng nhu cầu chiếu sang trong khoảng 2 đến 3 ngày khi điều kiện thời tiết không thuận lợi. Điều này rất có ý nghĩa 
khi chúng ta áp dụng rộng rãi vào thực tế.

Việc áp dụng rộng rãi thiết bị vào thực tế không chỉ giúp tiết kiệm điện năng truyền thống, nó góp phần không 
nhỏ vào việc bảo vệ môi trường. Ngoài ra, nó còn góp phần vào việc giảm thiểu nhân công lao động do thiết bị có mức 
độ tự động hóa cao. 
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Các loại thiết bị điện tử điện tử rất nhạy cảm 
với thời tiết nồm ẩm. Chính vì thế, bạn cần biết 
cách bảo quản để kéo dài tuổi thọ của chúng.

Đồ điện tử, âm thanh

Các đồ điện tử như TV, đầu đọc đĩa, ampli… thường 
rất nhạy cảm với khí hậu ẩm thấp. Bởi vậy vào mùa nồm, 
rất nhiều thiết bị gặp phải hiện tượng hư hỏng, chập 
cháy, đầu đọc không nhận đĩa… Nguyên nhân là do hơi 
nước trong không khí ẩm ngưng tụ lại thành nước trong 
máy, gây phóng điện, chập, bẩn mắt đọc… Để khắc phục 
tình trạng này bạn cần cắm thiết bị liên tục ở chế độ chờ 
(standby). Chỉ cần duy trì việc cắm điện để ở chế độ chờ sẽ 
giúp nguồn điện trong máy liên tục hoạt động, sinh nhiệt, 
sấy thiết bị không bị ẩm, giúp các thiết bị không “dính” các 
hiện tượng nêu trên. Ngoài ra bạn cũng nên duy trì mỗi 
ngày để dàn máy hoạt động một vài tiếng.

Các dụng cụ, thiết bị điện tử trong những ngày này như đầu 
DVD, loa, ampli hay mixer cần được đặc biệt chú tâm bằng 

cách chống ẩm cho chúng

Với các thiết bị nhạy cảm như đầu đọc đĩa, nếu máy 
không nhận đĩa bạn đừng quá lo lắng. Hầu hết nguyên 
nhân đều do thiết bị gặp ẩm, trường hợp này cần mở vỏ 
máy, sử dụng máy sấy tóc và sấy khô bên trong

Máy ảnh

Máy ảnh và các loại ống kính là thiết bị rất nhạy cảm 
với thời tiết, đặc biệt là hệ thống ống kính rất dễ bị nấm 

mốc khi gặp thời tiết nồm ẩm. Để phòng chống hiện 
tượng này, bạn nhất thiết nên có hệ thống hút ẩm cho 
thiết bị.

Ống kính máy ảnh rất dễ bị ảnh hưởng dưới thời tiết nồm 
ẩm của miền Bắc

Nếu có nhiều thiết bị, bạn cần mua một tủ chống ẩm 
khoảng 30-40 lít (giá trên thị trường hiện nay khoảng trên 
dưới 2 triệu đồng), nếu thiết bị có ít, bạn chỉ cần mua một 
hộp chống ẩm dung tích khoảng 20 lít (giá trên thị trường 
khoảng trên dưới 1 triệu). Ngoài ra, bạn có thể cho thiết 
bị vào thùng kín và mua cục hút ẩm (khoảng 200 nghìn 
đồng), hoặc thắp sáng liên tục bằng một bóng đèn sợi đốt 
công suất khoảng 20-25w để sấy thiết bị.

Ngoài ra, để tránh hiện tượng rò điện, mọi người 
tránh kê trực tiếp tivi, điện thoại, máy tính, máy in xuống 
nền nhà hoặc kê sát vào tường. Nên đặt các thiết bị điện 
tử cao hơn mặt đất khoảng 1m và cách tường 10 - 15cm.

Bật điều hòa/ máy hút ẩm

Khi thời tiết nồm, rất nhiều gia đình sử dụng quạt với 
hy vọng quạt sẽ làm khô nhà cửa, tường. Trên thực tế, đồ 
dùng hữu hiệu nhất trong trường hợp này là máy hút ẩm 
hoặc điều hòa nhiệt độ.Điều hòa sẽ hút hết hơi nước trong 
môi trường, làm cho nhà bạn khô ráo hơn. Nếu điều hòa 
của bạn có hai chiều, hãy bật chiều nóng. Nếu điều hòa 
chỉ có một chiều, hãy bật chiều lạnh khi không có ai trong 
phòng.Ngoài điều hòa, bạn có thể sử dụng máy hút ẩm 
để chống nồm. So với sử dụng điều hòa thì máy hút ẩm sẽ 
mang lại hiệu quả hơn.

BẢO QUẢN ĐỒ ĐIỆN TỬ THẾ NÀO

KHI TRỜI NỒM ẨM?
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Một số lưu ý khác

Đối với quần áo, bạn 
nên hạn chế giặt trong 
những ngày trời nồm. 
Nếu giặt thì phải đem 
phơi cho khô hẳn, đem 
là nóng rồi mới cất vào tủ 
quần áo khô ráo, sạch sẽ. 
Không nên hong quần áo 
bằng quạt vì sẽ chỉ khiến 
hơi nước ngưng tụ nhiều 
hơn. Ngoài ra, đừng quên 
cho vài viên chống ẩm 
vào tủ quần áo.

Thức ăn được bảo 
quản ngay trong tủ lạnh. 
Đôi khi thức ăn để qua 
đêm ở bên ngoài, tuy 
không có mùi ôi, thiu vì 
trời không nóng, nhưng 
thực tế đã hút ẩm và sinh 
ra những đốm mốc rất nhỏ 
mà mắt thường không dễ 
phát hiện, nếu ăn vào rất 
hại cho sức khỏe.

Bởi thời tiết ẩm ướt 
luôn là điều kiện thuận lợi 
cho các vi sinh vật phát 
triển, mà thức ăn là loại để 
bị tấn công nhất, không 
chỉ thức ăn nấu sẵn ngay 
cả các thực phẩm khô 
cũng bị chúng tấn công 
dể dàng. Vi sinh vật, nấm, 
mốc, toàn những vi khuẩn 
có hại chẳng những làm 
giảm chất lượng dinh 
dưỡng có trong thức ăn 
còn làm hư hỏng thức ăn, 
lại gây ra các độc tố có hại 
cho sức khỏe biểu hiện 
nhanh nhất là tiêu chảy, 
hay sản sinh aflatoxin gây 
ung thư. Vì vậy mọi người 
cần lưu ý giữ sức khỏe cho 
những người trong gia 
đình bằng việc ăn uống 
cân đối, lành mạnh, bổ 
sung vitamin để tăng sức 
đề kháng chống bệnh tật 
đặc biệt chúng ta đang 
phải đối mặt với dịch vi rút 
nCoV diễn biến phức tạp.

Lê Quốc (Tổng hợp)

CÁCH BẢO VỆ MÁY TÍNH KHI TRỜI NỒM ẨM

Thời tiết mùa xuân miền Bắc thường xuyên có mưa phùn nhỏ, độ ẩm cao dẫn tới 
việc các linh kiện máy tính có thể bị ẩm mốc gây hỏng hóc. Chúng tôi sẽ chia sẻ cho 
độc giả một vài cách chống nồm hiệu quả cho chiếc máy tính một cách hiệu quả nhất.

Người dùng nên để máy ở những nơi cao và cho máy hoạt động mỗi ngày

Linh kiện sẽ bị mốc nếu bảo quản không tốt trong những ngày nồm ẩm

Người dùng cần đặt máy tính ở vị trí cao, tránh đặt thùng máy dưới đất và gần 
những nơi ẩm ướt. Bởi việc đặt thùng máy trực tiếp xuống dưới sàn nhà trong những 
ngày nồm ẩm này có thể gây những hỏng hóc không đáng có cho dàn máy của bạn. 
Đơn giản vì nếu đặt trực tiếp thùng máy xuống sàn nhà thì sẽ tạo điều kiện cho không 
khí ẩm dễ dàng “xâm nhập” vào cỗ máy và gây ẩm mốc. Giải pháp được đưa ra là hãy đặt 
thùng máy lên những bề mặt cao, khô thoáng như mặt bàn, tránh những nơi ẩm ướt 
nhằm đảm bảo cho các thiết bị không bị ẩm mốc tấn công.

Cần để máy tính hoạt động mỗi ngày

Cách tốt nhất là người dùng cần thường xuyên cho máy tính hoạt động. Với đặc 
tính của mình thì đồ điện tử nếu không sử dụng trong một thời gian dài thường phát 
sinh một số lỗi như khó khởi động, ẩm, mốc… Đặc biệt là với thời tiết nồm ẩm đặc trưng 
ở miền Bắc thì bạn cần phải cho cỗ máy của mình hoạt động mỗi ngày. Lý do là bởi vì 
khi hoạt động, các linh kiện sẽ tỏa ra một nhiệt lượng nhất định làm các yếu tố ẩm mốc 
khó “tấn công” cỗ máy của bạn, vì vậy kể cả trong trường hợp bạn không có nhu cầu sử 
dụng máy tính, hãy cứ bật chúng lên mỗi ngày để đảm bảo không có bất cứ vấn đề nào 
xảy ra với chiếc máy tính.

Cần giảm độ ẩm trong phòng

Đây là phương pháp rất hữu hiệu, chủ động ngăn chặn độ ẩm khiến cho chúng 
không có cơ hội làm ảnh hưởng tới cỗ máy của bạn. Cách đơn giản nhất đó là dùng giẻ 
khô, lau thật sạch sàn nhà nhằm loại bỏ bớt hơi nước đọng trên sàn nhà. Có thể bật quạt 
để quay xung quanh phòng nhằm giữ cho bề mặt sàn nhà khô thoáng. Nếu phòng của 
bạn được trang bị điều hòa hai chiều thì hãy bật chế độ khô lên để giảm bớt độ ẩm và 
lưu thông không khí - điều này không chỉ tốt với cỗ máy của bạn mà còn tốt cho chính 
sức khỏe của bạn khi mà không khí ẩm ướt luôn tiềm tàng các nguy cơ nhiễm các bênh 
về đường hô hấp. Bên cạnh đó hãy luôn đóng kín cửa nhằm hạn chế hơi ẩm từ ngoàii 
trời xâm nhập vào trong phòng. Và nếu có thể hãy đặt một chiếc hộp hút ẩm loại nhỏ (có 
thể tìm thấy ở các siêu thị) cạnh các thiết bị như màn hình để loại bỏ bớt hơi ẩm.

Nhật Anh
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Theo nghiên cứu của cacs 
chuyên gia, đặc thù khí hậu 
và nguồn nước ở Việt Nam 

thì dòng máy lọc nước RO sẽ phù 
hợp với nhiều nguồn nước hơn như: 
Nước giếng khoan, nước máy, nước 
mưa…. Nhưng thực tế, thì loại máy 
này cũng gặp những hỏng hóc bởi 
sự tác động từ bên ngoài như nguồn 
nước đầu vào trước khi lọc không đạt 
tiêu chuẩn vì cặn bẩn, nước tồn đọng 
nhiều tạp chất, kim loại nặng… Để 
bảo vệ cho thiết bị của gia đình mình 
thì người dùng cần lưu ý tới thời điểm 
thay lõi lọc, để máy luôn hoạt động 
trong điều kiện tốt.

Theo các chuyên gia Nghiên cứu 
và phát triển sản phẩm máy lọc nước, 
trong nước sinh hoạt (nước máy, nước 
mưa, nước giếng khoan...) thường bị 
lẫn nhiều tạp chất từ môi trường như 
rong rêu, đất cát, chất thải, kim loại 

nặng, vi sinh vật, vi khuẩn, các chất 
hữu cơ có hại từ phân bón, thuốc trừ 
sâu... Khi qua máy lọc nước, các tạp 
chất có hại này được ngăn chặn và 
loại bỏ nhờ hệ thống lõi lọc, vì vậy 
qua quá trình sử dụng, các lõi lọc sẽ bị 
bám cặn bẩn. Vì vậy thời gian khuyến 
cáo thay lõi lọc thô là 3-6 tháng, trong 
khi đó lõi lọc chức năng bổ trợ sau 12 
tháng còn màng RO tới 24-36 tháng. 
Khi hết tuổi thọ, các chất cặn bẩn, vi 
khuẩn sẽ bịt kín lõi lọc thô hoặc màng 
lọc khiến chúng giảm chức năng, 
thậm chí không hoạt động, dễ gây ra 
tình trạng cháy, chập máy.

Thông thường, một máy lọc nước 
đạt chuẩn có từ 5 đến 7 cấp lọc bao 
gồm: 3 lõi lọc thô, màng lọc RO, và 
các lõi chức năng khác nữa. Mỗi lõi lọc 
đều có các chức năng riêng giúp cho 
nguồn nước đầu ra đảm bảo luôn tinh 
khiết và an toàn cho người sử dụng.

Tuy nhiên sản phẩm nào cũng 
vậy, chúng đều có thời hạn sử dụng 
nhất định đặc biệt là đối với đồ gia 
dụng và đồ điện. Các chuyên gia cũng 
đã lưu ý người sử dụng máy lọc với 
lõi lọc nước RO, dù là loại lõi lọc nào 
cũng chỉ có thể dung nạp, hấp thụ 
một lượng tạp chất nhất định. Nếu 
nguồn nước đầu vào xấu, nhiều cặn 
bẩn, lượng chất độc cao thì công suất 
hấp thụ của lõi càng cao và khiến cho 
hiệu quả lọc nhanh xuống thấp.

Chính vì thế, đến một thời gian 
nhất định ta cần phải thay mới cho hệ 
thống lõi lọc nhằm đảm bảo chất lượng 
nước luôn được an toàn, đảm bảo. Đặc 
biệt là các lõi lọc thô 1, 2, 3 cần được 
thay mới định kỳ, giúp giảm thiểu sức 
ép cho các công đoạn lọc ở lõi sau.

Hệ thống lõi lọc thô trong máy 
lọc nước giúp ngăn chặn các chất bẩn 
có kích thước lớn như rong rêu, bùn 
đất, sạn cát, loại bỏ mùi vị lạ trong 
nước... Các tạp chất khi qua hệ thống 
lọc thô sẽ bị giữ lại trên lõi lọc, vì vậy, 
các lõi lọc này cần thay thế thường 
xuyên từ 3-6 tháng để không bị tắc 
các lỗ màng, khiến máy không ra 
nước hoặc tái nhiễm khuẩn. 

Màng RO là bộ phận quan trọng 
nhất, có chức năng loại bỏ phần lớn 
các tạp chất có kích thước nhỏ còn 
sót lại sau khi qua hệ thống lọc thô. 
Các chất bẩn độc hại sẽ bị đẩy ra theo 
đường nước thải. Tuy nhiên qua thời 
gian sử dụng, màng có thể bị oxy hóa 
do các chất độc hại tiếp xúc trực tiếp 
trên bề mặt màng, gây giảm hiệu quả 
lọc. Thời gian sử dụng được khuyến 
cáo là từ 24-36 tháng.

Các lõi lọc chức năng giúp bổ 
sung khoáng chất có lợi cho cơ thể, 
để nước sau lọc đảm bảo chất lượng, 
tránh tái nhiễm khuẩn sau lọc. Cần 
thay các lõi lọc này được thay thế 
theo thời hạn 12 tháng.

Bên cạnh đó, thời gian thay lõi 
cũng phụ thuộc vào chất lượng nước 
đầu vào và lượng nước sử dụng hàng 
ngày. Nếu nước đầu vào nhiều tạp 
chất, cặn bẩn hoặc nhu cầu sử dụng 
nước lớn, thời gian cần thay lõi sẽ 
ngắn hơn.

Nhật Anh

Việc định kỳ thay lõi lọc sẽ giúp máy hoạt động hiệu quả và tăng tuổi thọ

NGƯỜI DÙNG CẦN LƯU Ý 
TỚI THỜI GIAN THAY LÕI LỌC RO 
ĐỂ ĐẢM BẢO SỨC KHỎE GIA ĐÌNH

Mỗi hãng máy lọc nước đều có những vai trò và công dụng 
khác nhau. Tuy nhiên, chỉ có 2 dòng máy được nhiều nước trên 
thế giới tin dùng đó chính là dòng máy lọc nước ứng dụng công 
nghệ Nano và RO. 
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Nhờ ứng dụng nguyên lý hoàn 
toàn ngược lại với các tấm pin 
năng lượng Mặt Trời, các nhà 

khoa học đã tạo ra được những tấm 
pin có khả năng tạo ra năng lượng 
vào ban đêm.

Một trong những vấn đề với 
pin Mặt Trời là chúng không thể tạo 
ra điện vào ban đêm. Thay vào đó, 
chúng thường chỉ có thể tích điện 
đã tạo ra trong suốt cả ngày. Tất 
nhiên cách vận hành này khá hiệu 
quả nhưng nếu chúng ta có thể tạo 
ra các tấm pin có thể tạo ra điện vào 
ban đêm thì sao? Điều đó hoàn toàn 
có thể và cách nó hoạt động có thể 
khiến bạn ngạc nhiên.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học 
California cho biết, nếu bạn muốn tạo 
ra một tấm pin hoạt động vào ban 
đêm, bạn sẽ cần phải tạo ra cơ chế vận 
hành hoàn toàn ngược so với pin Mặt 
Trời. Nó có thể coi như một tấm pin 
chống lại ánh sáng Mặt Trời vậy.

Các tấm pin năng lượng Mặt Trời 
có nhiệt độ thấp hơn nên nó có khả 
năng hấp thụ ánh sáng Mặt Trời và 
biến nó thành điện năng. Trong khi đó, 
không gian ngoài Trái Đất rất lạnh. Do 
đó nếu bạn có thể hướng tấm pin về 
phía nó, tấm pin có thể tỏa nhiệt dưới 
dạng ánh sáng hồng ngoại. Nếu biết 
cách nắm bắt nguồn nhiệt đó, chúng 
ta hoàn toàn có thể tạo ra điện năng.

Theo tuyên bố của nhóm nghiên 

cứu, những tấm pin này có thể tạo ra 
được khoảng 1/4 lượng điện vào ban 
đêm mà một tấm pin Mặt Trời bình 
thường tạo ra vào ban ngày.

Jeremy Munday, giáo sư khoa 
Kỹ thuật Điện và Máy tính tại Đại học 
California đồng thời là tác giả nghiên 
cứu cho biết, tấm pin Mặt Trời hay pin 
cản ánh sáng Mặt Trời thực chất chỉ là 
những “động cơ nhiệt”.

Munday chia sẻ:  “Bạn có năng 
lượng nhiệt từ Mặt Trời truyền tới Trái 
Đất và pin năng lượng Mặt Trời sẽ thu 
lấy năng lượng đó. Vì vậy về cơ bản, 
bạn cần hai vật thể có nhiệt độ khác 
nhau và một số cách để chuyển đổi 
nguồn năng lượng đó. Những gì mà 
thiết bị này vận hành vào ban đêm 
cũng tương tự như vậy. Chúng ta cần 
một cơ thể nóng như Trái Đất và một 
cơ thể lạnh như không gian vũ trụ. 
Vì sức nóng lan truyền từ Trái Đất ra 
ngoài không gian. Do đó chúng ta có 
thể lấy nguồn nhiệt đó và chuyển đổi 
nó thành điện năng”.

Hệ thống này sử dụng pin bức 
xạ nhiệt để tạo ra điện, trái ngược với 
pin quang điện sử dụng trên các tấm 
pin năng lượng Mặt Trời. Trong đó 
một tấm pin Mặt Trời thường được 
làm bằng silicon, vật liệu rất hiệu 
quả để hấp thụ ánh sáng nằm trong 
quang phổ có thể nhìn thấy.

Trong khi đó với tấm pin này, nó 
phải làm từ một vật liệu nào đó giúp 

thu ánh sáng có bước sóng dài. Hiện tại 
Munday đang xem xét có nên sử dụng 
các hợp kim thủy ngân để chế tạo loại 
pin nhiệt điện này hay không. Nhóm 
nghiên cứu của Mundy cũng đang 
phát triển các nguyên mẫu đầu tiên 
của loại pin hoạt động vào ban đêm.

Đây không phải lần đầu các nhà 
khoa học nghĩ về một tấm pin có thể 
hoạt động ngay cả vào ban đêm.

Hồi tháng 11 năm 2019 , các 
nhà khoa học tại Đại học Stanford đã 
đăng tải một nghiên cứu trên tạp chí 
Jouele về một loại pin nhiệt điện có 
thể bức xạ nhiệt ra ngoài không gian 
để tạo ra điện. Không giống các loại 
pin nhiệt điện truyền thống khác, 
thiết bị của các nhà khoa học kết hợp 
mặt lạnh của mô-đun nhiệt điện với 
bề mặt hướng lên trời. Thiết bị sẽ bức 
xạ nhiệt độ vào không gian lạnh lẽo 
và lấy nhiệt lượng từ không khí xung 
quanh, từ đó tạo ra điện năng.

Hệ thống pin năng lượng Mặt 
Trời đã có những cải tiến mạnh mẽ 
trong nhiều năm qua để đáp ứng nhu 
cầu năng lượng. Tuy nhiên nếu chúng 
ta có thể tạo ra một hệ thống sản xuất 
năng lượng sạch liên tục 24 giờ/ngày, 
chúng ta có thể tạo ra đươc nhiều điện 
năng hơn, đồng thời lưu trữ cho nhiều 
mục đích khác nhau, đề phòng trường 
hợp khẩn cấp cần dùng tới. Nghiên 
cứu đã được đăng tải trên tạp chí ACS 
Photonics mới đây.

Thiên Long (theo Inverse)

PIN NĂNG LƯỢNG CÓ THỂ TẠO RA ĐIỆN VÀO BAN ĐÊM 
MÀ KHÔNG CẦN TỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI
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Tòa nhà Unisphere là trụ sở chính của Công ty công nghệ 
sinh học United Therapeutics

Như chúng ta đã biết, rất khó để xây dựng được một 
tòa nhà tự cấp năng lượng hoàn toàn - một tòa 
nhà sản sinh ra nhiều năng lượng hơn mức nó tiêu 

thụ - ngay giữa lòng một thành phố bận rộn. Lý do đầu 
tiên là các tòa cao ốc gần đó có khả năng sẽ chặn không 
cho ánh sáng mặt trời tiếp cận các tấm pin năng lượng 
đặt trên mái. Lý do khác là, các tòa nhà văn phòng trong 
thành thị thường khá chật chội, do đó người ta không thể 
lắp đặt các tua-bin điện gió tại đây được.

Nhưng Martine Rothblatt, giám đốc công ty công 
nghệ sinh học United Therapeutics, không lo ngại điều 
đó khi khởi công xây dựng trụ sở mới cho công ty mình. 
Khi các nhà thiết kế cảnh báo rằng xây dựng một tòa nhà 
hoàn toàn tự cấp năng lượng ngay trung tâm thành phố 
Silver Spring, Maryland, là một việc hết sức khó khăn, bà 
đáp lại rằng: “Chị không quan tâm. Nghĩ cách đi”. Và họ đã 
làm được thật.

Tòa nhà rộng 12.500 mét vuông với tên gọi Unisphere, 
khánh thành năm 2018, được miêu tả bởi công ty là tòa 
nhà thương mại tự cấp năng lượng lớn nhất thế giới. Thay 
vì sử dụng những giải pháp thông thường như các tấm 
pin năng lượng mặt trời hay đèn LED, tòa nhà này sử dụng 
một tập hợp các công nghệ tiên tiến, biến nó thành một 
kiến trúc hoàn toàn bền vững.

Việc đốt nhiên liệu hóa thạch để sinh nhiệt và điện 
năng cho các tòa nhà tạo ra khoảng 29% tổng lượng khí 
nhà kính ở Mỹ, do đó các nhà làm chính sách hiện đang 
tìm kiếm những giải pháp để “làm sạch” những kiến trúc 
nhà ở và văn phòng. Ví dụ, năm 2017, California đã thông 
qua đạo luật công trình tự cấp năng lượng đầu tiên trên 
toàn nước Mỹ, trong đó yêu cầu mọi công trình xây dựng 

dân dụng mới phải tự cấp năng lượng vào năm 2030. 

Thị trưởng các thành phố như Portland, San Francisco, 
và New York cũng đã đưa ra các chính sách tương tự. Tòa 
nhà Unisphere là minh chứng cho thấy các tòa nhà văn 
phòng lớn cũng có thể đạt được những mục tiêu đầy 
tham vọng như vậy.

Cầu thang cực phong cách nhằm khuyến khích mọi người 
đi bộ thay vì đi thang máy

Hệ thống của tòa nhà này bao gồm hàng ngàn thiết 
bị gửi thông tin về một máy tính “trung tâm thần kinh” 
siêu mạnh dùng để theo dõi mức năng lượng sử dụng và 
điều chỉnh quá trình sưởi, làm mát, và các hoạt động khác. 
Cửa kính của tòa nhà sẽ tự động tối lại khi nhiệt độ bên 
ngoài quá nóng, và mở ra để đưa không khí trong lành 
vào trong. Không khí tuần hoàn thông qua một mê cung 
bê tông dài đến 1/4 dặm (hơn 400 mét) bên dưới tòa nhà, 
từ đó cung cấp hệ thống sưởi và làm mát thụ động - mê 
cung này có xu hướng mát hơn không khí bên ngoài vào 
mùa hè và ấm hơn trong mùa đông. Một hồ nước ở ngay 
chính giữa sảnh lớn của tòa nhà đảm nhiệm việc hấp thụ 
lượng nhiệt dư thừa - và tất nhiên mọi người có thể thoải 
mái bơi lội nếu muốn.

Đóng vai trò trung tâm trong hoạt động tự cung cấp 
năng lượng cho tòa nhà là 52 giếng sử dụng công nghệ 
GeoExchange được đào sâu 152 mét xuống lòng đất, có 
chức năng như những máy bơm nhiệt. Các đường ống 
chứa đầy nước chôn bên dưới lòng đất sẽ kéo nhiệt từ bên 
dưới lên trên để sưởi ấm tòa nhà trong mùa đông, sau đó 
đưa nhiệt từ tòa nhà trở lại lòng đất trong mùa hè để làm 
mát nó.

TÒA NHÀ TỰ CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG 

LỚN NHẤT THẾ GIỚI
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“Ngoài ra, hầu như toàn bộ không gian bên trong 
được thắp sáng đáng kể với ánh sáng tự nhiên ban ngày” 
- Jared Loos, một kiến trúc sư của EwingCole, công ty thiết 
kế tòa nhà, cho biết. “Trong nhiều trường hợp, các bóng 
đèn trong một khu vực sẽ yếu đi hoặc tắt hoàn toàn và 
cho phép sử dụng hoàn toàn ánh sáng ban ngày, đặc biệt 
là các văn phòng chạy quanh chu vi của tòa nhà, tạo nên 
các văn phòng với 100% không khí trong lành bên ngoài 
và 100% ánh sáng tự nhiên”.

Một hành lang đầy nắng trong tòa nhà Unisphere

Trong ngày, năng lượng dư thừa từ nhiều hệ thống 
của tòa nhà, bao gồm gần 3.000 tấm năng lượng mặt 
trời, sẽ được chuyển vào mạng lưới điện, và vào ban đêm, 
mạng lưới điện sẽ chuyển một lượng điện tối thiểu trở lại 
tòa nhà. Như vậy, tòa nhà Unisphere đã sản sinh ra nhiều 
điện năng hơn mức nó tiêu thụ.

“Rothblatt nói rằng chúng tôi sẽ chỉ xây dựng một tòa 
nhà mà mình có thể tự hỗ trợ bằng các nguồn năng lượng 
tái tạo trong khuôn viên - chấm hết” - Loos nói. “Đó là tư 
duy khác biệt hoàn toàn với hầu hết lãnh đạo các công ty 
khi tiếp cận một dự án mới. Điều đầu tiên mà hầu hết sẽ 
yêu cầu là lấp đầy không gian, hoặc thêm chức năng và 
nhu cầu mới, và sau đó điều chỉnh giữa lịch trình, nhu cầu, 
và chi phí để cân bằng hợp lý mọi thứ”.

Tất nhiên, quá trình xây dựng không tránh khỏi những 
rào cản. Ban đầu, thành phố từ chối cấp phép xây dựng 
các giếng GeoExchange với lý do luật pháp bang không 
cho phép đặt giếng bên dưới các tòa nhà. Nhưng quy định 
đó được đặt ra nhằm quản lý các giếng nước uống, đó là lý 
do tại sao người ta đòi hỏi phải thực hiện kiểm tra y tế định 
kỳ. Khi các nhà quản lý bang biết được rằng nước trong 
giếng không phải dùng để uống, họ đã sửa luật, và thành 
phố đã thông qua dự án.

Bên cạnh khả năng tự cung cấp năng lượng, công ty 
còn trình chiếu những đoạn hoạt họa xuyên suốt các không 
gian của tòa nhà với nội dung miêu tả cách nó sử dụng 
năng lượng. Trung tâm của màn trình diễn này là bánh xa 
năng lượng, một tác phẩm sắp đặt nằm ở trung tâm sảnh 
lớn, tạo thành bởi một dãy đèn phản chiếu đường kính 7,3 

mét/đèn xếp thành vòng tròn. Nó sử dụng dữ liệu thời gian 
thực để minh họa quá trình sử dụng năng lượng. Khi ánh 
sáng tỏa ra ngoài, tòa nhà đang sản sinh năng lượng. Khi 
ánh sáng tỏa vào trong, nó đang sử dụng năng lượng.

Đồng hồ năng lượng

“Nó biến thông tin phức tạp thành những thứ 
con người có thể thấy, cảm nhận, và hiểu được” -  David 
Schwarz, đối tác sáng tạo tại HUSH, công ty tạo ra bánh 
xe năng lượng, nói. “Các nhân viên công ty đi ngang qua 
đồng hồ năng lượng này mỗi ngày và biết họ có một mối 
liên hệ với tòa nhà và với năng lượng của nó”.

Nghị sỹ quốc hội Jamie Raskin, Đảng viên Đảng Dân 
chủ của bang Maryland, cho biết ông rất hào hứng khi 
cộng đồng do mình đại diện “là nơi sở hữu công trình 
năng lượng xanh tiên tiến này”.

Shanti Pless, một kỹ sư nghiên cứu cấp cao tại Phòng 
thí nghiệm Năng lượng Tái tạo Quốc gia, đồng ý với Raskin. 
“Unisphere là một ví dụ cho thấy những thứ có thể làm tại 
khu vực DC nhằm đạt được mục tiêu tự cung cấp năng 
lượng trong môi trường đô thị”.

Các lãnh đạo công ty không công bố chi phí họ bỏ 
ra để xây dựng nên tòa nhà hoàn toàn tự cung cấp năng 
lượng này. Nhưng Kaufman cho biết chi phí của công ty 
không nhiều hơn đáng kể so với các công trình trước đây 
của công ty.

Việt Phong (Theo FastCompany, edie)
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Ngày 6/1 tại Hà Nội, Công 
ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã tổ 
chức Hội nghị tổng kết công tác 
năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 
năm 2020.

Tại Hội nghị, ông Hoàng Xuân 
Khôi - Phó Giám đốc báo cáo 
tình hình thực hiện nhiệm vụ 

kế hoạch của Công ty trong năm 
2019: Sản lượng điện truyền tải qua 
lưới của PTC1 đạt 84,5 tỷ kWh, tăng 
9,7% so với cùng kỳ năm 2018, vượt 
chỉ tiêu EVNNPT giao. So với năm 
2018, khối lượng đường dây tăng 
55,1 km tương ứng 0,54%; khối lượng 
trạm biến áp: Tăng 2 trạm biến áp 
220 kV tương ứng 3,85%; tổng dung 
lượng máy biến áp tăng 2.291 MVA 
tương ứng 3,9%. Trong năm 2019, 
công tác vận hành lưới điện truyền 
tải của PTC1 đã từng bước được cải 
thiện khi đưa vào nhiều dự án đầu tư 
mới hoặc cải tạo nâng công suất khắc 
phục phần nào tình trạng vận hành 
đầy và quá tải.

Chỉ tiêu tỷ lệ tổn thất điện năng 
là 2%, vượt chỉ tiêu TTĐN trước 1 năm 
(EVNNPT giao kế hoạch giai đoạn 
2018-2020 là 2,02%). Kết quả tổn thất 
điện năng trong các năm gần đây 
đều giảm dần năm sau thấp hơn năm 
trước là nhờ chỉ đạo sát sao của lãnh 
đạo Tổng công ty, cùng với sự nỗ lực 
của CBCNV trong việc thực hiện các 
giải pháp giảm tổn thất điện năng. 
Đồng thời các đường dây và trạm 
biến áp mới được đưa vào vận hành 
năm 2019 cũng góp phần làm giảm 
tổn thất. 

Tổng số vụ sự cố năm 2019 của 
Công ty giảm 34 vụ so với năm 2018 
(tương ứng giảm 41% số vụ sự cố). 
Các sự cố đều được Công ty phân 
tích, xem xét nguyên nhân và trách 
nhiệm để đưa ra các giải pháp khắc 
phục kịp thời, phòng ngừa các sự cố 
tương tự có thể xảy ra. 

Công tác đầu tư xây dựng trong 
năm 2019 tuy vẫn còn gặp nhiều khó 
khăn, trong công tác điều chỉnh, bổ 
sung quy hoạch; các trình tự thủ tục 

trong công tác chuẩn bị đầu tư hết 
sức phức tạp, kéo dài, công tác đấu 
thầu gặp nhiều vướng mắc, công 
tác bồi thường giải phóng mặt bằng 
ngày càng khó khăn, phức tạp… 
nhưng nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ của các 
đơn vị địa phương, sự chỉ đạo quyết 
liệt, sát sao của EVNNPT, cộng với sự 
nỗ lực của PTC1 cùng các đơn vị tư 
vấn, Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền 
tải điện, đơn vị thi công và các đơn 
vị trực thuộc… công tác ĐTXD của 
Công ty đã đạt được những kết quả 
đáng ghi nhận. Công ty đã thực hiện 
khởi công và đóng điện được nhiều 
dự án vượt tiến độ góp phần vào 
thành tích chung của toàn EVNNPT 
và nâng cao năng lực vận hành lưới 
điện truyền tải, giảm tổn thất điện 
năng.

Về công tác thực hiện Sửa chữa 
lớn. Ngay khi được EVNNPT giao kế 
hoạch sửa chữa lớn 2019 (từ cuối 
Quý III/2018) Công ty đã triển khai 
thực hiện sớm công tác lựa chọn nhà 
thầu, mua sắm vật tư thiết bị, tổ chức 
thi công, đăng ký cắt điện. Kết quả 
năm 2019, Công ty đã hoành thành 
248 hạng mục công trình với giá trị 
thực hiện 311,179 tỷ đồng đạt 100% 
kế hoạch giao, tăng 45% so với khối 
lượng thực hiện năm 2018. Các công 
trình được sửa chữa kịp thời đã góp 
phần đảm bảo độ ổn định, tin cậy 
của lưới điện, đảm bảo an toàn trong 
quá trình vận hành, trong đó có rất 
nhiều công trình phức tạp.

Ngoài các công việc được giao 
từ đầu năm, Công ty đã thực hiện tốt 
các công việc Tổng công ty giao đột 
xuất nhằm đảm bảo ổn định điện áp 
khu vực Lào Cai, Thái Nguyên đồng 
thời đảm bảo tăng cường mua điện 
Trung Quốc như: Điều chuyển kháng 
điện 22 kV - 25MVAr từ trạm biến áp 
220 kV Cao Bằng đến trạm 220 kV 
Bảo Thắng; Điều chuyển tụ bù ngang 
110 kV từ trạm biến áp 220 kV Ba Chè, 
500 kV Thường Tín đến trạm biến áp 

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1: 
HOÀN THIỆN TOÀN DIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2019

Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Phó bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc EVNNPT trao cờ và 
các danh hiệu thi đua năm 2019 cho các đơn vị và cá nhân
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220 kV Bảo Thắng và Thái Nguyên. 
Kiểm tra, bảo dưỡng đưa bộ tụ bù dọc 
FSC trạm biến áp Thái Nguyên.

Trong năm 2019, PTC1 đã thực 
hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả 
tốt với các nhóm chỉ tiêu nâng cao 
hiệu quả trong SXKD (các chỉ tiêu giảm 
chi phí SXKD, tăng hiệu quả sử dụng 
vốn, vận hành hệ thống an toàn, ổn 
định, nâng cao hiệu quả sử dụng lao 
động, Nâng cao hiệu quả tài chính.... ) 
theo kế hoạch Tổng Công ty đã giao. 

Về công tác xây dựng Đảng. 
Công tác chính trị tư tưởng luôn 
được Đảng ủy PTC1 quan tâm, tăng 
cường và đổi mới tạo sự thống nhất 
nhận thức của cấp uỷ, tổ chức Đảng 
các cấp, nâng cao nhận thức và trách 
nhiệm của cán bộ, đảng viên, công 
nhân viên, góp phần phát huy tốt 

nhất sức mạnh đoàn kết của đội ngũ 
cán bộ, đảng viên, công nhân viên 
trong toàn Đảng bộ. Trọng tâm là phổ 
biến, quán triệt các Nghị quyết, kết 
luận của Trung ương và cấp ủy cấp 
trên thiết thực, hiệu quả. 

Công tác tổ chức và cán bộ được 
thực hiện thường xuyên, đảm bảo yêu 
cầu, nhiệm vụ và nâng cao năng lực 
lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Công 
tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể 
được quan tâm, tạo điều kiện, phát 
huy tốt vai trò, chức năng của các tổ 
chức và tích cực tham gia công tác 
xây dựng Đảng. 

Công tác xây dựng Đảng được 
chú trọng trên cả các mặt chính trị, tư 
tưởng, tổ chức và đạo đức; góp phần 
tích cực trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, 
tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát, 
thi hành kỷ luật đảng được thực hiện 
tốt, góp phần tăng cường công tác 
xây dựng Đảng. Công tác triển khai 
thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW 
của Bộ Chính trị đảm bảo kế hoạch đề 
ra.

Tại Hội nghị “Tổng kết công tác 
năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 
2020 của PTC1” ông Nguyễn Tuấn 
Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng 
Giám đốc EVNNPT biểu dương những 
kết quả đã đạt được trong thời gian 
qua của PTC1 và những thành tích 
này đã góp phần cùng EVNNPT hoàn 
thành các nhiệm vụ do Tập đoàn giao. 
Đồng chí cũng khen ngợi số lượng 
sự cố trong năm 2019 của PTC1 đã 
giảm đáng kể, mong muốn sang năm 
2020 PTC1 cần tiếp tục phát huy làm 
tốt hơn nữa, cùng với đó cần phải 
chú trọng, chủ động công tác phòng 
chống sự cố do sét.

Đồng chí cũng cho biết: Hiện 
nay EVNNPT đang tích cực triển khai 
các nhiệm vụ, công việc trọng tâm 
như Chiến lược ứng dụng và phát 
triển khoa học kỹ thuật trong lĩnh 
vực truyền tải điện đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2040, Đề án Tăng 
cường năng lực tiếp cận cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4; tiếp tục 
triển khai các nhiệm vụ, công việc 
trong Đề án Lưới điện thông minh... 
Riêng đối với PTC1, EVNNPT đã thông 
qua Đề án nâng cao năng lực của 
PTC1, trên cơ sở đó đ/c Tổng Giám 
đốc yêu cầu PTC1 cần tiếp tục tháo 
gỡ những khó khăn, đẩy mạnh công 
tác ứng dụng khoa học công nghệ, 
phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật 
để đạt được kết quả cao hơn, toàn 
diện trong năm 2020. 

Năm nay, EVNNPT đã xác định 
chủ đề “Tập trung hoàn thành toàn 
diện Kế hoạch 5 năm 20016 - 2020” 
và thực hiện tốt các Đề án nâng cao 
hiệu quả SXKD và NSLĐ giai đoạn 
2016 - 2020. Để góp phần thực hiện 
mục tiêu chung của EVNNPT: “Tiếp tục 
đảm bảo truyền tải điện an toàn, ổn 
định, liên tục phục vụ phát triển kinh tế 
xã hội của đất nước”, PTC1 cần nâng 
cao hiệu quả quản lý điều hành, hiệu 

  Một số chỉ tiêu PTC1 năm 2020:
- Điện năng truyền tải: Phấn đấu đạt 92,283 tỷ kWh.

- Tổn thất điện năng truyền tải (%): Phấn đấu tổn thất thấp hơn 2,02%.

- Hoàn thành 100% kế hoạch trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp 
không người trực.

- Hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn Tổng công ty giao: 337 hạng mục 
với giá trị là 289,672 tỷ đồng. 

- Đảm bảo chất lượng và tiến độ các dự án đầu tư xây dựng theo kế 
hoạch: Thực hiện 44 dự án với giá trị kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 
là 437,261 tỷ đồng. Khởi công 3 dự án; Đóng điện 6 dự án; Quyết toán dự 
án hoàn thành 10 dự án.

- Hoàn thành các mục tiêu chiến lược của EVNNPT. Hoàn thành các 
chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả SXKD, tăng NSLĐ năm 2020 theo kế 
hoạch EVNNPT giao.

- Tiếp tục đẩy mạnh, áp dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất, 
tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại 
EVNNPT.

- Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 gắn với Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa 
XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh” theo chuyên đề năm, coi đây là giải pháp hàng đầu về công tác 
chính trị tư tưởng.

- Phấn đấu đạt 100% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; 
không có tổ chức đảng yếu kém. Trên 90% đảng viên hoàn thành tốt 
nhiệm vụ; trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Kết nạp 20 đảng viên mới đảm bảo chất lượng, trong đó có 50% là 
đoàn viên thanh niên.

- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới 
đại hội đại biểu Đảng bộ PTC1 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025./.
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quả sản xuất kinh doanh và tăng năng 
suất lao động hơn nữa. Trong đó, cần 
đặc biệt triển khai đúng kế hoạch Trạm 
biến áp không người trực và Trung tâm 
vận hành, thực hiện tốt công tác TNĐK, 
SCTX, SCL, xử lý sự cố... triển khai thực 
hiện Chiến lược phát triển, văn hóa 
doanh nghiệp, chăm lo đời sống vật 
chất và tinh thần cho người lao động…

Thay mặt Công ty Truyền tải điện 
1, đ/c Nguyễn Phúc An - Bí thư Đảng 
ủy, Giám đốc PTC1 đã cảm ơn sự quan 
tâm, chỉ đạo sâu sắc của Đảng ủy, Lãnh 
đạo EVNNPT, sự giúp đỡ của các đơn vị 
bạn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo 
của đ/c Nguyễn Tuấn Tùng để điều 
hành hoạt động năm 2020 đạt hiệu 
quả tốt nhất.

Tại hội nghị, đ/c Nguyễn Phúc An 
cũng bày tỏ sự cảm ơn những nỗ lực 
của tập thể ban lãnh đạo và CBCNV 
Công ty PTC1 đã cố gắng hoàn thành 
các chỉ tiêu của Công ty, góp phần vào 
thắng lợi chung của toàn Tổng Công 
ty trong năm 2019; đồng thời kêu gọi 
toàn thể CBCNV cần tập trung trí tuệ, 
tranh thủ sự giúp đỡ của Tổng Công ty, 
các đơn vị bạn và phát huy tinh thần 
tự chủ, sử dụng tối đa các nguồn lực, 
nâng cao năng suất lao động, đoàn 
kết vượt mọi khó khăn hoàn thành chỉ 
tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của PTC1, 
góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu 
chung của EVNNPT.

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện 
nổi bật của đất nước kỷ niệm 90 năm 
ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam, 45 năm ngày giải phóng hoàn 
toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 
75 năm ngày Cách mạng tháng Tám 
thành công và Quốc khánh nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.   Đây 
cũng là năm cuối cùng thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ 
II. Nhằm tạo thành tích xuất sắc, thiết 
thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp 
hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, ông Trần 
Minh Tuấn - Thường vụ Đảng ủy, Chủ 
tịch Công đoàn PTC1 đã thay mặt Giám 
đốc và Ban Thường vụ Công đoàn PTC1 
phát động phong trào thi đua  “Thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản 
xuất kinh doanh” năm 2020  của PTC1.

Mạnh Hùng 

Cụ thể, trong tháng 01/2020, 
Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc đã đảm bảo cấp điện an 

toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện 
cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt 
của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, 
thành phố miền Bắc, đặc biệt dịp Tết 
Nguyên đán đã ưu tiên và đảm bảo 
điện ổn định tại các địa điểm diễn ra 
các hoạt động chính trị, văn hoá của 
các địa phương.

Do ảnh hưởng của mưa đá, 
giông lốc  tại các Tuyên Quang, Phú 
Thọ, Hòa Bình, Thái Nguyên, Cao 
Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hưng Yên, 
Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Bình ... làm 
gián đoạn việc cung cấp điện; Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc đã động 
viên và chỉ đạo kịp thời các đơn vị 
liên quan huy động các nguồn lực 
cần thiết (huy động lực lượng ngoài 
danh sách trực Tết), khẩn trương tổ 
chức khắc phục sự cố, cấp lại điện 
cho nhân dân trong thời gian sớm 
nhất. Trong tháng đã đảm bảo cấp 
điện phục vụ lấy nước đổ ải, gieo cấy 
lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 đợt 1, 
đợt 2 tại khu vực Trung du và đồng 
bằng Bắc bộ.

Tháng 01, sản lượng điện 
thương phẩm của Tổng công ty đạt 
hơn 5,465 tỷ kWh, tăng 2,05% so với 
cùng kỳ. Tổn thất điện năng toàn 
Tổng công ty ước thực hiện 4,93%, 
giảm 0,3% so với cùng kỳ 2019. Độ 
tin cậy cung cấp điện (trước miễn 
trừ): Chỉ số SAIDI là 211,207 phút, chỉ 
số SAIFI là 1,802lần và chỉ số MAIFI 
là 0,310 lần.  Cũng trong tháng này, 
tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng 
đều đạt theo quy định, trong đó đã   
tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới 
cho 197 khách hàng trung áp với thời 
gian bình quân là 5,12/7 ngày, giảm 
1,88 ngày so với quy định. Cùng với 
đó, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền 
điện không sử dụng tiền mặt toàn 
Tổng công ty đạt 44,11%.

Cũng trong tháng 01 vừa qua, 
Tổng công ty đã thực hiện khởi công 

04 công trình:  Nâng công suất MBA 
T2 TBA 110 kV Phủ Lý, Thay MBA T2 
TBA 110 kV Thiện Kế, Thay MBA T1 
TBA 110 kV Tiên Sơn, Thay MBA T1 
TBA 110 kV Núi Một 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. 
Đồng thời, đã đóng điện được 11 
công trình với năng lực tăng thêm 
443 MVA và 43,461 km ĐZ110 kV 
cùng nhiều công trình đưa điện lưới 
Quốc gia đến với đồng bào các dân 
tộc vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn 
trước Tết Nguyên đán.

Hiện tại, dịch bệnh cúm do 
chủng mới nCoV đang có diễn biến 
khó lường, việc xây dựng và đưa vào 
các Bệnh viện dã chiến và các cơ sở 
y tế khu cách ly ở nhiều tỉnh miền 
Bắc đang được thực hiện, Tồng công 
ty Điện lực miền Bắc đã chỉ đạo các 
đơn vị đảm bảo cấp điện an toàn, ổn 
định cho bệnh viện, khu khám chữa 
bệnh, khu cách ly trên địa bàn miền 
Bắc để chung tay cùng Đảng, Chính 
phủ phòng chống dịch bệnh.

Trong tháng 02/2020, Tổng công 
ty đã và đang tiếp tục chỉ đạo các đơn 
vị thực hiện  nghiêm túc các phương 
án đảm bảo điện phục vụ bơm nước 
gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2019 - 
2020 đã lập, để đảm bảo cấp điện ổn 
định, liên tục cho các trạm bơm trong 
thời gian lấy nước đổ ải.

Thời gian tới, Tổng công ty tiếp 
tục tăng cường các giải pháp quản 
lỹ kỹ thuật đảm bảo cung ứng điện 
an toàn, ổn định cho khách hàng, 
thực hiện đầu tư xây dựng các công 
trình điện, đặc biệt sớm hoàn thành 
các công trình chống quá tải trước 
mùa khô năm 2020, tuyên truyền tiết 
kiệm điện và sử dụng năng lượng 
hiệu quả, an toàn, phấn đấu cùng 
toàn ngành hoàn thành kế hoạch 
năm 2020 cũng như các chỉ tiêu kế 
hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Mạnh Đức

EVNNPC TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
KINH DOANH THÁNG 01 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 

CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2020
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Để lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn 
và các đơn vị nỗ lực phấn 
đấu, vượt qua khó khăn, 

thách thức, đảm bảo cung ứng điện 
trong mùa khô 2020, Ban Thường vụ 
Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu các cấp 
uỷ, chuyên môn, đoàn thể trong Tập 
đoàn tập trung mọi nỗ lực đảm bảo 
cung ứng điện trong 6 tháng mùa 
khô năm 2020, không để thiếu điện 
trong mọi tình huống. Đảm bảo tiến 
độ đầu tư các dự án nguồn điện và 
lưới điện theo đúng tiến độ. Thực 
hiện nghiêm và có hiệu quả Chương 
trình tổng thể sử dụng điện tiết kiệm 
chống lãng phí, tiếp tục đẩy mạnh 
ứng dụng khoa học công nghệ và tận 
dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư để nâng cao 
năng suất lao động và hiệu quả sản 
xuất kinh doanh.

Lãnh đạo Tập đoàn và các đơn 
vị xây dựng đã giao kế hoạch cung 
cấp điện hàng tháng để điều hành 
hệ thống điện an toàn và tin cậy, 
khai thác hiệu quả các nguồn điện, 
tận dụng tài nguyên nước cho phát 
điện kết hợp cấp nước phục vụ sinh 
hoạt và sản xuất nông nghiệp vùng 
hạ du. Chuẩn bị các phương án sẵn 
sàng ứng phó với các tình huống 
bất lợi.

Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa 
bảo dưỡng các nhà máy nhiệt điện 
than, khí, đảm bảo khả dụng cao 
nhất cho mùa khô năm 2020. Các 
nhà máy nhiệt điện than, khí phải 
đảm bảo kế hoạch sản lượng mùa 

khô. Các tổng công ty phát điện, các 
đơn vị phát điện chịu trách nhiệm 
về việc  đảm bảo đủ than cho phát 
điện trong năm 2020, nhất là các 
tháng mùa khô. 

Đảm bảo tiến độ và chất lượng 
xây dựng các dự án nguồn và lưới 
điện, đặc biệt các dự án tiến độ hoàn 
thành trong 6 tháng đầu năm 2020, 
đặc biệt các công trình trọng điểm 
cấp điện cho miền Nam, TP Hà Nội và 
các phụ tải quan trọng.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh thông 
tin, truyền thông đại chúng về các 
chủ trương, quy định của Đảng, 
Chính phủ đối với việc sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả; thông tin 
kịp thời đến người dân các quy định 
về xử phạt khi không thực hiện. Cung 
cấp thông tin miễn phí trên website 
về bộ tài liệu tư vấn sử dụng điện tiết 
kiệm và hiệu quả đối với từng nhóm 
đối tượng khách hàng khách nhau.

Thương Huyền

Công nhân Công ty Điện lực Lâm Đồng tuyên truyền tiết kiệm điện tới các hộ dân 
- Ảnh: Huyền Thương

ĐẢNG ỦY EVN BAN HÀNH CHỈ THỊ 
ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN MÙA KHÔ NĂM 2020

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam ban hành Chỉ thị số 04-CT/
ĐU, ngày 6/2/2020 về việc đảm 
bảo cấp điện mùa khô và cả năm 
2020.
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Trước diễn biến phức tạp của 
dịch viêm đường hô hấp cấp 
do chủng mới của virus Corona 

(nCoV) gây ra, thực hiện chỉ đạo của 
EVN để đảm bảo điện cho các bệnh 
viện, cơ sở y tế phục vụ công tác 
phòng, chống dịch bệnh do virus 
nCoV, Tổng công ty Điện lực miền 
Nam (EVNSPC) vừa yêu cầu các Công 
ty Điện lực thành viên, các Điện lực 
trực thuộc thực hiện các phương án 
ưu tiên đảm bảo cấp điện phục vụ 
cho các bệnh viện và cơ sở y tế phòng 
chống dịch nCov.

Cụ thể, các Công ty Điện lực tại 
21 tỉnh phía Nam lập phương án đảm 
bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, 
liên tục cho các bệnh viện, các cơ sở 
y tế trên địa bàn, đặc biệt là các bệnh 
viện, các cơ sở y tế (kể cả các bệnh 
viện dã chiến chuẩn bị đưa vào hoạt 
động) có tiếp nhận theo dõi và điều 
trị cách ly các bệnh nhân nghi nhiễm 
và nhiễm virus nCoV; 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, các cơ sở y tế, trừ trường 
hợp xử lý sự cố.

Hơn 200 điện lực trực thuộc các 
Công ty Điện lực tại 21 tỉnh, thành 
phố phía Nam cũng đã chuẩn bị đủ 
lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện 
để khẩn trương xử lý các sự cố về điện 
có thể xảy ra; đồng thời có bố trí máy 
phát điện Diesel để cung cấp điện 
tại các địa điểm nêu trên trong thời 
gian khắc phục sự cố. Trong trường 
hợp phải xử lý sự cố tại hiện trường 
trong khuôn viên khu vực bệnh viện, 
các cơ sở y tế đang theo dõi và điều 
trị cách ly các bệnh nhân nghi nhiễm 
và nhiễm virus nCoV, EVNSPC yêu cầu 
các đơn vị đặc biệt lưu ý trang bị bảo 
hộ phù hợp cần thiết để đảm bảo an 
toàn cho cán bộ nhân viên làm nhiệm 
vụ, không bị ảnh hưởng lây nhiễm do 
dịch bệnh corona.

Ông Nguyễn Phước Đức, Tổng 
Giám đốc EVNSPC cho biết, hiện tất 
cả các đơn vị thành viên, trực thuộc 
EVNSPC đều thành lập Ban chỉ đạo 
phòng, chống dịch bệnh và xây dựng 
kế hoạch triển khai phòng, chống 
dịch cúm corona. Từ đầu tháng 
2/2020 đến nay, EVNSPC chỉ đạo các 
đơn vị liên tục tuyên truyền các nội 
dung phòng, chống dịch bệnh theo 
các khuyến cáo Chính phủ, Bộ Y Tế; 
có phân công theo dõi, giám sát, phát 
hiện, sự lây lan của dịch bệnh trong 
toàn đơn vị để có các biện pháp 
phòng ngừa; xây dựng kịch bản ứng 
phó với tình huống khi dịch bệnh 
nCoV bùng phát diện rộng.

Tổng công ty cũng khuyến khích 
khách hàng, người dân sử dụng điện 
tăng cường thực hiện các giao dịch 
về điện theo phương thức điện tử, 
trực tuyến nhằm phòng ngừa tối đa 
việc lây lan của dịch bệnh. 

Hoàng Trần

Các Công ty Điện lực thành viên 21 tỉnh phía Nam chuẩn 
bị phương án ưu tiên đảm bảo cấp điện phục vụ cho các 

bệnh viện và cơ sở y tế phòng chống dịch nCoV

Hơn 200 phòng giao dịch khách hàng tại 21 tỉnh, thành 
phố phía Nam thường xuyên được phun thuốc diệt khuẩn 

phòng ngừa lây lang của dịch bệnh

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM: 
ƯU TIÊN CẤP ĐIỆN CÁC BỆNH VIỆN VÀ CƠ SỞ Y TẾ 

PHÒNG CHỐNG DỊCH NCOV
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Ngày  31/01/2020, EVN đã ban 
hành Chỉ thị số 492/CT-EVN về 
việc triển khai phòng, chống 

dịch bệnh do virus nCoV. Mục tiêu 
của Tập đoàn là  không có CNVC lao 
động mắc dịch bệnh nCoV để đảm 
bảo yêu cầu sản xuất, kinh doanh 
điện năng an toàn, liên tục. Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam đã thành lập Ban 
chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do 
Tổng Giám đốc làm Trưởng Ban chỉ 
đạo, đồng thời chỉ đạo triển khai các 
biện pháp phòng chống dịch trong 
các đơn vị toàn EVN.

Đến nay,  các Tổng công ty trực 
thuộc EVN cũng đã có văn bản chỉ 
đạo các đơn vị thành viên chủ động 
thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh này, phổ biến thông 
tin về dịch bệnh tới từng người lao 

động và tăng cường các biện pháp 
truyền thông nội bộ về các khuyến 
cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế và các 
cơ quan có thẩm quyền.

Tại trụ sở làm việc của EVN đã 
triển khai bố trí máy đo thân nhiệt 
và  chuẩn bị phòng cách ly tạm thời 
để sử dụng trong trường hợp cần 
thiết.  Đồng thời, EVN cũng đã tiến 
hành khử trùng toàn bộ toà nhà; 
đặt dung dịch sát khuẩn tại các vị 
trí thuận lợi. CBNV làm việc trong 
toà nhà được  yêu cầu sử dụng khẩu 
trang, nước súc miệng, xịt mũi họng.

Tới ngày 03/02/2020, các đơn vị 
của EVN đã tích cực, chủ động triển 
khai các biện pháp phòng chống dịch 
bệnh theo chỉ đạo của EVN và các 
hướng dẫn của Bộ Y tế.

EVN VÀ CÁC ĐƠN VỊ CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP 
PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP 

DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA (NCOV) GÂY RA

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV), 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xác định công tác phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, 
cấp bách ở thời điểm hiện tại. Do vậy, EVN và các đơn vị thành viên đã khẩn trương chủ động triển khai 
thực hiện các biện pháp phòng ngừa cho CBCNV và có các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.
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Ngoài ra, để tăng cường thực 
hiện phòng chống dịch bệnh trong 
cộng đồng, nhiều đơn vị thuộc EVN 
ở cả 3 miền tùy theo điều kiện cụ thể 
đã tổ chức phát miễn phí khẩu trang 
cho người dân và các khách hàng đến 
giao dịch tại trụ sở làm việc. Những 
hoạt động của các đơn vị thuộc EVN 
chung tay cùng cộng đồng ngăn 
chặn các nguy cơ lây lan dịch bệnh 
đã được dư luận đồng tình và hoan 
nghênh, đồng thời cũng thể hiện nét 
đẹp trong văn hóa EVN.

Trong bối cảnh hiện nay khi 
ngành Y tế khuyến cáo hạn chế tiếp 
xúc trực tiếp để ngăn ngừa dịch bệnh 
lây lan, EVN cũng khuyến khích các 
khách hàng sử dụng điện khi có nhu 
cầu về các dịch vụ điện và thanh 
toán tiền điện nên tăng cường sử 
dụng các công cụ và dịch vụ trực 
tuyến (như liên hệ qua các số tổng 
đài chăm sóc khách hàng dùng điện 
theo khu vực, tải các ứng dụng chăm 
sóc khách hàng dùng điện cho thiết 
bị di động, kết nối tài khoản Zalo và 
truy cập trang web chăm sóc khách 
hàng của các Tổng Công ty Điện lực, 
truy cập cổng dịch vụ công quốc 

gia  http://dichvucong.gov.vn,...) để 
được đáp ứng.

Để đảm bảo cung cấp điện phục 
vụ công tác phòng chống dịch bệnh 
tại các bệnh viện, cơ sở y tế, ngày 
05/02/2020 EVN đã có văn bản yêu 
cầu các Tổng công ty Điện lực, các 
Công ty Điện lực tỉnh/ thành phố, các 

Điện lực trực thuộc đảm bảo cung cấp 
điện an toàn, ổn định, liên tục cho các 
bệnh viện, các cơ sở y tế trên địa bàn; 
đặc biệt là các bệnh viện, các cơ sở y tế 
(kể cả các bệnh viện dã chiến chuẩn bị 
đưa vào hoạt động) có tiếp nhận theo 
dõi và điều trị cách ly các bệnh nhân 
nghi nhiễm và nhiễm virus nCoV.

Hùng Anh
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EVNHANOI thực hiện nâng cấp đường dây

Phát khẩu trang hoạt tính thân thiện môi trường cho người 
đi đường để phòng chống virus corona

Tính đến ngày 07/02/2020, trên thế giới đã có 31.439 
ca nhiễm bệnh với 1563 người bình phục và 638 
người thiệt mạng, dịch viêm phổi do chủng mới 

virus corona diễn biến phức tạp trên thế giới, thời gian ủ 
bệnh dài khiến cho việc xác định nhiễm bệnh gặp nhiều 
khó khăn. Tại Việt Nam tính đã có 12 ca nhiễm bệnh trong 
đó 4 trường hợp bị lây nhiễm từ người bệnh. Để kịp thời 
ứng phó với dịch bệnh, EVNHANOI đã tăng cường các ca 
trực, các đợt kiểm tra, nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các trạm 
cung cấp điện cho các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội như: 
Bệnh Viện Nhiệt đới TW, bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện 
Phổi TW, Bệnh viện Nhi TW…

Khách du lịch tìm hiểu thông điệp của EVNHANOI trước dịch 
bệnh do virus corona

Bên cạnh việc đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, 
liên tục, ngày 03/02/2020 EVNHANOI còn thực hiện phát 
khẩu trang miễn phí cho người dân và khách du lịch tại khu 
vực Hồ Gươm, Hà Nội để phòng chống dịch virut corona. 

Việt Dũng

EVNHANOI tăng cường các ca trực đảm bảo điện

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam theo văn bản số 559/EVN-KD ngày 
5/2/2020 về việc 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. EVNHANOI đã ra quân thực hiện 
kiểm tra đảm bảo cung cấp điện an toàn, 
ổn định phục vụ ứng phó dịch viêm phổi do 
chủng mới virus corona (nCoV).

EVNHANOI CHUNG TAY ỨNG PHÓ 
DỊCH VIÊM PHỔI DO CHỦNG MỚI VIRUS CORONA (NCOV)
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Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô 
hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV), 
Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã thành 

lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch nCoV, triển khai quyết 
liệt nhiều phương án phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh 
tại 21 tỉnh thành miền Nam. 

Ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch Hội đồng thành viên 
EVNSPC đã chỉ đạo tất cả các đơn vị thuộc EVNSPC khẩn 
trương thực hiện các bệnh pháp phòng, chống dịch và 
đưa ra các phương án đảm bảo cấp điện cho các bệnh 
viện, cơ sở y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch cúm 
corona theo chỉ đạo của EVN.

Hiện tại, tất cả các đơn vị thành viên, trực thuộc 
EVNSPC cũng đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống 
dịch bệnh; tăng cường tuyên truyền các nội dung phòng, 
chống dịch bệnh theo các khuyến cáo Chính phủ, Bộ Y 
Tế; theo dõi, giám sát, phát hiện, sự lây lan của dịch bệnh 
trong toàn đơn vị để có các biện pháp phòng ngừa; xây 
dựng kịch bản ứng phó với tình huống khi dịch bệnh 
nCoV bùng phát diện rộng và có các biện pháp đảm 
bảo cấp điện cho bệnh viện, cơ sở y tế phục vụ công tác 
phòng, chống dịch bệnh do virus nCoV.

Ông Nguyễn Phước Đức - Tổng Giám đốc EVN SPC 
yêu cầu các đơn vị tăng cường hoạt động truyền thông, 
đảm bảo 100% CBCNV được thông tin về nguy cơ lây 
nhiễm bệnh, cách phòng ngừa, các yêu cầu phòng chống 
dịch nCOV; phối hợp với địa phương triển khai các hoạt 
động tuyên truyền phòng, chống dịch nCov và tham gia 
các hoạt động hỗ trợ cộng đồng như phát miễn phí khẩu 
trang y tế, tờ rơi phổ biến cách phòng tránh dịch, bệnh...; 
Ngoài ra, đảm bảo điều tra, theo dõi nắm danh sách và lịch 
trình các đoàn khách đến làm việc và các đoàn công tác 
của đơn vị nhằm phát hiện khách hoặc CNVC mắc bệnh 
dịch để cách ly và điều trị kịp thời, đồng thời sử dụng mọi 
biện pháp để cách ly, bao vây, xử lý triệt để không để dịch 
bệnh lan rộng trong CNVC lao động và báo cáo cơ quan y 
tế địa phương.

Tổng công ty cũng khuyến khích khách hàng sử dụng 
điện tăng cường thực hiện các giao dịch điện tử liên quan 
đến hoạt động điện lực và đưa các một số yêu cầu nghiêm 
ngặt đối với khách hàng khi đến giao dịch, liên hệ cộng 
tác nhằm phòng ngừa tối đa việc lây lan của dịch bệnh. 

Hiện tại, 100% người lao động trong toàn Tổng công 
ty được cấp khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn phòng 
ngừa bệnh dịch; nhiều cơ sở Điện lực thuộc EVNSPC đã 
tổ chức phun thuốc khử trùng toàn bộ văn phòng làm 
việc, bao gồm hành lang, thang máy, khu vực lễ tân, 

dung dịch sát khuẩn tại các vị trí thuận lợi; khuyến khích 
sử dụng nước sát khuẩn, phát khẩu trang và thực hiện đo 
thân nhiệt cho toàn bộ CBCNV và khách đến liên hệ công 
tác nhằm nâng cao nhận thức về nguy cơ và cách thức 
phòng ngừa dịch bệnh. 

Một số hình ảnh phòng ngừa dịch cúm corona 
thực hiện tại EVNSPC:

Đo thân nhiệt cho khách đến giao dịch, liên hệ công tác 

PS ẢNH: 

NGÀNH ĐIỆN MIỀN NAM TRIỂN KHAI NHIỀU BIỆN PHÁP 
PHÒNG NGỪA DỊCH CÚM CORONA
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Vệ sinh, phun thuốc diệt khuẩn toàn bộ văn phòng làm việc, 

hành lang, thang máy, khu vực lễ tân, phòng họp 

Đặt nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang miễn phí tại các vị 
trí thuận lợi khi khách hàng dến giao dịch 

Cấp phát miễn phí khẩu trang y tế cho khách hàng khi đến 
giao dịch tại 210 phòng giao dịch khách hàng của 21 Công 

ty Điện lực thành viên 

Thanh Hằng

Ngay từ những ngày làm việc đầu năm mới, 
TTĐ Đông Bắc 3 - Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) 
đã phối hợp với UBND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 
Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền bảo vệ an 
toàn lưới điện cao áp.

Trong thời gian qua tại khu vực huyện Hiệp Hòa tỉnh 
Bắc Giang đã xảy ra hiện tượng người dân chơi thả 
diều gây sự cố ĐZ 500 kV (Vụ việc xảy ra vào tháng 

12/2019). Đơn vị QLVH đã chủ động thực hiện nhiều giải 
pháp như tăng cường tần suất kiểm tra, phối hợp với 
chính quyền các xã vận động tuyên truyền người dân địa 
phương về hậu quả của việc chơi thả diều, Phối hợp với 
lực lượng công an chính quy của huyện Hiệp Hòa thường 
xuyên kiểm tra, giám sát và nắm tình hình về việc chơi 
thả diều….Tuy nhiên hiện tượng chơi thả diều của người 
dân địa phương vẫn tiếp diễn.

Để đảm bảo an toàn hệ thống truyền tải điện 
Quốc gia thì việc tổ chức hội nghị tuyên truyền bảo vệ 
an toàn lưới truyền tải điện tại thời điểm hiện nay là 
hết sức cần thiết.

Đường dây 500/220 kV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 2

Tại Hội nghị, đơn vị Quản lý vận hành (QLVH) đã 
tuyên truyền phổ biến các nội dung liên quan đến 
công tác bảo vệ an toàn lưới điện, trình chiếu (slide) nội 
dung Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 04/12/2017 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc đưa Hệ thống Truyền tải 
điện 500 kV vào danh mục công trình quan trọng liên 
quan đến an ninh Quốc gia và một số hành vi nghiêm 

PTC1  ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN 
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cấm được quy định tại Nghị định 
14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 
của Chính phủ ; các hành vi bị xử 
phạt cũng như thẩm quyền xử phạt 
của UBND các cấp (xã, huyện, tỉnh); 
trách nhiệm của chính quyền các cấp 
tại địa phương trong công tác bảo vệ 
an toàn công trình lưới điện cao áp 
và một số hình ảnh vi phạm và hậu 
quả vi phạm an toàn lưới điện. Đặc 
biệt đối với việc chơi thả diều gây sự 
cố đường dây.

Phát biểu tại Hội nghị, ông 
Nguyễn Văn Sử, Trưởng phòng Kiểm 
tra - Thanh tra và Pháp chế PTC1 
nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt quan 
trọng của hệ thống lưới truyền tải 
điện Quốc gia, tình hình người dân 
chơi thả diều gây sự cố lưới điện và 
tiềm ẩn các nguy cơ vi phạm... . đặc 
biệt đối với hệ thống truyền tải 500 
kV công trình đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt vào danh mục 
công trình quan trọng liên quan 
đến ANQG. Để thực hiện tốt công 
tác an ninh năng lượng trong khu 
vực, Đồng chí đã kiến nghị với địa 
phương phối hợp thực hiện một số 
giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất 
hiện tượng người dân chơi thả diều 
gây sự cố đường dây, góp phần nâng 
cao tính ổn định của hệ thống lưới 
điện Quốc gia.

Tại Hội nghị này đại diện UBND 
các xã có lưới truyền tải điện đi qua và 
đơn vị quản lý vận hành lưới truyền 
tải điện đã tổ chức ký cam kết về bảo 
vệ công trình ANQG với sự chứng kiến 
của lãnh đạo UBND huyện và các ban 
ngành tham gia.

Sau khi nghe ý kiến tham luận 
của các đại biểu đồng chí Hoàng 
Công Bộ - Chủ tịch huyện Hiệp Hòa 
kết luận và chỉ đạo thực hiện một 

số nội dung như: Giao Phòng KT&HT 
chủ trì chỉ đạo và tiếp tục phối hợp 
thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND 
tỉnh theo văn bản số 4729/UBND-CN 
ngày 31/12/2019 về việc thực hiện 
các biện pháp đảm bảo an toàn công 
trình điện. Đối với cơ quan truyền 
thông của huyện: Tăng cường công 
tác tuyên truyền trên các phương tiện 
thông tin đại chúng để người dân 
địa phương hiểu được tính chất, tầm 
quan trọng của hệ thống TTĐ Quốc 
gia và hậu quả của việc vi phạm đối 
vớicông trình quan trọng liên quan 
đến ANQG.

Ngoài ra UBND các xã có đường 
dây đi qua, triển khai thực hiện 
nghiêm túc các nội dung liên quan 
đã được ký kết với đơn vị QLVH. Văn 
phòng UBND huyện có văn bản chỉ 
đạo UBND các xã, công an các xã thực 
hiện nghiêm túc nội dung về công tác 
bảo vệ an toàn công trình trong điểm 
liên quan đến ANQG. Đặc biết đối với 
các hiện tượng người dân chơi thả 
diều có nguy cơ gây sự cố lưới điện.

Đồng thời UBND huyện đã giao 
công an huyện chỉ đạo và đôn đốc 
công an các xã tiếp tục thực hiện 
nghiêm túc nội dung Văn bản số 437/
CAHH ngày 05/12/2019 về việc đảm 
bảo an toàn hệ thống lưới truyền 
tải điện 220 kV, 500 kV trên địa bàn 
huyện Hiệp Hòa. Tổ chức điều tra, xác 
minh và kịp thời xử lý các trường hợp 
cố tình vi phạm gây ảnh hưởng đến 
an toàn hệ thống truyền tải điện theo 
quy định của pháp luật.

Thông qua Hội nghị lần này đã 
giúp cho chính quyền địa phương và 
người dân đang sinh sống dọc theo 
hành lang các tuyến đường dây nơi 
đây nâng cao nhận thức về công tác 
bảo vệ công trình ANQG và tác hại 
của việc vi phạm an toàn lưới điện cao 
áp đối với công trình ANQG. Với sự chỉ 
đạo quyết liệt của đồng chí chủ tịch 
UBND huyện cũng như sự quan tâm 
của các ban ngành của huyện Hiệp 
Hòa và đặc biệt là UBND các xã liên 
quan, hy vọng hiện tượng người dân 
chơi thả diều liên quan đến an toàn 
công trình ANQG sẽ được giải quyết 
triệt để.

Lê Quốc
Ông Hoàng Công Bộ - Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa và ông Đinh Nho Hợi - 

Phó giám đốc TTĐ Đông Bắc 3 ký cam kết tại Hội nghị
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Đoàn công tác đã đi kiểm tra 
thực tế tại vị trí (VT) vị trí 78 
thuộc khoảng néo 76 - 82 ĐZ 

500 kV Thường Tín - Tây Hà Nội; VT 
36 dự án Nâng khả năng tải ĐZ 220 
kV Hòa Bình - Hà Đông. Nhân dịp 
đầu xuân Canh Tý, thay mặt lãnh đạo 
EVNNPT, ông Phạm Lê Phú - Phó Tổng 
giám đốc và ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ 
tịch Công đoàn EVNNPT đã tặng quà 
động viên cho các lực lượng tham gia 
thi công trên công trường.

Tại hiện trường, ông Hoàng Văn 
Tuyên - Phó Giám đốc NPMB đã báo 
cáo tiến độ ĐZ 500 kV Thường Tín - 
Tây Hà Nội. Công trình có quy mô xây 
dựng mới đường dây 500 kV mạch 
kép với tổng chiều dài đường dây 40,7 
km, điểm đầu tại trạm biến áp 500 kV 
Tây Hà Nội, điểm cuối tại trạm biến 
áp 500 kV Thường Tín. Tuyến đường 
dây đi qua địa bàn các huyện Quốc 
Oai, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường 
Tín thuộc thành phố Hà Nội. Hiện 
nay, NPMB đã bàn giao mặt bằng thi 
công móng 87/96 VT, còn 09/96 VT 
chưa bàn giao do vướng công tác giải 
phóng mặt bằng (GPMB). Hành lang 
tuyến của dự án cơ bản là ruộng lúa 
và vườn rau, có một số khoảng néo 
liên quan đến nhà cửa, cây ăn quả và 
cây lâm nghiệp NPMB đang làm việc 
với các bên liên quan để giải quyết. 
Về vật tư đã cung cấp đầy đủ dây, sứ, 
phụ kiện cho nhà thầu. Đã giao 90/96 
cột thép cho các nhà thầu (trừ các 
cột liên quan hiệu chỉnh tuyến), các 
nhà thầu đã dựng cột xong 80/96VT. 

EVNNPT KIỂM TRA TIẾN ĐỘ 
CÁC DỰ ÁN CẤP ĐIỆN THỦ ĐÔ HÀ NỘI 

Quang Thắng 

Ngày 07/02/2020, Đoàn công tác của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) do Phó Tổng Giám đốc (PTGĐ) Phạm 
Lê Phú dẫn đầu đã đi thăm và kiểm tra tiến độ thi công đường dây (ĐZ) 500 kV Thường Tín - Tây Hà Nội và dự án Nâng khả 
năng tải đường dây 220 kV Hòa Bình - Hà Đông. Tham gia đoàn công tác có ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn EVNNPT, 
lãnh đạo các ban chuyên môn EVNNPT; ông Hoàng Văn Tuyên - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc 
(NPMB); ông Hoàng Xuân Khôi - Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) và đại diện các phòng có liên quan của NPMB, 
PTC1; các nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát ...

Ông Hoàng Văn Tuyên - Phó Giám đốc NPMB báo cáo tiến độ triển khai dự án ĐZ 
500 kV Thường Tín - Tây Hà Nội

Phó TGĐ EVNNPT Phạm Lê Phú tặng quà cho các đơn vị tham gia dự án Nâng 
khả năng tải ĐZ 220 kV Hòa Bình - Hà Đông
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TRẠM BIẾN ÁP 110 KV PHÚ XUYÊN 
TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY 

NỀN KINH TẾ CỦA HUYỆN

Trên địa bàn Hà Nội hiện nay chỉ duy nhất huyện 
Phú Xuyên chưa có trạm biến áp 110 kV phục vụ cho 
nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bởi 
vậy, tháng 10/2019, UBND huyện Phú Xuyên đã bàn 
giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư quản lý và hoàn 
thiện hồ sơ xin giao đất theo quy định để thực hiện dự 
án mở rộng thêm cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho 
địa phương, nhất là các làng nghề truyền thống, cụm 
công nghiệp, khu đô thị vệ tinh.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó 
Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất 
huyện Phú Xuyên cho biết, dù chậm 2 tháng so với 

kế hoạch bàn giao, nhưng việc UBND huyện Phú Xuyên bàn 
giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án lưới 
điện Hà Nội (thuộc Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội 
- EVNHANOI) để thực hiện dự án trạm biến áp 110 kV Phú 
Xuyên và đường dây cấp điện cho trạm là một nỗ lực lớn của 
chính quyền địa phương. Trạm biến áp này được xây dựng 
với tổng diện tích 3.500m2, có 7 hộ dân nằm trong diện giải 
phóng mặt bằng.

Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện theo 
đúng quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn 
của pháp luật hiện hành, các hộ dân đã nhất trí phương án 
bồi thường từ phía chủ đầu tư; phần đường dây cấp cho trạm 
biến áp với tổng diện tích giải phóng mặt bằng là 10.292m2, 
có 130 hộ trong diện giải phóng mặt bằng cũng đã nhất trí 
phương án bồi thường từ phía chủ đầu tư. Tuy nhiên, có 12 
hộ dân thuộc tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên không có 
trong danh sách bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án 
xây dựng trạm, đã có đơn kiến nghị về việc xây dựng trạm ảnh 
hưởng đến môi trường, sức khỏe của người dân gửi UBND thị 
trấn và huyện Phú Xuyên.

“Thời gian qua, chúng tôi phối hợp với UBND thị trấn 
Phú Xuyên, các đoàn thể tại địa phương kiên trì vận động, 
tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận với dự án. Còn 
về lý do chậm bàn giao so với kế hoạch đặt ra khoảng 2 tháng 
cũng có nguyên nhân là chúng tôi để bà con thu hoạch xong 
lúa mùa mới tiến hành bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu 
tư” - ông Nguyễn Ngọc Anh thông tin.

Trao đổi về công tác tuyên truyền vận động người dân 
khi thực hiện dự án, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch UBND 
thị trấn Phú Xuyên chia sẻ: “Chúng tôi quán triệt đối với các 

Các nhà thầu đã kéo dây được 11/41 khoảng néo 
(KN) tương đương khoảng 10/40,7km, đang thi công 
02/41 KN.

Với dự án Nâng khả năng tải ĐZ 220 kV Hòa Bình 
- Hà Đông, ông Hoàng Xuân Khôi - Phó Giám đốc 
PTC1 báo cáo: Công trình được xây dựng trên hành 
lang của ĐZ hiện hữu (được tháo dỡ) đi qua địa bàn 
TP. Hòa Bình, các huyện Kỳ Sơn, Lương Sơn thuộc tỉnh 
Hòa Bình và huyện Chương Mỹ, quận Hà Đông thuộc 
thành phố Hà Nội. ĐZ 220 kV Hòa Bình - Hà Đông dài 
57km, giai đoạn 1 thi công hoàn thành 15km thay dây 
siêu nhiệt ACCC510, giai đoạn 1 thực hiện 42km xây 
dựng mới trên mạch HB- HĐ 1 từ VT 106 đến VT 13. 
Tại ngăn lộ tại SPP 220 kV NMTĐ Hòa Bình và TBA 220 
kV Hà Đông sẽ thay thế một số thiết bị tại các ngăn lộ 
liên quan nhằm tăng khả năng tải phù hợp với đường 
dây. Đến nay PTC1 đã đóng điện hoàn thành giai đoạn 
1 thay dây dẫn siêu nhiệt lõi composite ACCC510 tại 
khu vực đầu Hòa Bình (SPP 220K Hòa Bình - VT 107 với 
10km) và tại khu vực Hà Nội (VT 13 - PT TBA 220 kV Hà 
Đông với 5km). Về tiến độ thực hiện giai đoạn 2, thi 
công kéo rải căng dây dẫn 2xACSR 400/64 (mạch Hòa 
Bình - Hà Đông 1) và kéo rải căng dây dẫn tổn thất 
thấp 2xLL-AS/ACSR 510 (mạch Hòa Bình - Hà Đông 
3) đều từ VT 14 - VT 106 với chiều dài 42km. Dự kiến 
kế hoạch kéo rải căng dây dẫn 2xACSR 400/64 (mạch 
Hòa Bình - Hà Đông 1) thực hiện từ tháng 04/2020 
đến tháng 06/2020 và kéo rải căng dây dẫn tổn thất 
thấp 2xLL-AS/ACSR 510 (mạch Hòa Bình - Hà Đông 3) 
và đấu nối hoàn thành dự án trong quý 4/2020.

Tại hiện trường sau khi kiểm tra thực tế tại hiện 
trường và nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình 
tiến độ các dự án, PTGĐ EVNNPT Phạm Lê Phú đã chỉ 
đạo tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc; yêu cầu 
NPMB phối hợp chặt chẽ với chính quyền và công an 
các địa phương để đẩy nhanh tiến độ GPMB, sớm bàn 
giao cho các nhà thầu thi công, bên cạnh đó NPMB 
cần phối hợp chặt chẽ nhà thầu, tập trung giải quyết 
nhanh những vướng mắc phát sinh đảm bảo hoàn 
thành dự án ĐZ 500 kV Thường Tín - Tây Hà Nội đúng 
tiến độ. Đối với dự án nâng cao khả năng tải của ĐZ 
220 kV Hòa Bình - Hà Đông, PTC1 cần chuẩn bị đủ vật 
tư thiết bị, phối hợp các nhà thầu và các đơn vị liên 
quan để đảm bảo hoàn thành theo tiến độ chung. Đây 
các các dự án nâng cao khả năng cung cấp điện cho 
Thủ đô Hà Nội vì vậy NPMB và PTC1 và các nhà thầu 
phải giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh trong 
quá trình thực hiện dự án; các đơn vị tư vấn giám sát 
phải tập trung để giám sát, nghiệm thu kịp thời, đúng 
quy định, đôn đốc các nhà thầu xây lắp đảm bảo an 
toàn, chất lượng và tiến độ dự án.

Ñieän & Ñôøi soáng     47

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏC î



đảng viên trong từng chi bộ để từ 
đó vận động, thông báo với thành 
viên, người thân trong gia đình. Các 
đoàn thể, hội phụ nữ, cựu chiến binh 
cũng được phát huy… để người dân 
hiểu về dự án và những lợi ích mang 
lại cho kinh tế địa phương”.

Còn ông Đào Quang Thạch, ở 
tiểu khu Mỹ Lâm, cho hay, đại đa số 
bà con rất đồng thuận. Khi được giải 
thích và làm rõ các cơ sở pháp lý của 
dự án, báo cáo đánh giá tác động môi 
trường… người dân rất yên tâm và 
vui mừng khi dự án hoàn thành sẽ giải 
quyết những khó khăn về nguồn điện 
cho địa phương. Bởi, hiện nay trên địa 
bàn Hà Nội, chỉ duy nhất huyện Phú 
Xuyên chưa có trạm biến áp 110 kV, 
ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển 
kinh tế của địa phương.

Thông tin thêm về dự án, ông 
Nguyễn Đăng Phong, Giám đốc Ban 
Quản lý dự án lưới điện thành phố 
Hà Nội cho biết, dự án có tổng mức 
đầu tư 279,3 tỷ đồng, do EVNHANOI 
làm chủ đầu tư. Trạm sẽ được đầu tư 
công nghệ hiện đại, ngoài hệ thống 

điều khiển bảo vệ thiết bị điện theo 
tiêu chuẩn ngành, còn có hệ thống 
hố và bể thu dầu máy biến áp, bảo 
đảm các yêu cầu về phòng cháy, 
chữa cháy. Trạm được cấp điện từ 2 
ngăn lộ đường dây lộ 173, 174 E10.4 
(trạm biến áp 110 kV Tía) và có quy 
mô bao gồm 2 máy biến áp 63MVA 
trong giai đoạn này lắp đặt trước 1 
máy biến áp 63MVA. Hiện tại, phần 
đường dây 110 kV đơn vị xây lắp 
đang thi công đào, đúc móng và 
dựng cột (xây dựng móng 42/49 vị 
trí, dựng cột 38/49 cột). Đối với trạm 
biến áp, đơn vị thi công đã thực hiện 
quây hàng rào tôn phần mặt bằng 
diện tích trạm.

“Các thủ tục về công tác chuẩn bị 
đầu tư dự án đã hoàn thành, đơn vị sẽ 
triển khai các biện pháp tiến hành xây 
dựng trạm biến áp. Dự kiến, chúng tôi 
thi công, đóng điện công trình trong 
quý III-2020” - ông Nguyễn Đăng 
Phong nhấn mạnh.

Ngay sau khi nhận bàn giao mặt 
bằng, chủ đầu tư đã cho đơn vị thi 
công quây rào tôn toàn bộ mặt bằng 

công trường, lắp đặt đầy đủ các biển 
cảnh báo, đèn chiếu sáng… đồng 
thời triển khai các biện pháp chuẩn 
bị thi công tiến hành xây dựng trạm 
biến áp. 

Chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường 
thi công, Tổng Giám đốc EVNHANOI 
Nguyễn Danh Duyên yêu cầu đại diện 
Ban Quản lý dự án lưới điện TP Hà Nội 
và các đơn vị tư vấn, nhà thầu xây lắp 
tập trung cao độ, dồn sức thi công dự 
án. Bên cạnh đó, các khâu phải đảm 
bảo tuân thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn, 
quy định của pháp luật liên quan đến 
triển khai thi công, công tác an toàn lao 
động, môi trường, phòng cháy chữa 
cháy… Đặc biệt, không để xảy ra bất 
kỳ vấn đề gì ảnh hưởng đến sản xuất, 
đời sống của nhân dân trên địa bàn. 
Tổng Giám đốc EVNHANOI ghi nhận 
và đánh giá cao những nỗ lực tháo gỡ 
khó khăn của các bên trong thời gian 
qua. Đồng thời, phát động thi đua 
hoàn thành các hạng mục đạt và vượt 
tiến độ, đóng điện trạm biến áp 110 kV 
Phú Xuyên trước ngày 30/4/2020.

Nguyễn Vàn

Các đơn vị liên quan đang tiến hành thi công dự án
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“Khám” định kỳ và ra cảnh báo   

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu 
ngành Điện, trong đó có lĩnh vực 
truyền tải, tháng 6/2017, NPTS ra đời 
với nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ kỹ 
thuật cho hệ thống truyền tải điện 
như: Lắp đặt, thí nghiệm, sửa chữa, tự 
động hóa và các dịch vụ phụ trợ khác; 
sửa chữa lớn, thí nghiệm định kỳ các 
thiết bị…

Cụ thể,   NPTS trong năm đầu 
thành lập chỉ có 680 lao động nhưng 
sau hai năm, con số này đã tăng gấp 
đôi. Điều đó chứng tỏ sự   ra đời của 
NPTS là cần thiết và bản thân doanh 
nghiệp dịch vụ này cũng đang có sức 
hút đối với người lao động trong nội 
bộ ngành Điện để thực hiện những 
thao tác kỹ thuật giúp lưới truyền tải 
điện vận hành an toàn, hiệu quả.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám 
đốc NPTS cho hay, sau hai năm vận 
hành mô hình doanh nghiệp này, 
guồng quay công việc đã ổn định 
và từng bước khẳng định đây là một 
nhiệm vụ không thể thiếu đối với 
lĩnh vực truyền tải điện của EVN. Đặc 
biệt, trong năm vừa qua, công tác thí 
nghiệm định kỳ đã được NPTS chú 
trọng quản lý, đôn đốc tới 4 Trung 
tâm trực thuộc để tập trung nguồn 
lực thực hiện nhiệm vụ. Đến thời 
điểm này, đơn vị đã hoàn thành 100% 
công tác thí nghiệm định kỳ thiết bị 
năm 2019, công tác này của năm 
2020 cũng đã thực hiện đạt gần 70% 
khối lượng.

“Thông qua công tác thí nghiệm 
định kỳ sớm hơn trước đây, NPTS đã 
kịp thời đưa ra những cảnh báo sớm 
về tình trạng của các thiết bị đang 
vận hành trên lưới điện của các Công 

ty truyền tải điện (PTC),  từ đó làm cơ 
sở để các PTC đưa ra các quyết định 
về việc sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị 
phù hợp, góp phần làm giảm sự cố 
lưới điện của các PTC”, ông Nguyễn 
Tiến Dũng   nói về vai trò của NPTS 
và cho biết, tới đây sẽ đặc biệt chú 
trọng công tác này vì nó giống như 
việc “khám sức khỏe định kỳ” để phát 
hiện và “điều trị” kịp thời nếu có nguy 
cơ ảnh hưởng đến an toàn hệ thống.

Cụ thể, trong năm qua, NPTS 
đã   nhận và thực hiện hơn 1,5 vạn 
danh mục thí nghiệm định kỳ trên cả 
nước, trong đó nhiều nhất là ở PTC1 
với hơn 4.000 danh mục, PTC4   gần 
6.000 danh mục...Thống kê mới đây 
cho thấy, khối lượng thí nghiệm định 
kỳ hàng năm do NPTS thực hiện đều 
tăng. Nếu như năm 2018 tăng trên 
9%, thì 2019 là 16% và dự kiến năm 
2020 mảng việc này sẽ tăng trên 18%. 

Trong lĩnh vực truyền tải điện, 
khi xảy ra các sự cố và bất thường trên 

lưới, NPTS và  các PTC gần như là một, 
tập trung nhân lực, phương tiện, thiết 
bị thi công để xử lý tránh gián đoạn 
cấp điện. Năm 2019, hàng trăm hạng 
mục thi công theo yêu cầu của các 
đơn vị phát sinh ngoài kế hoạch cũng 
đã được doanh nghiệp dịch vụ này 
thực hiện; gần 300 hạng mục thi công 
theo kế hoạch sửa chữa thường xuyên 
của các PTC cũng đã hoàn thành.

Các công trình như máy biến áp 
AT2 trạm 220kV Hà Giang, lọc dầu 
3 pha máy biến áp AT1 trạm 500kV 
Hòa Bình, máy biến áp T1 trạm 
220kV Huế, máy biến áp AT2 trạm 
220kV Long Xuyên, thay MC 279 
trạm 500kV Nhà Bè...  là những công 
trình xử lý sự cố NPTS đã tham gia 
trong thời gian gần đây.

Bên cạnh đó, NPTS còn phối hợp 
với các Ban quản lý dự án của Tổng 
công ty Truyền tải điện Quốc gia thực 
hiện các nhiệm vụ về lắp đặt các 
máy biến áp, thí nghiệm hiệu chỉnh, 

NHỮNG NGƯỜI "CHẨN BỆNH"
TRÊN LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA

Với nguồn nhân lực chưa tới 10% lực lượng lao động của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 
gia nhưng hơn 600 công nhân, cán bộ kỹ thuật của Công ty Dịch vụ Kỹ thuật truyền tải điện 
(NPTS) đã tham gia sâu, rộng vào các hoạt động thí nghiệm, sửa chữa, xử lý sự cố...  giúp ngành 
Điện truyền tải điện an toàn, liên tục để phục vụ phát triển đất nước.

Ông Nguyễn Tiến Dũng- Giám đốc Công ty Dịch vụ Kỹ thuật truyền tải điện
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EVNHANOI KHUYẾN KHÍCH 
KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG 
CÁC DỊCH VỤ ĐIỆN TRỰC TUYẾN

Trong bối cảnh ngành Y tế đang khuyến cáo hạn 
chế tiếp xúc trực tiếp để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan 
do virus Covid-19, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội 
(EVNHANOI) cũng khuyến khích các khách hàng tăng 
cường sử dụng các công cụ và dịch vụ điện trực tuyến khi 
có nhu cầu về dịch vụ điện.

Cho tới nay, nhiều giải pháp phòng chống virus Covid-19 liên 
tục được đưa ra, nhưng dường như không mấy ai để ý tới thói 
quen sử dụng tiền mặt cũng có thể là nguồn phát tán virus 

gây bệnh. Thói quen sử dụng tiền mặt và khử khuẩn bàn tay sau khi 
tiếp xúc với tiền mặt không sạch sẽ không những liên quan đến việc 
phát tán lây nhiễm virus Covid-19 mà còn rất nhiều những loại vi 
khuẩn có hại khác có trong tiền mặt khi lưu hành trên thị trường.

Tăng cường các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt 
Ảnh: Thanh Đạm 

Việc thực hiện các dịch vụ điện bằng hình thức trực tuyến sẽ 
hạn chế giao dịch bằng tiền mặt hoặc tiếp xúc với mực in hóa đơn 
trên giấy, điều này giảm nguy cơ tiếp xúc trực tiếp với vi khuẩn, 
hóa chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể người.

Ông Nguyễn Bá Diệp - Phó Chủ tịch, đồng sáng lập Ví MoMo cho 
biết, tiền mặt được các nhà khoa học kiểm chứng cho thấy chứa rất 
nhiều chủng loại vi khuẩn và có thể lây truyền qua việc tiếp xúc bằng 
tay. Virus Covid-19 được lây lan qua đường tiếp xúc thông thường, 
do vậy tiền mặt có khả năng trở thành một ổ bệnh nếu chẳng may 
có người mắc bệnh và truyền virus vào tiền thông qua tiếp xúc. 

Ông Diệp cũng dẫn nhận định của một số chuyên gia y tế 
rằng với thói quen sử dụng tiền mặt lên đến 90% dân số như hiện 
nay thì tiền giấy hay tiền polymer đều có nguy cơ là nguồn của 
các tác nhân gây bệnh và là rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng.

Từ cuối năm 2019, EVNHANOI đã triển khai cung cấp 100% dịch 
vụ điện theo phương thức điện tử đối với các hình thức: cấp điện hạ/

tư vấn giám sát   lắp đặt và thi công xây dựng..., 
với 25 gói thầu đã hoàn thành, 32 gói thầu đang 
thi công. Trong đó có   một số dự án trọng điểm 
đã đóng điện trong tháng 12/2019. Một số dự án 
trọng điểm ngành Điện như đường dây 500 kV 
mạch 3, NPTS cũng tham gia.

Ít người, nhiều việc

Theo ông Phạm Văn Trường - Trưởng phòng 
Tổng hợp NPTS cho hay, số lao động làm công tác 
thí nghiệm định kỳ, xử lý sự cố, sửa chữa lớn ở đây 
hiện có 651/1.235 người của Công ty trên toàn 
quốc. Con số này chiếm chưa đến 10% lực lượng 
lao động của Truyền tải điện Quốc gia.

“Hiện tại, nhiều phòng chức năng của NPTS 
đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhiều 
mảng công việc khác nhau trong khi số lượng cán 
bộ nhân viên tại các phòng chức năng còn khá ít, 
trong khi khối lượng công việc được giao lớn. Khó 
khăn này cũng ảnh hưởng tới quá trình thực hiện 
nhiệm vụ sản xuất mà cấp trên giao“, ông Trường 
cho biết thêm.

Để hoàn thành những nhiệm vụ cơ bản năm 
2020, NPTS sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác rà 
soát, bố trí lại lao động. Sắp xếp, tổ chức lại lực 
lượng lao động trực tiếp, lao động phục vụ phụ 
trợ, đảm bảo bố trí lao động khoa học, hợp lý. 
Ngoài ra, đơn vị sẽ tập trung cho công tác đào tạo 
phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực   thí nghiệm, 
sửa chữa lưới điện, để làm chủ công nghệ đối với 
các thiết bị nhất, nhị thứ và hệ thống điều khiển 
máy tính trên hệ thống truyền tải. Theo đó, NPTS 
dự kiến đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn kỹ 
thuật, xây dựng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật giỏi 
về các lĩnh vực: Hệ thống điều khiển bảo vệ, cáp 
cao áp, kháng, máy cắt…

Một khó khăn nữa là, không ít hạng mục thí 
nghiệm điện hiện nay NPTS vẫn chưa thực hiện 
được do chưa có trang bị thiết bị hoặc chưa đủ 
trang thiết bị. Một số Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật 
trực thuộc chỉ có một thiết bị nên khi cần thi công 
đồng thời nhiều hạng mục, nhiều trạm biến áp 
cùng lúc (theo lịch cắt điện của các cơ quan điều 
độ, phục vụ xử lý sự cố) là khó đáp ứng được.

Chính vì thế, để góp phần thực hiện mục tiêu 
chung của EVNNPT là “Tiếp tục đảm bảo truyền tải 
điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ phát triển 
kinh tế xã hội của đất nước”, NPTS đã kiến nghị 
Tổng công ty tạo điều kiện để đơn vị đạt  được kế 
hoạch về thí nghiệm định kỳ năm 2021 trong năm 
nay trên lưới của các PTC. Đồng thời thực hiện và 
hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về sản xuất kinh 
doanh - tài chính - đầu tư xây dựng năm 2020. Từ 
đó tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược phát 
triển Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đến 
năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2040.

Kiến Giang
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trung áp, dịch vụ hợp đồng và thanh toán tiền điện, áp dụng 
cho tất cả các khách hàng sử dụng điện tại thành phố Hà Nội 
với mong muốn mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng sử 
dụng điện, đồng thời góp phần đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong đời sống kinh tế - xã hội.

EVNHANOI triển khai cấp điện hạ áp theo phương thức điện 
tử tại các điện lực trên địa bàn Hà Nội

Dịch vụ điện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Ngoài ra, cũng từ thời điểm cuối năm 2019, ngoài 
trang web Chăm sóc khách hàng (http://cskh.evnhanoi.
com.vn/) của EVNHANOI, khách hàng sử dụng điện có thể 
thực hiện yêu cầu cấp điện mới qua Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia (http://dichvucong.gov.vn) để đăng ký cấp điện 
mới qua lưới hạ áp/trung áp. Sau khi nhân viên giao dịch 
của Điện lực nhận yêu cầu từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia, 
khách hàng sẽ nhận được tin nhắn theo cú pháp: “Dien luc 
da tiep nhan ho so yeu cau dich vu De tra cuu thong tin 
tai Cong dich vu cong quoc gia, Quy khach hang vui long 
su dung ma ho so xxxxxxxxxx-xxxxxx-xxx” (chú ý mã hồ sơ 
do Cổng Dịch vụ công Quốc gia sinh ra và chuyển sang).

Đối với dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4, khách hàng 
có thể nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến chi phí 
dịch vụ điện trên website Chăm sóc khách hàng (CSKH) 
EVNHANOI. Việc áp dụng điện tử hóa các dịch vụ về điện 

và cung cấp hợp đồng theo phương thức điện tử giúp 
khách hàng thay vì ký và lưu hồ sơ trên bản giấy, khách 
hàng chỉ cần ký online trên Website CSKH của EVNHANOI 
bằng hình thức nhập mã OTP nhận qua Email hoặc qua 
tin nhắn SMS và hoàn toàn lưu hồ sơ online trên website 
CSKH của EVNHANOI.

EVNHANOI cung cấp các dịch vụ điện theo phương thức điện tử

Theo bà Tô Lan Phương - Trưởng Ban Kinh doanh 
EVNHANOI, việc áp dụng phương thức giao dịch điện tử 
đối với dịch vụ điện, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong đời sống kinh tế - xã hội của Nhà nước nói 
chung và trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng, 
hướng tới mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, nâng cao 
dịch vụ khách hàng của ngành Điện.

Bên cạnh đó việc giao dịch bằng hình thức điện tử 
giúp giảm chi phí in, gửi, bảo quản, lưu trữ Hợp đồng so 
với sử dụng Hợp đồng giấy, do đó, góp phần tiết kiệm chi 
phí cho xã hội, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, 
góp phần bảo vệ môi trường.

Tổng đài Chăm sóc khách hàng EVNHANOI 19001288

Trong quá trình thực hiện các dịch vụ điện theo 
phương thức điện tử và dịch vụ điện trên Cổng dịch vụ 
công Quốc gia nếu có thắc mắc về quy trình sử dụng, 
khách hàng  liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng của 
EVNHANOI (Tổng đài 19001288 phục vụ 24/7) để được tiếp 
nhận tư vấn và giải đáp.

Thu Minh

Ñieän & Ñôøi soáng     51

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏC î



Trong soá naøyTaïp chí

Ñieän & Ñôøi soáng
Electricity & Life Review

ISSN 0686 - 3883

Cô quan ngoân luaän cuûa HOÄI ÑIEÄN LÖÏC VIEÄT NAM

Taïp chí xuaát baûn haøng thaùng

Soá 250, thaùng 02/2020

Toång Bieân taäp:

GS.VS.TSKH TRAÀN ÑÌNH LONG

Phoù Toång Bieân taäp:

TSKH. TRAÀN KYØ PHUÙC

Hoäi ñoàng Bieân taäp:

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

Thö kyù toøa soaïn:

TS. BUØI MAÏNH TUÙ

Bieân taäp vaø trò söï:

ÑOÀNG KHÔÛI - QUOÁC CHIEÂU 
NGUYEÃN PHÖÔÏNG - ÑAÊNG HOAØNG

TROÏNG NGHÓA - QUANG THAÉNG

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

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

Maõ soá thueá: 0100779301 
Taøi khoaûn: 115000002985

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

Website: dienvadoisong.vn

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

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

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

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

Thieát keá: VIEÄT PHÖÔNG

î KYÛ NIEÄM 90 NAÊM NGAØY THAØNH LAÄP 
     ÑAÛNG COÄNG SAÛN VIEÄT NAM

- Những mốc son chói lọi và bài học kinh nghiệm trên 
chặng đường 90 năm vinh quang của Đảng Cộng sản 
Việt Nam .........................................................................................1
- Dưới sự lãnh đạo của Đảng, EVN đã làm tròn sứ mệnh 
“Điện đi trước một bước”  .........................................................5

î SAÛN XUAÁT - KINH DOANH

- EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định tết 
Nguyên Đán ...................................................................................7
- EVN khuyến nghị khách hàng sử dụng dịch vụ điện 
trực tuyến .......................................................................................8
- EVNHANOI đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định 
dịp tết Nguyên Đán ................................................................. 10
- EVNHANOI ra quân triển khai công trình đầu Xuân... 11
- EVNNPT đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu giai 
đoạn .............................................................................................. 12
- Người thợ điện Thái Bình như người lính thầm lặng 
giữa những ngày....................................................................... 14
- Nguồn cung nhiên liệu đảm bảo cho sản xuất điện 
năm 2020 ..................................................................................... 18

î KHOA HOÏC - COÂNG NGHEÄ

- Giải pháp gia cố nền đường ô tô bằng phụ phẩm công 
- nông nghiệp ............................................................................ 19
- Thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển đèn chiếu sáng giao 
thông  nông thôn sử dụng năng lượng mặt trời ............. 23

î ÑIEÄN THÖÔØNG THÖÙC

- Bảo quản đồ điện tử như thế nào khi trời nồm ẩm ... 29
- Cách bảo vệ máy tính khi trời nồm ẩm .......................... 30
- Người dùng cần lưu ý tới thời gian thay lõi lọc RO  ... 31

î NHÌN RA THEÁ GIÔÙI

- Pin năng lượng có thể tạo ra điện vào ban đêm ........ 32
- Tòa nhà tự cung cấp năng lượng lớn nhất thế giới ... 33

î HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏC

- Công ty Truyền tải điện 1: Hoàn thiện toàn diện Kế 
hoạch ............................................................................................ 35
- Đảng ủy EVN  ban hành Chỉ thị đảm bảo cấp điện an 
toàn mùa khô ............................................................................. 38
- Điện lực miền Nam: Ưu tiên cấp điện các bệnh viện  và 
cơ ở y tế ........................................................................................ 39
EVN và các đơn vị chủ động phòng chống dịch bệnh 
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của viruts 
Corona  ......................................................................................... 40
- EVNHANOI chung tay ứng phó dịch viêm phổi ........... 41
- PTC1 đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn 
lưới điện ....................................................................................... 44
- EVNNPT kiểm tra tiến độ các dự án cấp điện thủ đô Hà 
Nội  ................................................................................................. 46
- Trạm biến áp 110 kV Phú Xuyên trở thành động lực 
thúc đẩy phát triển kinh tế của vùng  ............................... 47
- Những người "chẩn bệnh" trên lưới điện quốc gia....... 49
- EVNHANOI khuyến khích khách hàng sử dụng các dịch 
vụ điện trực tuyến ......................................................................... 50

Giá: 25.000 đÑieän & Ñôøi soáng     52


