
Cả một đời là lính…

Ông là bác sỹ Đào Bá Vy, nguyên 
trưởng khoa Vật lý trị liệu, Bệnh viện 
Quân y 354. Tham gia chiến trường 
từ năm 1946, ông làm liên lạc tự vệ 
thành Hà Nội cho đơn vị, rồi liên lạc 
Quân y Viện Tổng Chiến khu 2 Sơn 
Tây.  Năm 1947 ông được về Trung 
đoàn 52 Tây Tiến. Từ Tây Tiến trở về 
ông lại tiếp tục phục vụ công tác 
y tế tại Quân y 66, rồi Trung đoàn 
57 (thuộc Đại đoàn 304). Tại đây 
ông được đơn vị cử đi học y tá cứu 
thương và trở thành y tá phòng mổ 
trong suốt năm 1954 - chiến dịch 
Điện Biên Phủ. 

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ 
ông được cử đi học y sỹ rồi bác sỹ, 
trở về phục vụ công tác quân y thủ 
trưởng, phụ trách việc chăm sóc 
sức khỏe các thủ trưởng của 3 tổng 
cục: Tổng cục Tham mưu, Tổng cục 
Chính trị, và Tổng cục Hậu cần. Đặc 
biệt có giai đoạn ông được phân 
công phụ trách sức khỏe đồng chí 
Nguyễn Chí Thanh. 

Năm 1967 theo tiếng gọi của 
Đảng, ông lên đường vào chiến 
trường B, lần lượt phụ trách Đội điều 
trị 18, phụ trách Quân y Viện 84, 92. 
Chuyên môn chính của ông khi đó là 
công tác ngoại khoa, mổ vết thương, 

cưa cắt, khâu và xử lý các vết thương 
cho bộ đội ngoài chiến trường. Chiến 
trường B gian khổ và ác liệt; nhưng 
có lẽ với ông đó là những ngày tháng 
oai hùng và đáng nhớ nhất trong 
suốt cuộc đời…

Giờ đây, ở tuổi 90 dáng ngồi như 
còng xuống trên chiếc xe lăn, bàn tay 
già nua lần giở từng trang nhật ký, 
giấy đã ngả màu thời gian, ông kể, 

ngày ấy khi đang là một bác sĩ quân 
y thủ trưởng, nghe theo tiếng gọi 
của Đảng, ông lên đường vào chiến 
trường B…

Cho tôi xem bài thơ “Đi lên” 
đề tháng 10/1967 ông bảo, khi đó 
cũng có những suy nghĩ đấu tranh 
tư tưởng, nhưng vượt lên những suy 
nghĩ cá nhân là một tinh thần quyết 
tâm “đi lên”, “trả nghĩa Đảng ơn dân”. 

Ký ức tháng 7

Tháng 7 luôn là thời gian 
mà người bác sĩ quân y cựu 
chiến binh như ông luôn cảm 
thấy bồi hồi xúc động khi nghĩ 
về kỷ niệm xưa với anh em 
đồng đội một thời trong chiến 
trường gian khó.
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…Không!

Không thể cắm cuộc đời trong vòng đất nhỏ

Không thể đứng một chỗ với công tác bình thường

Không thể vấn vương với thủ đô Hà Nội

Không thể nuốt thời gian như nuốt cơm sáng tối.

Làm như vậy là có lỗi

Suy nghĩ cá nhân như vậy là có tội với nhân dân.

Phải vững bước đi lên, không chút ngại ngần.

Đi lên!

Trả nghĩa Đảng, ơn dân đã nuôi mình khôn lớn.

Những vần thơ đầy cảm xúc trăn trở, quyết tâm đanh 
thép ấy cho tôi thấy một thế hệ thanh niên đầy nhiệt 
huyết và lý tưởng cách  mạng, biết gạt bỏ những suy nghĩ, 
những lợi ích cá nhân tầm thường để sống và sẵn sàng 
chiến đấu vì niềm tin, vì lý tưởng. 

Ngày 31/12/1967, ông “tạm biệt Hà Nội” với những 
vần thơ đầy cảm xúc, lòng nhẹ tênh “Vâng theo lệnh Bác 
Hồ/Cháu tạm biệt thủ đô/Lên đường đi đánh Mỹ”. Đã không 
còn chút trăn trở suy tư hay đấu tranh tư tưởng gì nữa, 
chàng bác sĩ trẻ lên đường nhận nhiệm vụ, vui vẻ hẹn 
ngày gặp lại Hà Nội “Sẽ cùng ai những đêm hè dạo mát/ Vui 
lướt thuyền trên sóng biếc Hồ Tây”.

Xuyên suốt hành trình hành quân vào chiến trường 
B là những ngày tháng gian khổ, mưa bom bão đạn, đói 
rét, bệnh tật bủa vây, nhưng người chiến sĩ - bác sĩ ấy 
cùng anh em đồng đội vẫn luôn vững vàng lý tưởng, 

vững vàng niềm tin vào Đảng và Bác Hồ, niềm tin ngày 
toàn thắng.

Lần giở từng trang nhật ký giấy ngả màu năm tháng, 
tôi cảm giác như mình đang được cùng ông đi qua những 
năm tháng hào hùng ấy, qua những đau thương đáng tự 
hào ấy, chứng kiến những hy sinh gian khổ, mưa bom bão 
đạn, những lần “đơn vị bị oanh tạc”, những trận B52 trút 
xuống bất ngờ khiến cả đội điều trị không kịp trở tay…

Tôi thực sự xúc động với bài thơ ông viết tưởng nhớ 
hai người bạn mới hy sinh ngày 19/7/1970.

Một chiều về, tim đau như xé  

Giặc giết rồi, đôi bạn trẻ Sinh Liên

Căm giận thay, quân Mỹ cuồng điên

Chúng sát hại Sinh Liên bằng bom phá.

Thù này đây, ta phải trả!

Toàn đội ta tất cả vùng lên

Quyết! Trả thù cho Sinh Liên

Bằng hành động làm thêm phần việc

Chiến đấu đến cùng chẳng tiếc máu xương

Chúng tôi thề! 

Vĩnh biệt Sinh Liên.

Vết thương không ngủ yên…

Tháng 8/1971 với chi chít những vết bom bi và một 
vết thương dài bên dưới mạng sườn phải, một bên chân 
teo cơ, đau nhức thấu xương và những cơn sốt rét rừng 
liên tục hành hạ, ông được ra Bắc. Có lẽ chỉ những con 
người ngày đêm gian khổ chiến đấu với mưa bom bão 
đạn, có thể hy sinh bất cứ lúc nào mới thấm thía “giá trị” 
của cụm từ “được ra Bắc”. Nhưng với một Đảng viên, một 
chiến sĩ cách mạng đã can trường đi qua 2 cuộc chiến 
tranh thì việc nhận lệnh ra Bắc lại đem đến không ít trăn 
trở. Ông viết, “Bốn năm ở chiến trường/ Mai lên đường ra 
Bắc/ Trong tâm tư còn vướng mắc/ Cái chủ nghĩa cá nhân…” 
Vướng mắc ấy là trăn trở, là suy nghĩ đấu tranh liệu mình 
có “chủ nghĩa cá nhân” khi chiến tranh chưa kết thúc, anh 
em đồng đội vẫn đang ngày đêm chiến đấu mà mình lại 
“bỏ cuộc”, ra Bắc???
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Dù còn trăn trở nhưng người 
lính khi đó xác định khi đã có lệnh 
là nhiệm vụ phải thực hiện. 20 ngày 
ròng rã đi bộ vượt đường 9 đầy gian 
nan, qua các chặng đường gay go 
ác liệt, qua các cửa khẩu địch oanh 
tạc thường xuyên, với vết mổ còn 
đau, ông đã cố gắng, nỗ lực từng 
ngày ra được đến Quảng Bình, rồi 
trở ra Bắc…

Sau này khi đất nước hòa bình 
thống nhất, ông lại trở về bình dị 
với vai trò một bác sĩ quân y, trưởng 
Khoa Vật lý trị liệu, Bệnh viện Quân y 
354. Ông thường kể cho các con các 
cháu nghe những câu chuyện chiến 
trường, không chỉ là những gian khó 
hy sinh mà là cả một sự tự hào về 
những năm tháng đã đi qua. Đó là ý 
chí quyết tâm vượt qua mọi gian khổ 
trên đường hành quân vào Nam, đó 
là những câu chuyện cảm động về 
tình đồng đội, chuyện về “mưa bom 
bão đạn”, về những trận càn mà ông 
và các anh chị em trong đội phẫu 
đã chiến đấu ra sao để bảo vệ bệnh 
nhân, bảo vệ bệnh viện dã chiến, rồi 
những câu chuyện tình cảm anh em 
trong đơn vị đồng cam cộng khổ, 
sẻ chia với nhau từng miếng cháy, 
bát cơm, từng viên thuốc để chống 
lại cơn sốt rét rừng,… và tất nhiên 
không thể nào quên kể về vết sẹo dài 
bên dưới mạng sườn phải được khâu 
như “vá chằng vá đụp” qua thời gian 
càng nhúm nhó, lún sâu xuống...  

Mới đây, ở tuổi 90 với một cú 
ngã nhẹ nhàng ngay trong nhà cũng 
khiến ông phải liên tiếp trải qua 2 
cuộc phẫu thuật lớn chỉ trong vòng 
2 tháng. Ngay cả bác sĩ trực tiếp 
phẫu thuật cũng phải chuẩn bị tâm 
lý cho gia đình, lo ông tuổi cao “khó 
qua khỏi”. 

Sau mỗi ca phẫu thuật, ông 
thường xuyên trong trạng thái mê 
man ngủ, thi thoảng lại giật mình hốt 
hoảng gọi tên đồng đội; trong những 
cơn mơ, ông vẫn kể chuyện chiến 
trường, chỉ trỏ những tán lá ngụy 
trang trong tâm tưởng đang rung 
lên trên trần nhà sơn trắng tinh,... 
Chỉ những lúc thức, tỉnh táo thì ông 
mới sống với thực tại, còn những lúc 
mê man ngủ, ông lại chìm vào ký ức 

quá khứ, sống trọn vẹn với thời chiến, 
với những trận đánh, những ca phẫu 
thuật cưa chân lạnh người, những 
đồng đội đã từng đồng cam cộng 
khổ những ngày tháng xưa…  

Không chỉ những ký ức trong 
chiến trường, mà cả ký ức về những 
bệnh nhân đặc biệt trong thời bình 
cũng “trở về” một cách đầy vinh dự và 
tự hào. Ông kể chuyện “vừa có đoàn 
cán bộ Liên Xô sang chụp ảnh bố 
với cái T., máy ảnh chớp nhiều lắm”. 
T. là một bệnh nhi bị di chứng viêm 
màng não đã được ông hồi sinh từ 
một cơ thể co quắp như “xác sống”. 
Hồi ấy các đoàn chuyên gia Liên Xô 
liên tiếp sang gặp ông và bệnh nhân 
T. để tìm hiểu phương pháp điều trị, 

và ông - một bác sĩ quân y bình dị 
- trở thành người nổi tiếng trên các 
báo quân đội khi mang đến sự hồi 
phục kỳ diệu cho T...

Và giờ đây, điều kỳ diệu cũng 
đến với ông, không chỉ 1 lần. Cả hai 
cuộc phẫu thuật đều thành công tốt 
đẹp, ông dần trở lại cuộc sống bình 
thường… Anh em đồng đội đến 
thăm, ông vẫn chỉ vào vết thương 
cũ mà hài hước ví von hai cuộc phẫu 
thuật mới “ăn thua gì so với chỗ này”. 
Có lẽ chính ký ức mạnh mẽ về một 
thời đã xa như một sức mạnh vô hình 
đã tiếp thêm cho ông sức mạnh tinh 
thần để “chiến đấu và chiến thắng” 
bệnh tật tuổi già…

An Lê
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Thực hiện Kế hoạch số 36 ngày 
11/9/2019 của Đảng ủy Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 

về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp 
tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III 
Đảng bộ Tập đoàn. Từ ngày 23 - 24/6 
tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã 
tổ chức thành công Đại hội đại biểu 
lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có 
đồng chí (đ/c) Dương Quang Thành - 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; 
đ/c Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư 
Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; đ/c 
Đặng Huy Cường - UV Ban Thường vụ 
Đảng ủy, Thành viên HĐTV EVN cùng 
các đ/c đại diện Văn phòng, các Ban 
của Đảng ủy EVN. Về phía Đảng ủy 
EVNNPT có đ/c Đặng Phan Tường - 
Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư 
Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV EVNNPT; đ/c 
Nguyễn Tuấn Tùng - Phó Bí thư Đảng 
ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; đ/c 
Vũ Hồng Nguyên - Phó Bí thư Đảng 
ủy Tổng công ty và các đ/c trong BTV, 
BCH Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 
2015 - 2020 và 177 đại biểu được bầu 
từ đại hội của các Đảng bộ, chi bộ 
trực thuộc.

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

ĐẢNG BỘ EVNNPT TỔ CHỨC THÀNH 
CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 

Quang Thắng 

Đồng chí Đặng Phan Tường - Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng uỷ, 
Chủ tịch HĐTV EVNNPT phát biểu khai mạc Đại hội

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT
báo cáo tại Đại hội
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bầu Ban Chấp hành Đảng bộ EVNNPT 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn 
đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam lần thứ III. Đại hội 
được tiến hành theo phương châm: 
“Đoàn kết - Trách nhiệm - Tin tưởng”, 
với chủ đề là: “Phát huy truyền thống 
đoàn kết, thống nhất; nâng cao năng 
lực lãnh đạo của Đảng; xây dựng Tổng 
công ty Truyền tải điện Quốc gia phát 
triển vững mạnh”.

Thay mặt đoàn Chủ tịch, đ/c 
Nguyễn Tuấn Tùng - Phó Bí thư Đảng 
ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT đã báo cáo: 
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ EVNNPT 
luôn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ 
trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ EVN, Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ EVNNPT lần thứ II và Chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết đại 
hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 
để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm 
vụ chính trị và đã đạt được những kết 
quả rất quan trọng.

Công tác xây dựng Đảng được 
Đảng ủy EVNNPT đặc biệt quan tâm, 
vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng được 
tăng cường, hoàn thành hầu hết các 
chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đề ra. 
Công tác xây dựng Đảng về chính trị, 
tư tưởng được chú trọng, chất lượng 
công tác tuyên truyền ngày càng 
được nâng cao. Công tác tổ chức và 
cán bộ có chuyển biến rõ nét, chất 
lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ 
cán bộ, đảng viên được nâng lên. Việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục 
được đẩy mạnh.

5 năm qua, Đảng bộ EVNNPT đã 
kết nạp được 499 đảng viên, bằng 
124,8% so với chỉ tiêu của Nghị quyết 
Đại hội đề ra, trong đó có 49,3% là 
đoàn viên thanh niên; công nhận 500 
đảng viên chính thức. Cuối nhiệm kỳ, 
tổng số đảng viên toàn Đảng bộ là 
1.986 đ/c, tỷ lệ đảng viên trên tổng 
số CBCNV là 27,63%. Tổ chức trao 
tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 
66 đồng chí, 40 năm tuổi đảng cho 
03 đồng chí, cấp phát thẻ đảng và 
giới thiệu đảng viên đang công tác 
thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp 
ủy địa phương đúng quy định.

Việc triển khai thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 
XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, những biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” 
đã khắc phục được nhiều hạn chế, 
khuyết điểm, tạo chuyển biến trên 
nhiều mặt công tác. Công tác phát 
triển đảng viên luôn được chú trọng 
thực hiện tốt, đảm bảo về tiêu chuẩn, 
chất lượng, góp phần xây dựng đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có năng 
lực, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng 
yêu cầu của EVNNPT trong các giai 
đoạn phát triển. 

Trong 5 năm qua, Đảng ủy 
EVNNPT đã ban hành nhiều nghị 
quyết và lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện 
quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 
nhằm nâng cao chất lượng công tác 
quản lý vận hành, do đó đã đạt hầu 
hết các chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

Hiện nay, EVNNPT quản lý 160 
trạm biến áp (TBA), tăng 40,5% so 
với đầu nhiệm kỳ; tổng dung lượng 
máy biến áp (MBA) là 97.850 MVA, 
tăng 68,4%; 27.147 km đường dây 
220 kV, 500 kV, tăng 28,1% so với đầu 
nhiệm kỳ. Trong 5 năm qua, EVNNPT 
đã truyền tải an toàn sản lượng điện 
là 884 tỷ kWh, tăng bình quân 9,02 %/
năm. Tất cả các chỉ tiêu suất sự cố đều 
đạt kế hoạch EVN giao, trong khi hệ 

thống truyền tải điện quốc gia phát 
triển nhanh về quy mô so với đầu 
nhiệm kỳ.

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

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

Các chỉ tiêu tài chính đều đáp 
ứng quy định và đạt yêu cầu, hàng 
năm Tổng công ty đều đảm bảo hoạt 
động có lợi nhuận, năm sau cao hơn 

 Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ñieän & Ñôøi soáng     5

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏC î



năm trước. Tổng lợi nhuận sau thuế 
đạt 4.208 tỷ đồng, tăng 8,6 lần so với 
nhiệm kỳ trước. Cùng với đó, các chỉ 
tiêu tài chính của EVNNPT luôn đảm 
bảo quy định và ngày càng tốt hơn. 
Trong đó, chỉ tiêu nợ phải trả trên vốn 
chủ sở hữu giảm từ 2,6 lần đầu nhiệm 
kỳ xuống 2,2 lần thời điểm hiện tại, tỷ 
suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ 
sở hữu tăng từ 1% lên 3%. EVNNPT đã 
được Fitch Ratings (một trong ba tổ 
chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất 
trên thế giới) công bố xếp hạng tín 
nhiệm ở mức BB ngang bằng công ty 
mẹ - EVN và mức xếp hạng quốc gia 
của Việt Nam; xếp hạng tín nhiệm độc 
lập của EVNNPT đạt mức BB+, qua đó 
tạo điều kiện thuận lợi để EVNNPT đa 
dạng hóa các nguồn tài chính và huy 
động vốn trên thị trường tài chính 
quốc tế.

Về công tác kỹ thuật an toàn, an 
toàn vệ sinh lao động, phòng chống 
lụt bão, phòng chống cháy nổ đã 
được Đảng ủy EVNNPT chỉ đạo các 
đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm 
túc theo chỉ đạo của Tổng công ty. 

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ 
đạo  Công đoàn, Đoàn Thanh niên 
EVNNPT tăng cường giáo dục, bồi 
dưỡng nâng cao ý thức chính trị, xây 
dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên 
(CBCNV), đoàn viên ngày càng lớn 
mạnh. 

Báo cáo chính trị cũng vạch ra 
phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 
trong giai đoạn tới, trong đó phấn 
đấu thực hiện mục tiêu chung là phát 
huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, 
xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong 
sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả 
sản xuất kinh doanh, tăng năng suất 
lao động; xây dựng hệ thống truyền 
tải điện Quốc gia đồng bộ, hiện đại; 
đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên 
tục, ổn định cho các hoạt động kinh 
tế, chính trị - xã hội, an ninh, quốc 
phòng; sử dụng hợp lý các nguồn lực, 
sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn 
và phát triển vốn, tích lũy để đầu tư 
phát triển; xây dựng mô hình tổ chức, 
quản trị chuyên nghiệp, hiệu quả 
cao; tham gia và chuẩn bị các điều 
kiện cần thiết đáp ứng các cấp độ của 
thị trường điện; đẩy mạnh xây dựng 

và thực hiện văn hóa doanh nghiệp; 
không ngừng cải thiện điều kiện và 
môi trường làm việc cho CBCNV.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, 
đ/c Dương Quang Thành - Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN đã đánh 
giá cao những nỗ lực của Đảng bộ 
EVNNPT nhiệm kỳ qua trong việc 
đảm bảo truyền tải hệ thống điện an 
toàn, thông suốt, ổn định góp phần 
quan trọng trong việc phát triển kinh 
tế xã hội của đất nước; công tác đầu 
tư xây dựng đạt hiệu quả cả về quy 
mô và chất lượng; công tác tài chính 
thu xếp vốn từng bước được cải 

thiện; công tác xây dựng đảng được 
đặc biệt chú trọng, hoàn thành xuất 
sắc Nghị quyết Đảng bộ Tổng công ty 
nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Để thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; 
nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng 
Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; huy 
động hiệu quả mọi nguồn lực, tiếp 
tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công 
tác quản lý, quản trị, xây dựng Tổng 
công ty vững mạnh. Đề nghị Đại hội 
tập trung thảo luận 4 nhóm giải pháp 
để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ EVN và EVNNPT. Một 

Các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025

1- Về công tác xây dựng Đảng 

- Triển khai tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của 
Trung ương, cấp ủy cấp trên đạt 90% đối tượng được triệu tập tham dự.

- Phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ. 

- Phấn đấu 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% 
đến 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Kết nạp 350 đảng viên mới, trong đó phấn đấu 50% là đoàn viên 
thanh niên.

- Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2- Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Sản lượng điện truyền tải tăng trưởng bình quân 7,4%/năm, đến 
năm 2025 đạt khoảng 307,382 tỷ kWh. Tỷ lệ tổn thất điện năng phấn 
đấu đạt 2,14% vào năm 2025. Hạn chế tối đa sự cố do nguyên nhân 
chủ quan; phấn đấu năm 2021 suất sự cố giảm 5% so với trung bình 
giai đoạn 2016 - 2020 và các năm tiếp theo giảm 5% so với năm trước 
liền kề.

- Đầu tư xây dựng Hệ thống truyền tải điện quốc gia theo Quy 
hoạch Phát triển điện lực Quốc gia, kế hoạch đầu tư 5 năm và hàng năm 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt với 263 dự án, tổng giá trị đầu tư 
khoảng 116 nghìn tỷ đồng. 

- Huy động đủ vốn cho công tác ĐTXD trong giai đoạn 2020 - 2025. 
SXKD có lợi nhuận, phấn đấu đến năm 2025, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ 
sở hữu đạt trên 1%. 

- Năng suất lao động tính theo sản lượng điện truyền tải bình quân 
trên một CBCNV phấn đấu tới năm 2025 đạt 37,29 triệu kWh.

- Xây dựng Hệ thống truyền tải điện quốc gia ngày càng đồng bộ, 
hiện đại tăng cường kết nối khu vực; đảm bảo cung cấp điện an toàn, cơ 
bản đáp ứng tiêu chí N-1 đối với vùng phụ tải quan trọng và N-2 đối với 
vùng phụ tải đặc biệt quan trọng. Hoàn thành chuyển đổi các TBA 220 kV 
sang vận hành theo tiêu chí không người trực theo kế hoạch EVN giao.
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trong những nhiệm vụ quan trọng 
của Đại hội lần này là tham gia ý kiến 
vào dự thảo các văn kiện Đại hội toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội 
Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 
2020 - 2025. Tôi đề nghị mỗi đại biểu 
hãy phát huy dân chủ, trí tuệ để thảo 
luận, phân tích làm sâu sắc thêm các 
nội dung của các dự thảo văn kiện 
nhằm quyết định những vấn đề quan 
trọng của Đảng, đất nước và của 
Đảng bộ Tập đoàn. Đồng thời, bầu 
Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty 
khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thật sự 
đoàn kết, tiêu biểu cho trí tuệ, năng 
lực và phẩm chất của Đảng bộ, có khả 
năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao, là hạt nhân lãnh đạo toàn 
diện của Đảng bộ. Đồng thời, Đại hội 
cần xem xét lựa chọn những đồng 
chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đại 
diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ 
của Đảng bộ EVNNPT, bầu vào Đoàn 
đại biểu tham dự và đóng góp vào 
những nội dung quan trọng của Đại 
hội Đảng bộ EVN lần thứ III.

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn chủ 
tịch đ/c Đặng Phan Tường đã tiếp thu 
ý kiến chỉ đạo của đ/c Dương Quang 
Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV 
EVN đồng thời đề nghị toàn thể cán 

bộ đảng viên trong toàn EVNNPT tập 
trung thảo luận các nhóm giải pháp 
nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội đã đề ra.

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

EVNNPT đẩy mạnh thực hiện văn 
hóa doanh nghiệp đến từng đơn vị 
sản xuất; triển khai nhiều hoạt động 
đa dạng, phong phú về Văn hoá 
EVNNPT như tổ chức các hội nghị, 

hội thảo, cuộc thi, tiểu phẩm tìm hiểu 
về Văn hóa EVNNPT và tuyên truyền 
đồng bộ trên các website, ấn phẩm 
của Tổng công ty, đơn vị. Từ đó lan 
tỏa, tạo niềm tin, gắn kết CBCNV, xây 
dựng con người EVNNPT là những 
người có bản lĩnh vững vàng, tinh 
thần trách nhiệm cao, xây dựng hình 
ảnh EVNNPT ngày càng tốt đẹp trong 
cộng đồng và xã hội.

Trong những năm tới, nền kinh 
tế nước ta được dự báo tiếp tục tăng 
trưởng; việc cải cách thể chế và thủ 
tục hành chính, cải thiện môi trường 
đầu tư, kinh doanh được Chính phủ 
chỉ đạo quyết liệt sẽ phát huy hiệu 
quả; quá trình toàn cầu hóa, cách 
mạng khoa học, công nghệ tiếp 
tục phát triển rất nhanh, đặc biệt là 
cách mạng công nghiệp lần thứ Tư. 
EVNNPT luôn nhận được sự quan tâm 
của Đảng, Chính phủ, các bộ, ban, 
ngành. Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban 
hành Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 
11/02/2020 về Định hướng Chiến 
lược phát triển năng lượng quốc gia 
của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2040, trong đó có những 
định hướng lớn, xuyên suốt đối với sự 
phát triển của ngành điện và lĩnh vực 
truyền tải điện. 

Đồng chí Dương Quang Thành tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ EVNNPT nhiệm kỳ 2020 - 2025
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TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUẢNG TRỊ 
ĐẢM BẢO VẬN HÀNH 
LƯỚI TRUYỀN TẢI ĐIỆN 
TRONG MÙA NẮNG NÓNG

Bình Nguyên

Vào thời điểm này Quảng Trị đang là mùa nắng cao điểm, nhiệt độ 
ngoài trời có lúc lên tới 38 - 410C và đỉnh điểm của gió Tây Nam (thường gọi 
là gió Lào). Thời tiết hanh khô, nắng nóng, gió lớn vậy mà hàng ngày công 
nhân Truyền tải điện (TTĐ) Quảng Trị vẫn miệt mài với công việc hàng ngày 
để đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải trong mùa nắng nóng.

Hiện nay TTĐ Quảng Trị đang quản lý vận hành (QLVH) 148.51 km, với 336 vị trí 
đường dây (ĐD) 500 kV; 161.3 km, với 463 vị trí ĐD 220 kV và 1 trạm biến áp 
(TBA) 220 kV gồm 02 máy biến áp AT1, AT2 220 kV/110 kV/22 kV, công suất 

125/125/40 MVA.

Công nhân Đội TTĐ Vĩnh Linh kiểm tra sửa chữa ĐD 500 kV

Để hoàn thành tốt công tác QLVH lưới truyền tải điện đặc biệt trong mùa khô, 
từ đầu năm đến TTĐ Quảng Trị tăng cường công tác kiểm tra tuyến, quản lý kỹ thuật, 
triển khai các giải pháp ngăn ngừa các sự cố do sét, hành lang tuyến, lắp đặt camera 
định vị sự cố, sử dụng thiết bị bay UAV kiểm tra ĐD và TBA, xử lý tiếp địa, tăng cường 
công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên… Bên cạnh đó TTĐ Quảng Trị duy trì 
quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh Quảng Trị và Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) 
trong việc bảo đảm an ninh, an toàn lưới điện trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên 

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

Đại hội Đảng bộ EVNNPT 
lần thứ III đã bầu Ban Chấp 
hành Đảng bộ EVNNPT nhiệm 
kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại 
biểu dự Đại hội Đảng bộ Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ 
III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với 
truyền thống đoàn kết, thống 
nhất và đội ngũ đảng viên, 
CBCNV có năng lực, phẩm chất 
đạo đức tốt, tinh thần trách 
nhiệm cao, luôn tận tâm với 
công việc, phát huy những 
thành tích của nhiệm kỳ qua, 
Đảng ủy EVNNPT quyết tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện 
để hoàn thành xuất sắc các 
mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 
nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là 
hoàn thành mục tiêu chiến 
lược: đến năm 2025, EVNNPT 
trở thành một trong các tổ 
chức truyền tải điện thuộc 10 
nước hàng đầu châu Á.
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tuyên truyền và ký cam kết tham gia 
bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và 
phòng chống cháy rừng (PCCR) với 
tất cả các hộ có rẫy, rừng dọc hành 
lang đường dây 220 kV, 500 kV. Phối 
hợp chặt chẽ với chính quyền địa 
phương, Hạt kiểm lâm, đơn vị trồng 
rừng, người dân sống gần khu vực 
đường dây để thực hiện tốt công 
tác PCCCR tại các khu vực ĐD đi qua. 
Các Đội TTĐ Đông Hà và Vĩnh Linh 
thường xuyên tổ chức phát dọn cây 
cao trong, ngoài hành lang tuyến, 
phát dọn, thu gom bì thực vật tạo 
hành lang chống cháy lan vào ĐD.

Một ngày, chúng tôi đi thực tế 
tuyến ĐD cùng anh em công nhân 
Đội TTĐ Vĩnh Linh. Phải nói rằng dưới 
cái nắng vẫn nóng như lửa đốt, gió 
Lào thổi đến khô người, thế nhưng 
không quản ngại khó khăn anh em 
công nhân vẫn miệt mài trèo từng vị 
trí cột, kiểm tra thật kỹ các phụ kiện 
mang điện, siết từng con bu lông, vệ 
sinh từng bát sứ cách điện tại các vị 
trí cột đường dây 500 kV. 

Nhìn nhóm thi công làm việc 
trên cao khéo léo, tỷ mỷ và vất vả, 
tôi lại liên tưởng nếu mình là nhạc 
sĩ. Tôi sẽ sáng tác một bài hát về họ 
mà chính người công nhân sẽ là nốt 
nhạc, còn tuyến đường dây sẽ là 
những cung trầm bổng trong bài hát 
ấy hoặc cũng có thể tôi là một họa 
sĩ sẽ phác thảo một bức tranh miêu 
tả sự khó nhọc và nguy hiểm của 
người thợ đang thực hiện bảo dưỡng 
đường dây. 

Nhìn những chiếc áo ướt đẫm 
mồ hôi của các anh khi trèo cao cũng 
đủ thấy sự vất vả mà họ đang nếm 
trải. Nhưng không vì thế mà các anh 
nản chí hay than phiền, mỗi người 
đều có vẻ mặt rất vui vẻ, chú tâm 
vào công việc, thỉnh thoảng tôi thấy 
các nụ cười tươi và niềm tin hớn hở 
trên khóe miệng của các anh vì họ 
tin rằng việc họ đang làm sẽ mang lại 
niềm vui, niềm tin cho nhiều người. 

Mặc dù chỉ còn vài tiếng nữa 
là phải trả đường dây để đóng điện 

vận hành theo lịch cắt điện. Tuy khối 
lượng công việc phải làm còn nhiều 
nhưng ai cũng tập trung và đảm bảo 
tuyệt đối an toàn với công việc của 
mình, mà quên đi cái nắng và sự 
mệt mỏi của bản thân. Đôi tay của 
các anh cứ thoăn thoắt khéo léo với 
từng chi tiết, tiếng ê cu xiết phụ kiện 
kêu ken két, bụi sứ bay lơ lửng… Mỗi 
một vị trí cột được xử lý xong là anh 
em trong đơn vị lại thở phào nhẹ 
nhõm,  tranh thủ nghỉ ngơi chốc lát 
đảm bảo sức khỏe hồi phục để tiếp 
tục sang vị trí khác công việc theo sự 
phân công.

Hình ảnh các anh công nhân 
truyền tải điện lúc đó thật đẹp và 
ấn tượng biết bao, các anh miệt mài 
yêu ngành, yêu nghề, không quản 
nắng gió, luôn hoàn thành tốt các 
công việc với mục đích mang lại ánh 
sáng cho mọi nhà, góp phần xây 
dựng truyền tải điện Quốc Gia vững 
chãi, an toàn, cung cấp điện liên tục 
cho sự phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước. 

Công nhân Đội TTĐ Vĩnh Linh tuyên truyền nhân dân tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tham gia BVHLAT và PCCR 

Ñieän & Ñôøi soáng     9

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏC î



Tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ 
tịch, đồng chí Trương Huy 
Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu 

trưởng nhà trường đã tổng kết hoạt 
động của Đảng bộ trường nhiệm 
kỳ 2015 - 2020. Theo đó, với tôn chỉ 
phương thức lãnh đạo là “gắn liền 
công tác xây dựng Đảng với xây dựng 
chính quyền trong sạch, vững mạnh”, 
coi công tác giáo dục tư tưởng, chính 
trị là nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa 
chiến lược, là điều kiện quan trọng 
đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. Đồng 
thời, củng cố và tăng cường mối 
quan hệ chặt chẽ giữa cấp ủy Đảng, 
chính quyền, các tổ chức đoàn thể 
với cán bộ viên chức, người lao động 
và sinh viên, nhiệm kỳ vừa qua của 
Đảng bộ trường Đại học Điện lực là 
nhiệm kỳ mang nhiều dấu ấn, tạo 
nên mốc son quan trọng và là bước 
ngoặt lớn trong lịch sử phát triển của Trường khi chuyển từ Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam về trực thuộc Bộ Công 
Thương và bắt đầu thực hiện cơ chế 
tự chủ đại học. Đây vừa là cơ hội lớn 
cho Trường phát huy được tính chủ 
động, sáng tạo để phát triển nhưng 
cũng là một thách thức lớn đối với 
Trường trong bối cảnh tính cạnh 
tranh trong ngành giáo dục ngày 
càng cao do số lượng các trường đại 
học trong cả nước ngày càng tăng. Vì 
thế, Đại học Điện lực phải hoàn toàn 
tự đảm bảo về kinh phí đầu tư và chi 
thường xuyên trong khi đa số các 
trường đại học  khác vẫn được bao 
cấp. Mặc dù vậy, bằng sự quyết tâm 
và sát sao trong công tác lãnh đạo, 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXIV NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Ngày 29/6 vừa qua tại Hà Nội, Đảng bộ trường Đại học Điện lực đã long trọng tổ chức Đại hội Đại 

biểu lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và chỉ đạo đại hội gồm có đồng chí Trần Quang Huy - Ủy 
viên Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương, đồng chí Nguyễn Tố Quyên - Phó bí thư 
Đảng ủy khối các trường Đại học và Cao đẳng Hà Nội. Về phía trường Đại học Điện lực có đồng chí 
Trương Huy Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng 174 đồng chí là cán bộ giảng viên 
trong trường tham dự Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội

Đồng chí Trương Huy Hoàng - Bí thư Đảng ủy báo cáo tổng kết
nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đại hội
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chỉ đạo, Đảng ủy Nhà trường đã phát 
huy được truyền thống đoàn kết, sức 
mạnh tập thể để đưa Trường vượt qua 
nhiều khó khăn thách thức, thực hiện 
thành công đổi mới cơ chế hoạt động 
theo hướng tự chủ, góp phần khẳng 
định tính đúng đắn của đường lối 
phát triển sự nghiệp giáo dục và đào 
tạo mà Đảng đã vạch ra.

Với mục tiêu: Nâng cao trách 
nhiệm nêu gương, năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của Đảng; Phát huy 
truyền thống đoàn kết, năng động 
sáng tạo; Quyết tâm xây dựng Trường 
Đại học Điện lực phát triển bền vững, 
Đại hội đã lắng nghe tham luận và 
những ý kiến đóng góp của các đại 
biểu với thống nhất nhiệm vụ trọng 
tâm mang tính đột phát đó là tập 
trung nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 
cho đảng viên, công chức, viên chức 
và sinh viên. Đây là nhiệm vụ thường 
xuyên và quan trọng, là nội dung cơ 
bản trong công tác xây dựng Đảng, 
bảo đảm sự đoàn kết thống nhất cao 
về ý chí và hành động. 

Song song với đó, không ngừng 
nâng cao chất lượng đào tạo, duy trì 
quy mô tuyển sinh ở mức ổn định. 
Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa 
học, chú trọng nghiên cứu ứng dụng 
đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp 
và xã hội, đặc biệt là những nghiên 
cứu ứng dụng ngay tại Trường. Tập 
trung đầu tư phát triển Trường theo 
chiều sâu, đẩy mạnh ứng dụng khoa 
học công nghệ tiên tiến nhằm nâng 

cao chất lượng và hiệu quả trong mọi 
hoạt động của Nhà trường.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, 
đồng chí Nguyễn Tố Quyên - Phó bí 
thư Đảng ủy khối các trường Đại học 
và Cao đẳng Hà Nội đã biểu dương và 
đánh giá cao những nỗ lực vượt qua 
khó khăn thách thức của Đảng bộ 
trường Đại học Điện lực trong nhiệm 
kỳ vừa qua. Trong quá trình thay đổi 
cơ chế tự chủ đại học, Đảng bộ Trường 
đã và đang có những bước phát triển 
bền vững, xứng đáng là một trong 
những trường đại học top đầu của cả 
nước, nơi đào tạo ra nguồn nhân lực 
cả về chất và lượng cho ngành điện 
Việt Nam. Đồng chí cũng tin tưởng 

trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ trường 
Đại học Điện lực sẽ tiếp tục gặt hái 
được những thành công hơn nữa. 

Thay mặt Đảng bộ Trường, đồng 
chí Trương Huy Hoàng đã tiếp thu ý 
kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tố 
Quyên đồng thời đề nghị toàn thể 
cán bộ đảng viên trong toàn Trường 
tập trung đoàn kết, chung sức đồng 
lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội đã đề ra.

Trong khuôn khổ Đại hội đã bầu 
ra đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng 
bộ Khối các trường Đại học và cao 
đẳng Hà Nội và thông qua Nghị quyết 
Đại hội cùng dự thảo Chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết của 
Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXIV, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Với tinh thần “Đoàn kết - Năng 
động - Sáng tạo”, Đại hội Đại biểu Đảng 
bộ Trường Đại học Điện lực lần thứ XXIV, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính 
trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tổng 
kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 
kỳ vừa qua và định hướng cho Đảng bộ 
trong nhiệm kỳ tới. Qua đó, quyết định 
phương hướng, mục tiêu phát triển các 
nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai 
đoạn 2020 - 2025, tạo nền tảng để tiếp 
tục xây dựng và phát triển bền vững 
trường Đại học Điện lực.

Đồng Khởi

Đồng chí Nguyễn Tố Quyên - Phó bí thư Đảng ủy khối các trường Đại học 
và Cao đẳng Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Tố Quyên - Phó bí thư Đảng ủy khối các trường Đại học
 và Cao đẳng Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội
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Đó là khẳng định của ông Phạm 
Hồng Phương - Phó Tổng giám đốc Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam tại buổi làm 
việc với Công ty TNHH Điện BOT Nghi 
Sơn 2 và các đơn vị thuộc Tập đoàn có 
liên quan vào ngày 25/6, tại Hà Nội.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng giám 
đốc EVN Phạm Hồng Phương 
cho biết, để đảm bảo chạy thử 

nghiệm cũng như giải tỏa công suất 
từ Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 
2, EVN và các đơn vị đang gấp rút thi 
công đường dây 22 kV và TBA 110 kV 
Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đảm bảo hoàn 
thành cung cấp điện cho việc chạy 
thử nghiệm NMNĐ BOT Nghi Sơn 2 
vào đầu tháng 7/2020.

Đối với việc thi công TBA 500 kV 
Nghi Sơn và thi công đường dây 500 
kV đấu nối NMNĐ Nghi Sơn 2 vào hệ 
thống điện quốc gia, hiện tại các đơn 
vị thuộc Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia (EVNNPT) đang gấp rút để 
thi công với mục tiêu đảm bảo đóng 
điện cuối tháng 10/2020, kịp thời giải 
tỏa công suất NMNĐ BOT Nghi Sơn 2.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng giám 
đốc EVN đánh giá cao sự hỗ trợ của 
chủ đầu tư Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 
trong việc phối hợp với chính quyền 
các địa phương liên quan thực hiện 
giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi để 
các đơn vị thuộc EVN thi công triển 
khai dự án liên quan. EVN đề nghị chủ 
đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ và 
hỗ trợ EVN trong việc bàn giao mặt 
bằng cũng như công việc liên quan 
thi công hạng mục đấu nối trong 
phạm vi mặt bằng NMNĐ Nghi Sơn 
2; tiếp tục phối hợp và hỗ trợ làm việc 
với các địa phương Thanh Hóa, Nghệ 
An để thúc đẩy tiến độ đường dây 500 
kV đấu nối. EVN giao EVNNPT phối 
hợp xây dựng kế hoạch, lịch trình 
thực hiện việc này.

Tại buổi làm việc, đại diện Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc cho biết: 

Để đảm bảo khả năng cung cấp điện 
từ đường dây 22 kV xuất tuyến sau 
TBA 110 kV Tĩnh Gia phục vụ chạy thử 
nghiệm NMNĐ BOT Nghi Sơn 2 trong 
thời gian từ ngày 15/07/2020 đến 
ngày 30/09/2020, với công suất tăng 
thêm là 12 MW, EVNNPC giao Công ty 
Điện lực Thanh Hóa và Ban Quản lý dự 
án Phát triển Điện lực thực hiện các 
dự án. Về cơ bản, việc cấp điện cho 
NMNĐ Nghi Sơn 2 từ đường dây 22 
kV không có vướng mắc, chỉ đợi Công 
ty TNHH Điện BOT Nghi Sơn 2  ký hợp 
đồng với Công ty Điện lực Thanh Hóa 
để bắt đầu cấp điện.

Đối với thi công TBA 500 kV - 
900 MVA Nghi Sơn, ông Phạm Lê Phú 
- Phó Tổng giám đốc EVNNPT cho 
biết: Dự án có quy mô lắp đặt 2 MBA 
500/220 kV - 450 MVA và phần đường 
dây đấu nối từ NMNĐ Nghi Sơn 2 sang 
NMNĐ Nghi Sơn 1 dự kiến dài khoảng 
0,35km. Theo kế hoạch ngày 26/6 sẽ 
khởi công dự án và hoàn thành giai 
đoạn 1 vào tháng 10/2020.

Đối với ĐD 500 kV đấu nối NMNĐ 
Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc 
gia có quy mô xây dựng 2 ĐD 500 kV 
mạch kép, chiều dài 2x39,6 km, với 
219 vị trí cột. Trên toàn tuyến đã trả 
tiền bồi thường được 198/219 vị trí 
cột, vận động bàn giao được 214/219 
vị trí cột. Hiện tại còn một số hộ dân 
trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Thanh 
Hóa chưa nhận tiền bồi thường.

EVNNPT sẽ tiếp tục làm việc, đôn 
đốc UBND thị xã Nghi Sơn phê duyệt 
phương án bồi thường các khoảng 
cột còn lại để trả tiền trong tháng 
6/2020.

Đôn đốc và phối hợp với UBND 
các xã và các nhà thầu thi công tiếp 
tục tuyên truyền, vận động các hộ 
dân nhận tiền bồi thường các vị trí 
móng còn lại. Đồng thời, phối hợp 
cùng các cơ quan liên quan của thị 
xã Nghi Sơn hoàn thiện các thủ tục 
cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công, 
trong trường hợp quá trình tuyên 
truyền, vận động các hộ dân vẫn 
không đồng thuận với chủ trương, 
chính sách bàn giao mặt bằng.

Đối với tỉnh Nghệ An, EVNNPT 
sẽ phối hợp với Hội đồng bồi thường 
huyện Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, thị xã 
Thái Hòa và thị xã Hoàng Mai khẩn 
trương kiểm đếm xác định lại mật 
độ, đường kính cây thực tế để hoàn 
thiện thủ tục phê duyệt phương án 
bồi thường các vị trí móng còn lại và 
hành lang tuyến để chi trả tiền trong 
tháng 6/2020.

Phối hợp với Hội đồng bồi 
thường huyện Nghĩa Đàn và UBND 
các xã giải quyết các vướng mắc và 
tuyên truyền, vận động các hộ dân 
nhận tiền bồi thường các vị trí móng 
còn lại và hành lang tuyến cho đơn vị 
thi công.

 Chiến Thắng

EVN ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN 
GIẢI TỎA CÔNG SUẤT NMNĐ BOT NGHI SƠN 2

Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương chủ trì buổi làm việc
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Bên cạnh việc hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị là quản lý 
vận hành an toàn lưới truyền 

tải điện trong điều kiện thời tiết miền 
Trung - Tây Nguyên luôn khắc nghiệt, 
đặc biệt hiện nay nắng nóng liên tục 
kéo dài. Ngoài ra PTC2 xác định phải 
thực hiện tốt công tác tư vấn giám 
sát để công trình ĐD 500kV mạch 3 
nhằm đáp ứng tiến độ theo kế hoạch 
với chất lượng công trình cao nhất.

Theo đó, lãnh đạo Công ty đã tổ 
chức thực hiện các giải pháp: Tổ chức, 
đào tạo và bổ sung lực lượng TVGS 
hàng năm. Công ty đã lên kết hoạch 
đào tạo bổ sung lực lượng TVGS tại 
hiện trường và bổ sung chứng chỉ 
hành nghề TVGS theo quy định đối 
với cấp điện áp 500kV cho cán bộ, 
công nhân tham gia TVGS.

Song song, lãnh đạo Công ty 
luôn chủ động phối hợp kiểm tra, 
kiểm soát tài liệu và kịp thời có ý kiến 
đối với những nội dung chưa hợp lý, 

đề nghị đơn vị quản lý dự án yêu cầu 
tư vấn thiết kế chỉnh sửa phù hợp. 
Việc thực hiện TVGS tại hiện trường 
thi công luôn được sát sao thực hiện. 

PTC2: THỰC HIỆN TVGS ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ
VÀ CHẤT LƯỢNG ĐƯỜNG DÂY 500 KV MẠCH 3

    

Là đơn vị quản lý địa bàn dài, 
địa hình phức tạp, trong những 
năm qua, Công ty Truyền tải điện 2 
(PTC2) luôn hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được cấp trên giao, góp phần 
phát triển kinh tế xã hội trên địa 
bàn. Trước tình hình phụ tải tăng 
cao trong những năm gần đây, 
Chính phủ, Bộ Công Thương đã 
quyết định xây dựng đường dây 
(ĐD) 500 kV mạch 3 giao Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện. 
Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) 
được Tổng Công ty truyền tải Điên 
Quốc gia (EVNNPT) giao nhiệm vụ 
thực hiện công tác tư vấn giám sát 
thi công (TVGS) các ĐD 500 kV Vũng 
Áng  - Quảng Trạch; Quảng Trạch - 
Dốc Sỏi và Dốc Sỏi - Pleiku2.

PTC2 sử dụng Flycam hỗ trợ TVGS các hạng mục
lắp dựng cột, căng dây lấy độ võng, hành lanh tuyến
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Theo đăng ký kế hoạch thi công của đơn vị xây lắp, các TVGS sẽ có 
mặt kịp thời tại công trường thi công và thực hiện chức năng nhiệm 
vụ theo quy trình hệ thống chất lượng đã được ban hành để giám 
sát hiện trường, nghiệm thu chuyển bước thi công, xác nhận, cập 
nhật dữ liệu giám sát phần mềm quản lý đầu tư xây dựng…

Cùng với đó, bộ phận TVGS tại Công ty thường xuyên theo dõi 
sát tình hình thi công và tổ chức kiểm tra công trường định kỳ, đột 
xuất tại từng vị trí móng, cột…, giải quyết kịp thời các vướng mắc, 
trực tiếp hướng dẫn, chấn chỉnh và rút kinh nghiệm  về công tác 
quản lý chất lượng với Tiểu ban TVGS truyền tải điện và các đơn vị 
thi công.

Công nhân PTC2 tham gia công tác TVGS

Bên cạnh việc TVGS luôn bám sát hiện trường để kịp thời đôn 
đốc tiến độ, phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị để giải quyết các 
vướng mắc. PTC2 cũng đã liên tục đề nghị CPMB yêu cầu các đơn vị 
cấp hàng phải sớm khắc phục: Cấp vật tư chậm, cấp thiếu, không 
đồng bộ… để các Nhà thầu thi công sớm hoàn thiện các hạng mục 
và đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình các ĐD 500 kV mạch 3. 

Mặt khác, PTC2 đã triển khai áp dụng công nghệ 4.0 như sử 
dụng thiết bị Flycam hỗ trợ trong công tác kiểm tra, giám sát và 
nghiệm thu các hạng mục trên cao như lắp dựng cột, căng dây lấy 
độ võng, hành lanh tuyến… Bằng sự nỗ lực cao của tập thể CBCNV 
toàn Công ty, đến nay, các khối lượng thi công đã và đang đúng tiến 
độ được giao.

Với quyết tâm thực hiện đẩy nhanh tiến độ các công trình gắn 
biển chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 
trong đó có dự án đường dây 500 kV mạch 3. Hiện nay đơn vị tham 
gia công trình đã và đang phối hợp chặt chẽ khẩn trương phấn đấu 
đẩy nhanh các hạng mục công trình kịp thời đóng điện để sớm gắn 
biển chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
Tập thể CBCNV Công ty xác định việc tham gia TVGS công trình 
đường dây 500 kV mạch 3 ngay từ đầu là một cơ hội để quản lý tốt 
về chất lượng nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý vận hành sau 
này. Đồng thời với việc xây dựng và hoàn thiện công trình, các tồn 
tại khiếm khuyết sẽ được giám sát sửa chữa chặt chẽ, giảm được tối 
đa thời gian xử lý tồn tại và sớm hoàn thành nghiệm thu công trình 
đưa vào sử dụng./.

Mạnh Đức

Tham dự hội nghị có đại điện Sở Công 
Thương, lãnh đạo phòng PA04 Công 
an tỉnh Thái Nguyên, Điện lực tỉnh Thái 

Nguyên và Thủ trưởng các ban ngành của Thị 
xã (Công an, Quân đội, Viện kiểm sát, Tòa án, 
Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông, 
các phòng nghiệp vụ liên quan...), Chủ tịch 
UBND, Trưởng công an 18 xã, phường. Về phía 
Truyền tải điện 1 (PTC1) có Ông Nguyễn Văn Sử - 
Trưởng phòng Kiểm tra - Thanh tra và Pháp chế; 
Ông Vũ Tất Thành - Giám đốc Truyền tải điện 
Đông Bắc 3 cùng đại diện các phòng nghiệp vụ 
và Đội TTĐ Sóc Sơn.

Trên địa bàn thị xã Phổ Yên, hệ thống truyền 
tải điện (TTĐ) 220 kV, 500 kV đi qua 08 các xã, 
phường với tổng chiều dài 17 km ĐD 500 kV; 29,1 
km ĐD 220 kV và 01 TBA 220 kV (Phú Bình).

Thời gian gần đây, các đơn vị quản lý, vận 
hành lưới điện (Truyền tải điện và Điện lực 
Thị xã) gặp rất nhiều khó khăn trong công tác 
quản lý hành lang. Đặc biệt là phong trào chơi 
thả diều của người dân địa phương đã diễn ra 
tương đối phổ biến, có chiều hướng gia tăng 
và tiềm ẩn các nguy cơ gây mất an toàn cho hệ 
thống lưới điện trên địa bàn.

Nhằm chủ động, phòng ngừa, phát hiện, 
ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm 
an ninh, an toàn hệ thống lưới điện, Công an 
Thị xã đã chủ trì và phối hợp với các ban ngành 
liên quan, UBND các xã xây dựng kế hoạch cụ 
thể. Trong đó, tập trung vào việc tăng cường 
công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định 
của Nhà nước liên quan đến công tác bảo vệ 
an ninh chính trị, an toàn ngành điện; vận động 
nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an toàn hệ 
thống lưới điện trên địa bàn.

Trước thực trạng nguy cơ mất an toàn cho 
hệ thống TTĐ Quốc gia trên địa bàn Thị xã Phổ 
Yên, ông Vũ Tất Thành - Giám đốc TTĐ Đông Bắc 
3, Ông Dương Thái Sơn - Giám đốc Công ty Điện 
lực Thái Nguyên đã báo cáo tóm tắt về tình hinh 
vi phạm lưới điện trong thời gian qua và  kiến 
nghị, đề xuất với hội nghị về một số giải pháp 
nhằm giảm thiểu các nguy cơ sự cố do chơi thả 
diều vi phạm hành lang gây ra.

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 và 
những nguy hại khi người dân chơi thả diều gây 
sự cố lưới điện hoặc có nguy cơ gây sự cố lưới 
điện. 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 
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quan đến an ninh quốc gia… Để thực 
hiện tốt công tác an ninh năng lượng 
trong khu vực, PTC1 kiến nghị với địa 
phương cần tiếp tục có sự phối hợp 
chặt chẽ để thực hiện đồng bộ các giải 
pháp nhằm hạn chế thấp nhất hiện 
tượng người dân chơi thả diều gây sự 
cố đường dây; nâng cao tính ổn định 
của hệ thống lưới điện Quốc gia.

Tại hội nghị, Đại diện TTĐ Đông 
Bắc 3 đã trình chiếu (slide) tuyên 
truyền và phổ biến các nội dung liên 
quan đến công tác bảo vệ an toàn 
lưới điện, 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 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 địa phương trong công tác 
bảo vệ an toàn công trình lưới điện 
cao áp và một số hình ảnh vi phạm, 

cũng như hậu quả khi để xảy ra vi 
phạm an toàn lưới điện truyền tải.

Phát biểu và chỉ đạo tại Hội 
nghị, Đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
Thị xã đã giao Chủ tịch UBND các 
xã chủ trì và phối hợp với các đơn 
vị ngành điện để tiếp tục kiểm tra 
rà soát các điểm vi phạm, chỉ đạo 
giải quyết triệt để các trường hợp vi 

phạm hành lang lưới điện trên địa 
bàn; cùng với đó phối hợp với các 
phòng nghiệp vụ liên quan, UBND 
các xã, các đơn vị ngành điện để lựa 
chọn làm thí điểm công tác tuyên 
truyền đến các thôn, xóm, các hộ 
dân tại 02 xã có điểm nóng về chơi 
thả diều rồi tổ chức họp rút kinh 
nghiệm.

Đối với các đơn vị chủ động phối 
hợp triển khai thực hiện với phương 
châm “Chủ động phòng ngừa, kịp thời 
phát hiện đấu tranh, ngăn chặn các 
hoạt động gây ảnh hưởng đến công 
trình lưới điện. Đặc biệt là công trình 
ANQG (hệ thống truyền tải 500kV). 

Cũng tại Hội nghị, đại diện UBND 
các xã có lưới truyền tải điện đi qua và 
các đơn vị quản lý vận hành lưới điện 
đã tổ chức ký cam kết về bảo vệ công 
trình an ninh quốc gia dưới sự chứng 
kiến của lãnh đạo UBND huyện và các 
ban ngành địa phương./.

Mạnh Hùng 

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO AN TOÀN 
HỆ THỐNG LƯỚI ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHỔ YÊN

Ngày 25/6, UBND Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị triển 
khai kế hoạch đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn 
Xuân Trường - UV BTV - Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trị hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đại diện lãnh đạo các xã có đường dây cao áp đi qua ký cam kết trước sự chứng 
kiến của đại diện lãnh đạo đơn vị chủ quản và các sở, ban, ngành chức năng
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Đội Dịch vụ kỹ thuật Thanh 
Hóa thuộc Trung tâm Dịch vụ 
kỹ thuật I - Công ty Dịch vụ 

kỹ thuật truyền tải điện (NPTS) được 
thành lập theo Quyết định số 0054/
QĐ-NPTS ngày 21/7/2017 của Công 
ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện và 

hai năm sau, được sự quan tâm của 
ban thường vụ Đảng ủy Công ty Dịch 
vụ kỹ thuật truyền tải điện, Chi bộ 
Đội Dịch vụ Thanh Hóa được thành 
lập vào ngày 01/10/2019. Trên cơ sở 
thành quả đạt được trong gần 3 năm 
qua, Đội đã được Trung tâm tin tưởng 

giao nhiệm vụ cho thực hiện công 
trình lắp đặt hoàn chỉnh các thiết bị 
01 ngăn lộ Trạm biến áp 220 kV Bỉm 
Sơn. Với phương châm tập thể đảng 
viên, cán bộ công nhân viên của Đội 
thi đua lập thành tích hướng tới chào 
mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới 
đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng 
Cộng sản Việt Nam.

Ngay từ khi Đội được thành lập, 
với lực lượng mỏng, điều kiện cơ sở 
vật chất thiếu thốn, tạm bợ, phương 
tiện đi lại và thiết bị máy móc phải 
điều chuyển từ  nhiều nơi trong Trung 
tâm, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo 
sát sao của ban thường vụ Đảng ủy 
Trung tâm, và sự đoàn kết, cố gắng, 
phấn đấu của cán bộ đảng viên, công 
nhân viên trong Đội. Chi bộ đã lãnh 
đạo tập thể Đội  Dịch vụ kỹ thuật 
Thanh Hóa hoàn thành tốt kế hoạch 
sản xuất mà Trung tâm giao cho. Đặc 
biệt Đội đã thi công hoàn thành công 
trình lắp đặt hoàn chỉnh các thiết bị 
01 ngăn lộ tại Trạm biến áp 220 kV 
Bỉm Sơn, đảm bảo chất lượng kỹ thuật 
và đúng tiến độ, nghiệm thu đưa vào 
vận hành ngày 15/5 vừa qua, tạo tiền 
đề vững chắc về năng lực chuyên 
môn để Đội Dịch vụ kỹ thuật Thanh 
Hóa tiếp tục phấn đấu luyện rèn, 
nâng cao hơn nữa về trình độ chuyên 
môn đáp ứng tình hình thực tế của 
công việc. Đó cũng chính là phương 
hướng, nhiệm vụ mà Đại hội Chi bộ 
Đội Dịch vụ Thanh Hóa lần thứ nhất 
nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra.

Ổn định tư tưởng chính trị nhằm 
phục vụ cho mọi hoạt động đạt kết 
quả cao là nhiệm vụ trọng tâm trong 
công tác đảng của Chi bộ. Chi bộ 
thường xuyên quán triệt thực hiện 
đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của các 

ĐỘI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THANH HÓA
HOÀN THÀNH XUẤT SẮC CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG 
ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

LẦN THỨ XIII ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
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cấp ủy đảng đến các đồng chí đảng 
viên và cán bộ công nhân viên trong 
Chi bộ. Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, giáo dục tư tưởng chính 
trị, đạo đức cho toàn thể đảng viên 
trong Chi bộ. Triển khai thực hiện tốt 
Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về cuộc 
vận động “Học tập và làm theo tư 
tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí 
Minh”. Nhờ làm tốt công tác tư tưởng 
mà trong nhiệm kỳ qua, cán bộ đảng 
viên, công nhân viên trong Chi bộ 
đều an tâm công tác, tin tưởng tuyệt 
đối vào đường lối lãnh đạo của đảng, 
không có cán bộ đảng viên nào vi 
phạm kỷ luật, dù chỉ là hành vi nhỏ 
nhất.

Công tác chuyên môn được Chi 
bộ đặc biệt chú trọng. Trong nhiệm 
kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo Đội 
Dịch vụ kỹ thuật Thanh Hóa nhận 
kế hoạch quản lý 07 trạm biến áp 
220kV bao gồm: Bỉm Sơn,Trạm  Ba 
Chè,  Nông Cống, Nghi Sơn, Hưng 
Đông, Đô Lương và Quỳnh Lưu. Với 
nhiều hạng mục sửa chữa lớn, sửa 
chữa thường xuyên, thí nghiệm 
định kỳ, thí nghiệm hiệu chỉnh các 
thiết bị, đồng thời khắc phục nhanh 
chóng sự cố đảm bảo cho lưới điện 
vận hành liên tục, an toàn và hiệu 
quả. Việc thường xuyên phải thi 
công trong điều kiện thời tiết khắc 
nghiệt, nắng nóng, mưa gió, thậm 
chí phải làm việc vào ban đêm, đòi 
hỏi sự quyết tâm rất cao của cán bộ 
đảng viên, công nhân viên trong 
quá trình thực hiện công việc. Song 
với sự phối hợp nhịp nhàng giữa Chi 
bộ với chính quyền và tổ chức công 
đoàn Đội nên mọi hoạt động được 
trôi chảy theo hướng tích cực. Bên 
cạnh việc phải đảm bảo tiến độ và 
chất lượng còn phải chú trọng tuyệt 
đối an toàn lao động trong khi làm 
việc. Ngoài ra Đội còn tăng cường hỗ 
trợ cho các đơn vị bạn thực hiện kế 
hoạch sản xuất chung của Trung tâm. 
Đặc biệt trong tháng 4 vừa qua, giữa 
lúc đại dịch Covid 19 đang diễn biến 
phức tạp trên khắp đất nước, nhưng 
bằng tinh thần trách nhiệm và sự nỗ 
lực vượt bậc của tập thể cán bộ, đảng 
viên, công nhân viên đội Dịch vụ kỹ 
thuật Thanh Hóa, Chi bộ đã chỉ đạo 
Đội lắp đặt mở rộng 01 ngăn lộ tại 

trạm 220kV Bỉm Sơn đảm bảo đúng 
kỹ thuật, đúng tiến độ công trình, 
tiết kiệm được nhiều chi phí và được 
lãnh đạo Trung tâm DVKT 1 đánh giá  
cao.

Vất vả là thế nhưng cán bộ đảng 
viên, công nhân viên trong Đội luôn 
luôn gắn công việc với lời ca tiếng hát, 
với những hoạt động thể thao làm thú 
vị hơn giá trị cuộc sống, nâng cao hiệu 
quả công việc, nuôi dưỡng tinh thần 
tự tin, cầu tiến bộ, cùng nhau cố gắng 
để tạo nên một tập thể đoàn kết - một 
Chi bộ vững mạnh về mọi mặt.

Có thể thấy rằng, mặc dù mới 
thành lập được chưa đầy 1 năm, song 

Chi bộ Đội Dịch vụ Kỹ thuật Thanh 
Hóa đã để lại những dấu ấn đậm nét 
trong cả công tác đảng và công tác 
chuyên môn kỹ thuật, tạo tiền đề và 
niềm tin vững chắc để cán bộ, đảng 
viên, công nhân viên trong Chi bộ 
tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển  
bền vững của Trung tâm và sự thịnh 
vượng chung trong toàn Công ty. Đó 
cũng chính là ý nguyện và tâm huyết 
của toàn thể cán bộ, đảng viên, công 
nhân viên đã được gửi gắm vào nghị 
quyết tại đại hội Chi bộ lần thứ nhất 
nhiệm kỳ 2020 - 2022./.

Hải Hà

Công nhân Đội Dịch vụ kỹ thuật Thanh Hóa đang đấu dây và kiểm tra nhị thứ 
trên công trường
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Trong vài năm trở lại đây, cuộc 
Cách mạng công nghiệp 4.0 
bùng nổ trên toàn thế giới. Có 

thể nói ngành Điện là một trong số 
các ngành được thừa hưởng những 
thành quả khoa học công nghệ tiên 
tiến. Việt Nam cũng không nằm 
ngoài vòng quay đó, sự phát triển 
chóng mặt của năng lượng tái tạo 
cùng những chính sách mở của 
Chính phủ đã giúp giảm bớt nỗi lo 
thiếu điện. Tuy nhiên, đây lại là thách 
thức không nhỏ cho Tập đoàn điện 
lực Việt Nam nói chung và Tổng công 
ty Truyền tải điện Quốc gia nói riêng 
bởi lưới truyền tải điện Bắc Nam đã 
và đang căng mình mang tải. Trước 
tình hình đó, việc xây dựng đường 
dây 500 kV Bắc Nam mạch 3 đã và 
đang gấp rút được triển khai để sớm 
đưa vào hoạt động. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải 
phát triển của phía tây Thủ đô Hà Nội, 
Dự án xây dựng Đường dây 500 kV Tây 
Hà Nội - Thường Tín đã được EVNNPT 
giao cho NPMB triển khai xây dựng. 
Được khởi công ngày 31/07/2018, 

Dự án là công trình năng lượng cấp 
đặc biệt, nhóm B do EVNNPT là chủ 
đầu tư, sử dụng nguồn vốn vay ODA 
từ Ngân hàng Thế giới (WB) cho 
phần xây lắp, mua sắm vật tư thiết 
bị (VTTB); vốn của EVNNPT được sử 
dụng cho các công việc còn lại. NPMB 
được EVNNPT giao nhiệm vụ quản lý 
thực hiện dự án.

Ông Hoàng Văn Tuyên - Giám 
đốc NPMB chia sẻ: Đây là công trình 
trọng điểm sau khi hoàn thành công 
trình này sẽ nâng cao chất lượng điện 
năng, đảm bảo cung cấp điện an 
toàn và tin cậy cho khu vực phía tây 
Thành phố, giảm tải cho trạm biến 
áp 500 kV Thường Tín và các đường 
dây 220 kV trong khu vực; Kết nối 
giữa trạm biến áp (TBA) 500 kV Tây 
Hà Nội và TBA 500 kV Thường Tín tạo 
mạch vòng liên kết lưới  điện 500kV 
xung quanh TP.Hà Nội. Đặc biệt đảm 
bảo cung cấp điện cho thành phố 
Hà Nội vào giai đoạn cuối năm 2020 
và những năm sau do đó. Vì vậy, Dự 
án phải hoàn thành đóng điện trước 
tháng 10/2020.

Ông Phạm Lê Phú - Phó tổng giám đốc EVNNPT kiểm tra tiến độ Dự án ĐD 500 kV 
Tây Hà Nội - Thường Tín

NPMB: 
ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY 500 KV

 TÂY HÀ NỘI - THƯỜNG TÍN, CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG 
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 
(EVNNPT), với các chức năng: Thực hiện tư vấn quản lý dự án; Tư vấn 
giám sát thi công; Tư vấn thẩm tra dự toán và tổng dự toán; Tư vấn lập 
hồ sơ mời thầu và đánh giá thầu các công trình lưới điện,  trong những 
năm qua Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) đã và 
đang khẳng định vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của 
EVNNPT. Với khối lượng công việc được giao, Ban lãnh đạo NPMB đã 
chỉ đạo sát sao các phòng ban lên kế hoạch công việc cụ thể, từ đó luôn 
có những phương án triển khai công việc và hoàn thành đúng tiến độ. 
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Nhận thức rõ tầm quan trọng 
của Dự án, Ban lãnh đạo NPMB đã 
chỉ đạo sát sao các phòng ban, đơn vị 
chuyên môn tập trung nhân lực, vật 
lực nhằm xây dựng dự án đúng tiến 
độ đã đề ra. Đến thời điểm hiện tại, 
Dự án đã bàn giao được 96/96 vị trí 
móng cột; Phần hành lang an toàn đã 
bàn giao 29,057 km/32,498 km.  

Về công tác thi công, Dự án đã 
đúc móng 90/96 vị trí móng; Đang 
thi công 02/96 vị trí; Chưa thi công 

04/96 vị trí. Đồng thời đã dựng xong  
89/96 vị trí cột; Đang thi công 01/96 
vị trí; 06/96 vị trí chưa thi công. 
Đơn vị thi công cũng đã tiến hành 
kéo dây 23/41 khoảng néo (đạt 
23,75/40,7 km); Đang thi công 04/41 
khoảng néo.

Dù chịu ảnh hưởng không nhỏ 
từ đại dịch Covid -19 nhưng với sự 
quyết tâm cao độ của tập thể CBCNV, 
về cơ bản, Dự án đường dây 500 kV 
Tây Hà Nội - Thường Tín đã và đang 

được NPMB thực hiện đảm bảo đúng 
tiến độ đã đề ra. Tuy nhiên, trong quá 
trình thi công, Dự án cũng gặp những 
khó khăn, đặc biệt là trong công tác 
đền bù giải phóng mặt bằng. Hiện 
còn các khoảng néo 23 - 25, 59-62, 91 
- 92 chưa bàn giao hành lang tuyến 
khiến tiến độ Dự án bị ảnh hưởng cần 
sự vào cuộc quyết liệt của Thành phố. 

Trước tình hình đó, Ban lãnh 
đạo NPMB đã tham mưu và kết hợp 
với chính quyền địa phương tổ chức 
vận động người dân, đồng thời lên 
những phương án hợp lý để bảo vệ 
thi công khi cần thiết. Cùng với đó, 
bám sát công trường nhắc nhở các 
nhà thầu bố trí đủ phương tiện và 
nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công 
đảm bảo Dự án trọng điểm được 
thực hiện đúng tiến độ nghiệm thu 
và đóng điện vào tháng 11 năm nay. 

Với tinh thần làm việc khẩn 
trương cùng chỉ đạo sát sao của cấp 
trên, tập thể NPMB đã và đang triển 
khai các hạng mục còn lại của Dự án 
đường dây 500 kV Tây Hà Nội - Thường 
Tín, đảm bảo công trình hoàn thành 
đúng thời hạn để chào mừng Đại hội 
Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội 
trong thời gian sắp tới.

Khôi Nguyên

Các đơn vị liên quan
phối hợp kiểm tra bản vẽ 
thi công trước khi dựng cột

Ông Đặng Phan Tường - Chủ tịch HĐTV EVNNPT tặng quà các đơn vị thi công 
Dự án ĐD 500 kV Tây Hà Nội - Thường Tín
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Nơi người ta chạy đi lại là nơi 
các anh tìm đến

Bài toán khó đầu tiên là tinh 
thần bám trụ sản xuất; Nắng nóng 
người ta tìm đường chạy đi, còn 
những người thợ điện lại sẵn lòng 
tìm đến. Địa bàn làm việc của các 
anh là những cột điện cao vút đang 
phơi mình dưới nắng nóng 39, 40°c. 
Chỉ cần chạm nhẹ bàn tay vào thân 
cột, ta đã phải rụt tay ngay lại vì cột 
điện nóng tựa chảo rang, huống chi 
các anh lại còn phải “ôm chầm” lấy nó 
và trèo lên đỉnh cột để thao tác. Mặt 
khác có một thực tế nữa là trời càng 
nắng nóng thì nhu cầu sử dụng điện 
càng lớn, mà nhu cầu sử dụng điện 
càng lớn thì xác suất sự cố càng cao, 
thành ra mùa hè người ta rủ nhau đi 
du lịch, đi tránh nắng thì đây lại chính 

là lúc vất vả, bận rộn nhất của người 
thợ điện.

Các anh thức cho dân ngủ ngon

Theo quy luật thì tình hình cung 
cấp điện chỉ căng thẳng trong các 
giờ cao điểm: Sáng, trưa, chiều; song 
trong mùa nắng nóng thì quy luật 
này không hẳn như vậy, mà sự cố còn 
thường đến sau 22h đêm khi người 
dân “bật điều hòa đi ngủ”. Ngày nay 
khi điều kiện kinh tế cho phép thì gần 
như nhà nào cũng có máy lạnh và các 
thiết bị làm mát khác; đây là những 
thiết bị giải nhiệt hiệu quả nhưng 
tiêu tốn khá nhiều năng lượng, do đó 
thường góp phần gây lên nhiều sự cố 
lưới điện trong đêm. Từ đó khi người 
dân càng yên trí ngủ ngon thì người 

NGƯỜI THỢ ĐIỆN VÀ NHỮNG BÀI TOÁN KHÓ
TRONG MÙA NẮNG NÓNG NĂM 2020

Năm nào cũng vậy cứ đến tháng 5, tháng 6 là người thợ điện lại xuôi ngược khắp các ngả đường, vai 
áo ướt đẫm mồ hôi để giữ cho dòng điện luôn được thông suốt. Mùa hè năm nay cũng không phải là một 
ngoại lệ mà dường như còn khắc nghiệt hơn bởi cùng lúc người thợ điện phải giải quyết nhiều “bài toán 
khó” mang về dòng điện an toàn, tích cực giải nhiệt hiệu quả làm mát cho cộng đồng.
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LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ DỰ ÁN 
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN NĂM 
2020 GIỮA PC LAI CHÂU VÀ AGRIBANK LAI CHÂU

Được sự ủy quyền của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc theo quyết 
định số 571/QĐ-EVNNPC ngày 18/03/2020 và quyết định số 935/
QĐ-EVNNPC ngày 23/04/2020. Ngày 02/6/2020, tại hội trường 

tầng 3 Khách sạn Hoàng Nhâm - P. Tân Phong - TP Lai Châu, Công ty Điện 
lực Lai Châu và Agribank Lai Châu đã tổ chức ký kết hợp đồng tín dụng tài 
trợ dự án đầu tư xây dựng các công trình điện năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Tham dự buổi lễ có Ông Bùi Xuân Thành - Giám đốc Công ty Điện 
lực Lai Châu , Ông Lê Việt Hùng - Phó Giám đốc phụ trách Agribank - Chi 
nhánh Lai Châu và ban lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên 
môn của hai bên.

Lễ ký kết hợp đồng

Theo nội dung hợp đồng tín dụng được ký kết Agribank Lai Châu sẽ 
tài trợ vốn cho 11 dự án đầu tư các dự án xây dựng, lắp đặt, cải tạo, mua 
sắm, nâng cấp lưới điện do Tổng công ty Điện lực Miền Bắc - Công ty Điện 
lực Lai Châu làm chủ đầu tư và quản lý.

 Phát biểu tại buổi Lễ, ông Bùi Xuân Thành - Giám đốc Công ty Điện 
lực Lai Châu nhấn mạnh việc ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ dự án đầu 
tư xây dựng các công trình điện năm 2020 giữa Công ty Điện lực Lai Châu 
và Agribank- CN Lai Châu có ý nghĩa quan trọng góp phần đảm bảo cho 
các dự án thực hiện đúng tiến độ, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ 
tin cậy cung cấp điện, đảm bảo cung cấp điện chất lượng và dịch vụ tốt 
nhất cho các khách hàng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương; 
đồng thời Công ty Điện lực Lai Châu cam kết đảm bảo mục đích vay vốn 
đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, phù hợp với năng lực của đơn vị và 
đảm bảo thanh toán cho Ngân hàng các khoản nợ đến hạn đúng theo 
hợp đồng.

Mạnh Đức 

thợ điện càng phải căng mình túc trực 
ở các điểm nóng như phòng trực vận 
hành hay các trạm biến áp, thường 
xuyên phải dùng quạt làm mát thổi 
xối xả vào các cầu dao, aptômat theo 
hình thức làm mát cưỡng bức để 
tránh không cho aptômat “nhẩy”. Tuy 
vậy đây lại chính là “một bài toán khó” 
nhưng hạnh phúc mà những người 
thợ điện đang sẵn lòng phục vụ đến 
từng miếng cơm, giấc ngủ của cộng 
đồng trong mùa nắng nóng năm 
2020 này.

Vất vả với thú vui thả diều của 
người dân và các em nhỏ

Theo quy luật, cứ ban ngày trời 
nắng càng to thì tối đến xuất hiện 
nhiều cơn gió lớn, đồng thời mùa hè 
cũng là lúc các em học sinh được nghỉ 
học. Gió lớn và nhàn rỗi là hai nguyên 
nhân chủ yếu dẫn đến nở rộ thú vui 
thả diều. tuy nhiên thú vui này ngày 
nắng nóng cũng là một bài toán nữa 
mà những người thợ điện phải tìm ra 
lời giải. Như vậy chỉ vì sở thích vui chơi 
của một số người và các em học sinh 
mà những chiếc diều tưởng chừng 
như vô hại kia lại gây ra khá nhiều 
phiền phức, đôi khi còn là những sự 
cố hết sức nghiêm trọng. Chỉ vì một 
chút đam mê nho nhỏ mà những cánh 
diều vô tình đã làm khó những người 
thợ điện. Nói đến đây ta mới thấy thật 
chạnh lòng, một bài toán ngược nhọc 
nhằn mà những người thợ điện đang 
phải tìm ra lời giải thấu đáo đó là thú 
vui của người này lại vô tình tạo nên 
nỗi vất vả của người khác.

Với địa bàn làm việc chủ yếu ở 
ngoài trời, người thợ điện thường 
xuyên phải chịu tác động bởi yếu tố 
ngoại cảnh. Đã thế ngành Điện lại 
là ngành “đi trước một bước” do đó 
lao động Điện lực cũng là một trong 
những lao động khó nhọc và nguy 
hiểm. Tuy nhiên với quyết tâm “Thắp 
sáng niềm tin” được trui rèn từ trong 
khói lửa chiến tranh, tin tưởng rằng 
những người thợ điện sẽ tiếp tục vượt 
qua nắng nóng, tiếp tục lao động kiên 
cường, hăng say để giải thành công 
nhiều “bài toán khó” hơn nữa, góp 
phần đưa con thuyền EVN đến bến 
bờ vinh quang./.

Hảo Trường                                   
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Ngày 27/6/2020, tại thị trấn 
Măng Đen, huyện Kon Plong, 
Tỉnh Kon Tum, Công ty Truyền 
tải điện 2 (PTC2) tiến hành tổ 
chức Hội nghị điển hình tiên tiến 
phong trào thi đua yêu nước giai 
đoạn 2015-2020. 

Hội nghị được tổ chức trong 
không khí phấn khởi và tinh 
thần thi đua sôi nổi chào 

mừng thành công Đại hội đại biểu 
Đảng bộ PTC2 lần thứ X, Đại hội đại 
biểu Đảng bộ Tổng Công ty Truyền tải 
điện Quốc gia (EVNNPT) lần thứ III và 
thi đua lập thành tích hướng đến Đại 
hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam (EVN) lần thứ III. Hội nghị 
tập trung đánh giá kết quả thực hiện 
phong trào thi đua yêu nước trong 
thời gian qua về đề ra phương hướng 
nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có 
đồng chí (đ/c) Rơ Chăm Long - Đại 
biểu Quốc hội, Ủy viên BCH Tổng 
Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, 
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon 
Tum; đ/c Lê Văn Hào - UVBTV, Chánh 
văn phòng LĐLĐ tỉnh Kon Tum và 66 
đại biểu ưu tú, tiêu biểu, là điển hình 
tiên tiến trong toàn Công ty. Đ/c Trần 
Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc Công ty chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đ/c Lê Đình Chiến 
- Phó Giám đốc Công ty đã báo cáo 
tổng kết phong trào thi đua yêu nước 
của PTC2 giai đoạn 2015 - 2020. Nêu 
bật được những thành tựu, kết quả 
đạt được trong 5 năm qua. Nhiều 
phong trào thi đua thiết thực đã lan 
tỏa, thu hút được đông đảo công 
nhân lao động tham gia và mang 
lại hiệu quả cao trên các mặt hoạt 

động. Thông qua các phong trào: 
Thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch 
sản xuất kinh doanh; hoàn thành các 
công trình trọng tâm chào mừng các 
ngày lễ lớn; các đợt thi đua đột xuất, 
nước rút và các phong trào thi đua 
của ngành Điện như: Tối ưu hóa chi 
phí, xây dựng và duy trì tốt các phong 
trào Lao động giỏi; lao động sáng tạo; 
phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật 
hợp lý hóa sản xuất; phong trào Xanh 
- Sạch - Đẹp và đảm bảo an toàn vệ 
sinh lao động; phong trào nâng cao 
chất lượng quản lý vận hành, bảo 
dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền 
tải điện, các hoạt động uống nước 
nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa,... qua 
đó đã tập hợp, khơi dậy và phát huy 
có hiệu quả truyền thống vẻ vang của 
ngành Điện, vươn lên hoàn thành tốt 
các mục tiêu đã đề ra, góp phần tích 
cực vào thành quả chung của Công 
ty, đảm bảo việc quản lý vận hành 
hệ thống truyền tải điện an toàn, liên 
tục, ổn định. Thực hiện tốt công tác 
đầu tư xây dựng, nâng cấp, nghiệm 
thu, tiếp nhận đưa vào vận hành các 
dự án do PTC2 quản lý.

Đến nay PTC2 quản lý tổng số 
3.099,8 km đường dây (ĐD) 500 kV và 
220 kV, tăng 12,5%; tổng số 17 trạm 
biến áp (TBA) tăng 21,4%; tổng dung 
lượng 7.549 MVA, tăng 69,2%; truyền 
tải an toàn sản lượng điện là 84,085 tỷ 
kWh, tăng bình quân 9,3%/năm. Thực 
hiện tốt công tác quản lý và giảm tổn 
thất điện năng (TTĐN), năm 2019 là 
2,46% (kế hoạch giao 2,83%), đạt mức 
chỉ tiêu kế hoạch EVNNPT giao. Hoàn 
thành chuyển đổi 13/14 TBA 220 kV 
sang chế độ không người trực (đạt 
92,8% trên tổng số TBA của PTC2), 
vượt 32,8% so chỉ tiêu EVN giao. 

Công ty đã hoàn thành 100% 
kế hoạch giao trong việc lắp đặt hệ 
thống điện mặt trời áp mái tại 16/16 
TBA góp phần đáng kể trong việc 
giảm tổn thất điện năng của PTC2. 
Thực hiện 860 hạng mục công trình 
sửa chữa lớn, với giá trị 647,792 tỷ 
đồng, đạt và vượt kế hoạch hàng 
năm. Làm tốt công tác an toàn vệ sinh 
lao động. Công ty đã hoàn thành tốt 
kế hoạch đầu tư xây dựng được giao 
theo đúng tiến độ và kế hoạch, đảm 
bảo chất lượng, bao gồm 23 công 

PTC2 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 
THI ĐUA YÊU NƯỚC GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

Đồng chí Trần Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 phát biểu tại Hội nghị
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trình đầu tư xây dựng với giá trị thực 
hiện là 850 tỷ đồng. Tham gia tư 
vấn giám sát nhiều công trình quan 
trọng: ĐD 500 kV mạch 3 Quảng 
Trạch - Vũng Áng; Quảng Trạch - Dốc 
Sỏi và Dốc Sỏi - Pleiku2, Trạm GIS 220 
kV Hải Châu.

 Đẩy mạnh ứng dụng khoa học 
công nghệ, đặc biệt ứng dụng công 
nghệ của cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4 để nâng cao hiệu 
quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
và tăng năng suất lao động của Công 
ty. Có 152 sáng kiến, giải pháp hợp 
lý hóa sản xuất được công nhận. Với 
nhiều giải pháp và sáng kiến về ứng 
dụng khoa học công nghệ trong 
công tác quản lý vận hành như sử 
dụng thiết bị bay không người lái 
trong công tác quản lý vận hành, 
tư vấn giám sát hệ thống truyền tải 
điện; chế tạo thiết bị bay “Rồng lửa” 
xử lý diều, bạt vướng trên dây dẫn mà 
không cần cắt điện; ứng dụng lắp đặt 
camera giám sát công tác quản lý, bảo 
dưỡng, sửa chữa, giám sát vận hành 
ĐD 500 kV... PTC2 chủ động trong 
việc xây dựng hình ảnh EVNNPT có 
trình độ công nghệ, quản lý hiện đại, 
chuyên môn hóa cao, nâng cao NSLĐ, 
hoạt động hiệu quả, đảm bảo truyền 
tải điện an toàn, ổn định.

Công tác tài chính kế toán luôn 
đảm bảo tính tuân thủ, phục vụ tốt 
công tác quản lý điều hành, nâng cao 

hiệu quả, tối ưu hóa chi phí. Thực hiện 
chiến lược phát triển EVNNPT bước 
đầu đạt nhiều kết quả quan trọng. 
Công tác đổi mới và phát triển doanh 
nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh; công 
tác quản trị doanh nghiệp được nâng 
cao; công tác đào tạo, nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực đạt nhiều kết 
quả; công tác truyền thông có nhiều 
nội dung đa dạng, thiết thực và 
hiệu quả; công tác thực thi văn hóa 
EVNNPT thực hiện sâu rộng, đồng 
bộ và lan tỏa; điều kiện môi trường 
làm việc, thu nhập của CBCNV không 
ngừng được nâng cao. Thực hiện tốt 
Quy chế dân chủ cơ sở, công tác pháp 

chế, bảo vệ an toàn lưới điện, công 
tác quốc phòng an ninh.

Các phong trào thi đua yêu nước 
trong toàn Công ty được xây dựng 
và phát động liên tục, rộng khắp. Nội 
dung thi đua đa dạng, phong phú, 
bám sát các chủ đề công tác và chức 
năng nhiệm vụ được giao. Công tác 
Thi đua khen thưởng được quan tâm 
thực hiện nề nếp, bài bản, thiết thực. 

Tập thể CBCNV Công ty đã 
trưởng thành vượt bậc cả về tinh 
thần, bản lĩnh, trình độ, năng lực, tinh 
thần trách nhiệm cao, có tay nghề 
vững vàng, có truyền thống đoàn kết 

Đồng chí Rơ Chăm Long - Đại biểu Quốc hội, ỦV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh 
ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum phát biểu tại Hội nghị

Lãnh đạo Công ty khen thưởng cho các tập thể các nhân có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước
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vượt qua khó khăn và luôn nhiệt huyết, tích 
cực thi đua lao động sáng tạo để hoàn thành 
mọi nhiệm vụ được giao. Luôn coi trọng tính 
nhân văn, giầu lòng nhân ái và có khát vọng 
vươn lên.

Hội nghị lần này đã đúc kết những bài 
học kinh nghiệm quý báu, cách làm hay để 
nhân rộng, nhằm đẩy mạnh phong trào thi 
đua ngày càng phát triển toàn diện; thực sự 
là động lực thúc đẩy việc hoàn thành xuất sẳc 
các nhiệm vụ chính trị cấp trên giao, xây dựng 
và phát triển Công ty trong chặng đường tiếp 
theo. Hội nghị đã tôn vinh, biểu dương, nhân 
rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên 
tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu 
nước, nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh đoàn 
kết gắn bó, phát huy tinh thần lao động sáng 
tạo, chủ động vượt qua những khó khăn 
thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Rơ Chăm 
Long đánh giá cao những kết quả PTC2 đạt 
được trong thời gian qua, đặt biệt là chủ 
động trong phong trào lao động sáng tạo, 
vượt qua khó khăn thách thức trong công 
tác quản lý để hoàn thành xuất sắc các 
nhiệm vụ công tác, chủ động và có nhiều 
thành tích đáng khích lệ trong việc ứng phó 
với dịch bệnh COVID - 19 được Tổng LĐLĐ 
Việt Nam và các cấp khen thưởng. Đồng chí 
mong mỏi, với nền tảng Văn hóa EVNNPT, 
PTC2 sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành 
công trong chặng đường phía trước.

Phát biểu đáp từ và kết luận Hội nghị, 
đ/c Trần Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc Công ty chân thành cảm ơn những tình 
cảm quý báu, sự quan tâm của cá nhân đồng 
chí Rơ Chăm Long và LĐLĐ tỉnh Kon Tum 
với phong trào thi đua yêu nước của PTC2. 
Kết luận Hội nghị, Giám đốc Công ty đặt kỳ 
vọng và tin tưởng với truyền thống 30 năm 
xây dựng, phát triển của PTC2. Chúng ta tiếp 
tục phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, lao 
động sáng tạo, chăm lo đào tạo bồi dưỡng và 
phát triển nguồn nhân lực, thực hiện tốt các 
mục tiêu chiến lược của EVNNPT, các nhiệm 
vụ kế hoạch trọng tâm của Công ty, chắc 
chắn chúng ta sẽ đạt được nhiều thành tích 
quan trọng trong thời gian đến. Góp phần 
vào việc xây dựng PTC2 ngày càng lớn mạnh 
và phát triển bền vững, đảm bảo vận hành  hệ 
thống điện quốc gia an toàn, liên tục, ổn định 
cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, 
an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt 
Nam và chiến lược năng lượng quốc gia.

Nguyên Mạnh

Để kịp thời tiếp nhận và giải tỏa công suất nguồn NLTT trên 
địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và góp phần giảm tổn 
thất điện năng lưới truyền tải điện. Tổng công ty Truyền tải 

điện Quốc gia (EVNNPT) đã đầu tư Dự án TBA 220 kV Ninh Phước và 
ĐD đấu nối để thu gom công suất các nguồn NLTT trong khu vực lên 
lưới truyền tải điện Quốc gia.

Để sớm hoàn thành dự án, EVNNPT đã giao nhiệm vụ cho CPMB 
thay mặt điều hành quản lý dự án; liên danh Công ty cổ phần LCOGI 
16 và Công ty cổ phần LCOGI 16 điện lực là đơn vị thi công; Công ty 
Cổ phần tư vấn xây dựng điện 4 thực hiện tư vấn thiết kế; Liên danh 
Công ty Cổ phần EVN Quốc tế và Công ty Cổ phần thủy điện A Vương 
là đơn vị tư vấn giám sát; Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện thực 
hiện công tác thí nghiệm; Công ty Truyền tải điện 3 là đơn vị tiếp nhận 
quản lý vận hành công trình sau khi hoàn thành. 

Dự án được CPMB phát lệnh khởi công công trình ngày 
22/01/2020 và được Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và 
Đảng ủy EVNNPT chọn gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại 
biểu Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến đến chào 
mừng Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIII. Sau khi hoàn thành giai 
đoạn 1 vượt tiến độ so với kế hoạch để ra, dự án CPMB đang tiếp tục 
hoàn thiện giai đoạn 2 của dự án với hạng mục “lắp 02 ngăn lộ đường 
dây 220kV và hoàn thiện sơ đồ thanh cái đường vòng phía 220kV”, dự 
kiến hoàn thành trong quý IV/2020.

Dự án có quy mô: Phần TBA xây dựng mới TBA 220 kV lắp đặt 02 
máy biến áp (MBA) 220 kV - 250 MVA, 8 ngăn lộ 220 kV, 2 ngăn lộ 110 
kV, 2 ngăn lộ 22 kV. Dự phòng vị trí lắp đặt 6 ngăn lộ 220 kV, 2 ngăn lộ 
110kV trong tương lai. Phần ĐD: Xây dựng mới ĐD 220 kV đấu nối 4 
mạch từ xà pooc tích của TBA 220 kV Ninh Phước đến ĐD 220 kV NMĐ 
Vĩnh Tân - Tháp Chàm; chiều dài tuyến 4,6 km với 12 vị trí. Sau một thời 
gian khẩn trương thi công, MBA 220 kV AT1 Ninh Phước đã được xung 
kích thành công lúc 02h55 ngày 29/06/2020, tiếp đến MBA 220 kV AT2 
Ninh Phước đã được đóng điện xung kích thành công lúc 03h20 ngày 
29/06/2020. Sau khi đóng điện đưa vào vận hành TBA 220 kV Ninh 
Phước có thể giải tỏa thêm ~306 MW công suất của các nguồn NLTT 
đấu nối vào lưới 110 kV để truyền tải lên lưới điện 220 kV.

Việc đưa công trình xây dựng TBA 220kV Ninh Phước và ĐD đấu 
nối vào vận hành sẽ góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cung 
ứng điện cho các tỉnh nam miền Trung và khu vực miền Nam cũng 
như, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất 
kinh doanh và đầu tư phát triển của EVN và EVNNPT gia 5 năm giai 
đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo./.

Nguyên Khôi 

CPMB đóng điện TBA 220 kV
 NINH PHƯỚC VÀ ĐD ĐẤU NỐI

Sau một thời gian nỗ lực thi công, vào lúc 04h30 ngày 29/06/2020 ngày 
29/6/2020, tại Trạm biến áp (TBA) 220 kV Ninh Phước, Ban Quản lý dự án các công 
trình điện miền Trung (CPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng 
điện đưa vào vận hành dự án TBA 220 kV Ninh Phước và đường dây (ĐD) đấu nối.
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Được thành lập ngày 01/06/2015 
theo quyết định của Tổng 
công ty Điện lực miền Trung, 

Xí nghiệp Thủy điện A Roàng được 
giao nhiệm vụ tiếp quản Nhà máy 
Thủy điện A Roàng được xây dựng tại 
thượng nguồn nhánh sông A Roàng 
và suối A Lung thuộc địa phận xã 
A Roàng (huyện A Lưới - tỉnh Thừa 
Thiên Huế). Nhà máy có công suất 7,2 
MW với nhiệm vụ cung cấp điện cho 
huyện A Lưới thông qua đường dây 
35 kV A Roàng - Bốt Đỏ.

Nằm trên địa bàn thuộc vùng 
biên giới Việt - Lào, điều kiện địa lý tự 
nhiên với địa hình núi cao hiểm trở 
gặp nhiều khó khăn, lũ lụt sạt lở xảy 
ra thường xuyên. Mặt khác, người dân 
địa phương chủ yếu là người đồng 
bào dân tộc thiểu số, đời sống còn 
nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng còn 
nhiều thiếu thốn, thường du canh du 
cư, đốt nương làm rẫy. Vì vậy, công tác 
đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ 
cũng như phòng cháy chữa cháy cho 
Thủy điện A Roàng luôn được CBCNV 
Xí nghiệp đặt lên hàng đầu.

Ông Nguyễn Đại Thiện - Giám 
đốc Xí nghiệp chia sẻ: Nhận thức rõ 
được tầm quan trọng trong công tác 
đảm bảo an toàn vận hành, trọng 
tâm là công tác phòng cháy chữa 
cháy được đơn vị đặc biệt chú trọng. 
Cụ thể, hàng năm Xí nghiệp đã chủ 
động phối hợp với Phòng Cảnh sát 
PCCC&CNCH công an tỉnh Thừa Thiên 
Huế để huấn luyện định kỳ công tác 
PCCC&CNCH cho cán bộ công nhân 
viên đơn vị theo đúng thời gian quy 
định, đảm bảo mỗi cán bộ công nhân 
viên đơn vị đều được thực hành 
thành thạo về công tác PCCC&CNCH, 
đảm bảo thực hiện nhanh chóng khi 
xảy ra cháy hoặc cứu hộ cứu nạn. Việc 
xây dựng và thực hiện hiệu quả ứng 
với từng tình huống trong công tác 
PCCC theo phương án chữa cháy tại 
chỗ của Xí nghiệp cũng được Phòng 
Cảnh sát PCCC&CNCH công an tỉnh 
Thừa Thiên Huế phê duyệt. 

Đồng thời Xí nghiệp cũng đã 
thành lập đội PCCC cơ sở, các thành 
viên đội được huấn luyện bài bản, 
có giấy chứng nhận nghiệp vụ về 
PCCC&CNCH của cơ quan chức 

năng. Đơn vị cũng đã phối hợp với 
các phòng ban Tổng công ty thực 
hiện việc mua bảo hiểm cháy, nổ 
bắt buộc hàng năm đối với công 
trình Nhà máy Thủy điện A Roàng 
theo quy định. Hàng tháng cán bộ 
an toàn và ATVSV kiểm tra định kỳ 
tình trạng bình chữa cháy và trang 
cụ chữa cháy. Các dụng cụ hư hỏng 
được sửa chữa thay thế kịp thời. Tiểu 
ban PCCC Xí nghiệp đóng vai trò chủ 
lực và tích cực trong việc phân công, 
đôn đốc và kiểm tra việc chấp hành 
pháp luật PCCC và quy định của 
Công ty về PCCC ở đơn vị. 

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân 
thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc 
an toàn trong sản xuất cùng sự chỉ 
đạo sát sao của lãnh đạo đơn vị, từ 
khi thành lập và đi vào hoạt động 
đến nay, Xí nghiệp Thủy điện A Roàng 
không để xảy ra một vụ cháy nổ nào, 
qua đó đảm bảo an toàn vận hành 
Nhà máy cung cấp điện cho huyện A 
Lưới, góp phần đảm bảo ổn định kinh 
tế, chính trị trên địa bàn. 

Những thành tích nổi bật của 
đơn vị đã được ghi nhận khi 03 năm 
liền Xí nghiệp nhận được danh hiệu 
Tập thể lao động tiên tiến (2016-
2018) của Công ty Lưới điện cao thế 
miền Trung (nay là Công ty Dịch vụ 
Điện lực miền Trung); Giấy khen của 
EVNCPC hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ kế hoạch năm 2016; Giấy khen 
của EVN hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ công tác năm 2017. Đặc biệt, Cục 
cảnh sát PCCC và CHCN Bộ Công an 
đã tặng giấy khen theo Quyết định 
số 2388/QĐKT-PCCC&CHCN về việc 
XNTĐ A Roàng “Đã có thành tích xuất 
sắc trong thực hiện và phối hợp thực 
hiện công tác phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ góp phần đảm 
bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ tại đơn vị cơ sở 
giai đoạn năm 2018-2019”. 

Mạnh Đức

XÍ NGHIỆP THỦY ĐIỆN A ROÀNG CHÚ TRỌNG
CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Xí nghiệp Thủy điện A Roàng phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CA tỉnh 
Thừa Thiên Huế huấn luyện công tác PCCC&CNCH cho CBCNV
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Hòa chung không khí cả nước 
chào mừng những sự kiện 
lớn của Thủ đô và đất nước, 

chào mừng Đại hội Đảng các cấp, 
hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng. Trong 2 ngày 
09 và 10 tháng 7 năm 2020, Đảng 
bộ Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội 
đã long trọng tổ chức Đại hội đại 
biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. 
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - 
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND 
Thành phố Hà Nội dự và chỉ đạo Đại 
hội. Tham dự Đại hội có đồng chí 
Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH 
Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban 
Quản lý vốn Nhà nước tại doanh 
nghiệp, đồng chí Dương Quang 
Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Lãnh 
đạo các Ban Đảng Thành ủy Hà Nội, 
Đoàn công tác số 7 của Thành ủy Hà 
Nội cùng 211 đại biểu chính thức 

được bầu từ 41 tổ chức cơ sở đảng 
trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.

Với phương châm “Đoàn kết - 
Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát 

triển”, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm 
việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần 
thứ II của Đảng bộ Tổng công ty Điện 
lực TP Hà Nội; quyết định mục tiêu, 
phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, 
phát triển của Tổng công ty giai đoạn 
2020 - 2025 và bầu Ban Chấp hành 
Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã thảo luận và thông 
qua Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm 
điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của 
Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty 
Điện lực TP Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 
2015-2020, Báo cáo kết quả thẩm tra 
tư cách đại biểu tham dự Đại hội và 
báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự 
thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành 
phố Hà Nội lần thứ XVII; Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Báo cáo chính trị của Đảng bộ 
Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội khóa 
II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 nêu rõ: Trong 
nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ
 TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI LẦN THỨ III, 

NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc của Đoàn thanh niên
 Tổng công ty chào mừng Đại hội

Đoàn Chủ tịch tại Đại hội
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đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, 
HĐND, UBND TP Hà Nội, Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam; Đảng bộ Tổng 
công ty đã và đang từng bước đổi 
mới, không ngừng nâng cao năng 
lực, vai trò, hiệu lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của tổ chức Đảng; trong đó 
tập trung làm tốt công tác xây dựng, 
chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống 
chính trị vững mạnh. Với những chủ 
trương, nghị quyết, giải pháp cụ 
thể, sáng tạo, cùng quyết tâm vượt 
qua khó khăn, thách thức của Ban 
chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ 
Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban 
Tổng giám đốc; sự đoàn kết, nỗ lực, 
đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng 
viên, công nhân viên lao động, Đảng 
bộ Tổng công ty đã đạt được nhiều 
thành tựu trong thực hiện nhiệm vụ 
chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Công tác xây dựng Đảng có 
nhiều chuyển biến tích cực, năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp 
ủy Đảng tiếp tục được củng cố, các 
Đảng bộ, Chi bộ cơ sở được kiện toàn. 
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng 
được quan tâm, nhận thức chính trị 
của cán bộ, đảng viên, công nhân 
viên lao động ngày càng nâng cao, 
tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. 
Công tác xây dựng Đảng bộ trong 
sạch, vững mạnh đạt kết quả tốt. 
Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành 
kỷ luật đảng được tăng cường, góp 
phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của 
Đảng. Việc thực hiện quy chế dân chủ 
ở cơ sở được chú trọng. Các tổ chức 

đoàn thể chính trị - xã hội: Công đoàn, 
Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh 
từng bước nâng cao chất lượng, hiệu 
quả hoạt động, xung kích trong việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đó, 
vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng bộ 
Tổng công ty ngày càng được nâng 
cao, góp phần quan trọng trong việc 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Công tác quản lý kỹ thuật - vận 
hành được đảm bảo, thực hiện đúng 
quy định, trình tự của Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam. Các chỉ tiêu kinh doanh 
đạt nhiều kết quả nổi bật: Số khách 
hàng năm 2019 đạt 2.574.257 khách Các đại biểu giơ thẻ đảng viên để biểu quyết

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng 
thành viên EVNHANOI điều hành tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố 
Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
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hàng sử dụng điện, tăng 16,96% so 
với năm 2015. Doanh thu bán điện 
(chưa VAT) năm 2019 đạt 40.062 tỷ 
đồng, tăng 57,96% so với năm 2015 
(25.362 tỷ đồng). Lợi nhuận năm sau 
cao hơn năm trước. Tỷ lệ thu nộp tiền 
điện hàng năm đều đạt trên 99,7%. 
Năm 2019 tỷ lệ thanh toán tiền điện 
của khách hàng không dùng tiền mặt 
đạt 99,7% trong đó bằng hình thức 
trích nợ tự động đạt 12,59%, thanh 
toán điện tử đạt 32,64%. Công tác 
đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn có 
nhiều chuyển biến và hiệu quả rõ rệt; 
Nghiên cứu khoa học và ứng dụng 
công nghệ mới được tích cực triển 
khai. Công tác truyền thông được 
duy trì triển khai sâu rộng, thống nhất 
từ Tổng công ty tới các đơn vị đúng 
trọng tâm, định hướng với phương 
châm “Minh bạch - Chủ động - Kịp 
thời - Thân thiện”; Hướng tới mục tiêu 
tiếp tục tạo được sự đồng thuận, thấu 
hiểu, chia sẻ, hợp tác của khách hàng 
với các hoạt động của EVNHANOI...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng 
chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí 
thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành 
phố Hà Nội đã ghi nhận, biểu dương 

những kết quả Đảng bộ Tổng công 
ty Điện lực TP Hà Nội đã đạt được 
trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ 
tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ Tổng 
công ty tiếp tục làm tốt công tác tổ 
chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
trọng tâm là công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. 
Đặc biệt, Đảng bộ Tổng công ty cần 
tiếp tục phát huy truyền thống đoàn 
kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của Đảng bộ, lãnh đạo, chỉ 
đạo đảm bảo cung ứng điện an toàn, 
liên tục, ổn định phục vụ các sự kiện 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an 
ninh quốc phòng và đời sống sinh 
hoạt của nhân dân Thủ đô.

Với tinh thần tập trung dân chủ, 
trách nhiệm và đoàn kết, Đại hội đã 
bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng 
công ty Điện lực TP Hà Nội khóa III, 
nhiệm kỳ 2020-2025 với số lượng 
25 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, 
Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công 
ty khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã 
bầu Ban Thường vụ Đảng ủy; các 

chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban 
kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn 
- Thành ủy viên, Chủ tịch Hội đồng 
thành viên được bầu giữ chức Bí thư 
Đảng ủy; đồng chí Lê Anh Tuấn đảm 
nhiệm chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ 
nhiệm Ủy ban kiểm tra.

Đại hội cũng đã bầu 05 đại biểu 
chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi 
dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng 
bộ Thành phố Hà Nội.

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty 
Điện lực TP Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 
2020-2025 có ý nghĩa rất quan trọng, 
đánh dấu một sự khởi đầu thành 
công rực rỡ của Tổng công ty. Với 
quyết tâm đổi mới, phát huy truyền 
thống đoàn kết và những thành tựu 
đã đạt được, Đảng bộ Tổng công ty 
Điện lực TP Hà Nội sẽ lãnh đạo chính 
quyền, đoàn thể thực hiện tốt vai trò 
và trọng trách của đơn vị đối với Thủ 
đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, trái tim 
của cả nước; hoàn thành xuất sắc các 
nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế 
kỹ thuật được giao.

Trung Kiên

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh 
nghiệp tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025
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Theo đó, từ ngày 23 - 24/6/2020, 
đợt thứ nhất tổ chức tại Sầm Sơn 
(Thanh Hóa) gồm 183 đ/c ATVSV 

thuộc các TTĐ khu vực: Nghệ An, Hà 
Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình và một số 
đơn vị khác; từ ngày 29 - 30/6/2020, 
đợt thứ 2 tổ chức tại thành phố Hoà 
Bình gồm 168 đ/c ATVSV thuộc các 
TTĐ khu vực: Hà Nội, Tây Bắc, Tây Bắc 
2, Đông Bắc 1, 2, 3 và Hoà Bình.

Tham dự khai mạc các lớp huấn 
luyện về phía Tổng công ty Truyền 
tải điện Quốc gia (EVNNPT) có ông 
Nguyễn Huy Thắng - Phó Chủ tịch 
Công đoàn. Về phía (PTC1) có đại diện 
phòng An toàn, các phòng nghiệp 
vụ và Bác sỹ phụ trách công tác Y tế 
Công ty; Đại diện lãnh đạo các TTĐ 
trực thuộc.

Tham dự huấn luyện còn có ông 
Trần Văn Chiến, Chủ tịch Hội đồng 
quản trị, Giám đốc Công ty CP huấn 

luyện an toàn Việt Nam; bà Trần 
Thị Vân Thu, nguyên Trưởng phòng 
Thông tin tuyên truyền, Cục an toàn 
lao động, Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội.

Phát biểu khai mạc các lớp huấn 
luyện, ông Nguyễn Huy Thắng - Phó 
Chủ tịch Công đoàn EVNNPT và ông 
Lưu Bình Công - Phó phòng an toàn 
PTC1 nhấn mạnh tầm quan trọng về 
công tác an toàn và nhiệm vụ của an 
toàn viên, qua đó đã thể hiện rõ sự 
quan tâm của Ban Giám đốc Công 
ty trong việc đảm bảo vận hành lưới 
truyền tải điện cũng như việc phải 
tuyệt đối tuân thủ công tác an toàn 
bảo hộ lao động.

Tại lớp huấn luyện, các ATVSV 
được huấn luyện một số nội dung cơ 
bản như: Những quy định về an toàn 
lao động (ATLĐ), vệ sinh lao động 
(VSLĐ); mục đích, ý nghĩa của công 

tác ATLĐ, VSLĐ; kiến thức cơ bản về 
an toàn, vệ sinh lao động, các yếu 
tố nguy hiểm, có hại nơi làm việc, 
phương pháp cải thiện điều kiện làm 
việc, văn hóa trong sản xuất, kinh 
doanh; quyền và nghĩa vụ của người 
sử dụng lao động và người lao động 
trong việc chấp hành quy định về 
ATLĐ, VSLĐ; chính sách, chế độ về 
BHLĐ đối với người lao động.

Lớp học đã được nghe Bác sỹ 
Nguyễn Thị Bích Liên, phụ trách công 
tác Y tế Công ty hướng dẫn về cách 
băng bó, cầm máu vết thương, băng 
bó gãy xương cẳng chân, cẳng tay. 
Cách băng bó vết thương trên đầu, 
cách sơ cứu khi bị ong đốt, rắn cắn, 
hướng dẫn khám, đo huyết áp trước 
khi trèo cao trên 50 m cho công nhân 
đường dây. Kỹ năng sơ cứu tai nạn 
lao động, phòng chống bệnh nghề 
nghiệp, cách xử lý tình huống và các 
phương pháp sơ cứu người bị nạn khi 
có tai nạn sự cố, hướng dẫn sơ cấp cứu 
say nắng, say nóng, kỹ thuật hồi sinh 
tổng hợp. Công dụng cách sử dụng 
và bảo quản các phương tiện bảo vệ 
cá nhân, những quy định cụ thể về an 
toàn BHLĐ, VSLĐ tại nơi làm việc.

Qua đợt huấn luyện, các đ/c trong 
mạng lưới ATVSV đã nắm bắt tốt hơn 
các kiến thức chung, các biện pháp kỹ 
thuật để phòng tai nạn điện, an toàn 
lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở 
vv…, tiếp cận, hiểu rõ các thông tư, 
nghị định mới của Chính phủ, bộ ban 
ngành. Được giảng viên giải đáp các 
vấn đề vướng mắc, phát sinh khi thực 
hiện nhiệm vụ, trau dồi các kỹ năng 
cần thiết trong công tác ATLĐ-VSLĐ./.

Quốc Chiêu

PTC1 HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
CHO MẠNG LƯỚI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN NĂM 2020

Trong các ngày 29 và 30/6/2020, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã tổ chức các 
lớp huấn luyện an toàn lao động (ATLĐ) - vệ sinh lao động (VSLĐ) theo quy định tại 
nghị định số 44/2016/NĐ-CP cho các đồng chí an toàn vệ sinh viên (ATVSV) năm 2020.

Toàn cảnh đợt Huấn luyện tại Hòa Bình
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Là một trong những đơn vị tiêu 
biểu trực thuộc Tổng công ty 
Điện lực TP Hà Nội, Công ty 

Điện lực Hoàn Kiếm có nhiệm vụ 
đảm bảo vận hành cung ứng điện an 
toàn, liên tục, ổn định phục vụ các 
hoạt động chính trị, ngoại giao, an 
ninh quốc phòng, văn hóa, xã hội, 
phát triển kinh tế và đời sống nhân 
dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm 
với xấp xỉ 50.000 khách hàng sử 
dụng điện.

Quận Hoàn Kiếm nằm ở vị trí 
trung tâm Thủ đô, nơi hội tụ những 
tinh hoa văn hóa, truyền thống lịch 
sử của Thăng Long - Hà Nội. Có diện 
tích nhỏ nhất Thành phố, nhưng 
quận Hoàn Kiếm là trung tâm chính 
trị - hành chính, trung tâm thương 
mại - dịch vụ sầm uất bậc nhất của 
thành phố Hà Nội, nơi thường xuyên 
diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa 
quan trọng của Thủ đô. Vì vậy, để việc 
cung cấp điện được an toàn, ổn định, 
tập thể cán bộ công nhân viên Công 
ty Điện lực Hoàn Kiếm luôn nhận 
thức rõ vai trò trách nhiệm của mình, 
nâng cao tinh thần đoàn kết, khắc 
phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được 
giao, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện 
của nhân dân với chất lượng cao và 
ngày càng hoàn hảo.

Xứng đáng cánh chim đầu đàn 
của Thủ đô

Hiện Công ty Điện lực Hoàn 
Kiếm đang quản lý vận hành 216,314 
km cáp ngầm trung áp 22 kV và 579 
trạm biến áp (TBA)/646 máy biến áp 
(MBA) với tổng dung lượng 529.760 
kVA. Quận Hoàn Kiếm được cấp điện 
từ 05 TBA 110 kV, với 46 lộ đường dây 
trung áp vận hành đạt tiêu chuẩn 
độ tin cậy N-1 (tiêu chí đánh giá hệ 

thống điện vận hành linh hoạt không 
mất điện khi xảy ra sự cố). 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - 
Giám đốc Công ty Điện lực Hoàn 
Kiếm cho biết trong 05 tháng đầu 
năm 2020, Công ty không để xảy ra 
bất kỳ sự cố thoáng qua trung thế 
nào trên địa bàn. Thời gian mất điện 
trung bình của lưới điện (SAIDI) là 
9,19 phút (Giảm hơn 16 lần so với 
năm 2016). Các chỉ tiêu về suất sự 
cố và các chỉ số đánh giá độ tin cậy 
cung cấp được thực hiện tốt, vượt kế 
hoạch đề ra.

Hoàn Kiếm là quận trung tâm 
của Thủ đô, là nơi tập trung nhiều cơ 
quan quan trọng của Nhà nước như 
Văn phòng Chính phủ, Văn phòng 
Quốc hội, Ngân hàng Trung ương, 
UBND Thành phố, các Bộ, ngành, các 
cơ quan thông tấn báo chí, nhiều 

trung tâm thương mại, dịch vụ, mật 
độ dân cư tập trung đông đúc… 
do đó, công tác đảm bảo cung ứng 
điện được đặc biệt coi trọng. Các 
tháng đầu năm Công ty đã lập nhiều 
phương án phục vụ 35 kỳ đảm bảo 
điện với trên 900 lượt người trực 
trong các thời điểm Lễ, Tết, hoạt 
động chào mừng năm mới, phục vụ 
tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, 
HĐND Thành phố, công tác tổ chức 
Đại hội Đảng bộ các cơ quan ban 
ngành, UBND các phường trên địa 
bàn quận. Đảm bảo điện kỳ họp thứ 
9, Quốc Hội khóa XIV tại UBND TP Hà 
Nội, Trụ sở Văn phòng Quốc Hội, Nhà 
khách VP Quốc Hội.…

Ngay trong những diễn biến 
phức tạp của dịch bệnh Covid-19, 
Công ty vẫn phải thực hiện “nhiệm 
vụ kép” là vừa phòng chống dịch, 
vừa đảm bảo cung cấp điện ổn định, 

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm: 

KHẲNG ĐỊNH TƯ DUY ĐỔI MỚI 
HƯỚNG ĐẾN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN
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an toàn, liên tục phục vụ sản xuất 
và sinh hoạt của nhân dân phục vụ 
công tác phòng chống dịch. Đơn vị 
đã triển khai nhiều phương án, giải 
pháp đảm bảo cung cấp điện (cho 
dù tình huống xấu nhất xảy ra) ở các 
địa điểm phục vụ phòng chống dịch, 
các cơ sở điều trị bệnh COVID-19, các 
khu vực cách ly và những địa điểm 
khác theo yêu cầu của địa phương. 
Công ty đã lập và triển khai phương 
án đảm bảo điện cho 12 địa điểm, 
bao gồm các bệnh viện, cơ sở y tế, 
các điểm cách ly tập trung trên địa 
bàn quận Hoàn Kiếm để phục vụ 
phòng chống dịch. Những phụ tải 
quan trọng được cấp điện bằng 
02 nguồn điện lưới trung thế hoặc 
có máy phát dự phòng. Ngoài ra, 
Công ty cũng đã chuẩn bị đầy đủ lực 
lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện 
để xử lý nhanh nhất các tình huống 
có thể xảy ra; bố trí máy phát điện 
dự phòng để cung cấp điện kịp thời 
trong thời gian khắc phục sự cố.

Để chuẩn bị phương thức vận 
hành cấp điện ứng với kịch bản phụ 
tải trong những ngày nắng nóng cao 
điểm hè năm 2020 và ứng phó một 
cách chủ động với các trường hợp 
có thể xảy ra, đảm bảo cấp điện an 
toàn liên tục trong mọi tình huống, 
Công ty thực hiện đánh giá lưới điện, 
yêu cầu các đơn vị rà soát, cập nhập, 
tiến hành phân tích đánh giá số liệu 
phụ tải theo từng khu vực và tính 
chất phụ tải, từ đó xây dựng và triển 
khai các phương án đảm bảo cấp 
điện an toàn, liên tục và ổn định trên 
địa bàn quận.

Hiện đại hóa, chuyên nghiệp 
hóa hướng tới khách hàng sử dụng 
điện

Trong những năm qua, bên 
cạnh nhiệm vụ đảm bảo cung ứng 
điện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản 
xuất kinh doanh, Công ty Điện lực 
Hoàn Kiếm đã đẩy mạnh ứng dụng 
khoa học công nghệ, hiện đại hóa, 
chuyên nghiệp hóa công tác kinh 
doanh dịch vụ khách hàng, nhằm 
đưa tới khách hàng những dịch vụ 
ngày càng hoàn hảo hơn, hướng 
đến lợi ích của khách hàng sử dụng 
điện như: Cung cấp các dịch vụ điện 

trực tuyến, dịch vụ điện điện tử, đa 
dạng hóa các hình thức thanh toán 
tiền điện, đẩy mạnh các hình thức 
thanh toán hiện đại như trích nợ tự 
động, banking, ví điện tử theo Quyết 
định 241/QĐ-TTG của Thủ tướng 
Chính Phủ… 

Đẩy mạnh ứng dụng các phần 
mềm quản lý, giám sát trực tuyến, số 
hóa trong các khâu nghiệp vụ; ứng 
dụng công nghệ trong truyền dữ liệu 
từ xa, công tác ghi chỉ số để tăng năng 
suất lao động, tăng độ chính xác và 
minh bạch thông tin đến khách hàng 
sử dụng điện.  

Công ty tiếp tục đẩy mạnh thực 
hiện Đề án “Nâng cao chất lượng dịch 
vụ khách hàng” của Tổng công ty, tập 
trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm 
vụ cụ thể theo định hướng của Tổng 
công ty về công tác cấp điện mới (cấp 
mới công tơ sau trạm biến áp công 
cộng ≤ 3 ngày), công tác giải quyết 
đơn thư yêu cầu của khách hàng, thực 
thi VHDN trong giao tiếp, trong phục 
vụ khách hàng. Thực hiện nghiêm 
túc quy trình kinh doanh, quy định 
của ngành điện; Bố trí cán bộ chuyên 
trách theo dõi, giám sát việc giải 
quyết đơn thư, kiến nghị của khách 
hàng qua tổng đài CRM, trực tiếp tại 
phòng giao dịch…để kịp thời giải 
quyết thỏa đáng tất cả các kiến nghị 

của khách hàng trên địa bàn quận 
Hoàn Kiếm.

Bên cạnh đó, Công ty cung cấp 
phương tiện cho khách hàng có thể 
đánh giá về chất lượng dịch vụ, tại các 
phòng giao dịch Công ty, nhân viên 
tiếp khách hàng chủ động xin ý kiến 
đánh giá trên giao diện điện tử. Định 
kỳ hàng quý, đơn vị có tổ chức họp 
đánh giá kết quả khảo sát mức độ hài 
lòng khách hàng. 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - 
Giám đốc Công ty cũng cho biết theo 
quy luật hàng năm, trong những tháng 
nắng nóng cao điểm, nhu cầu sử dụng 
các thiết bị làm mát của khách hàng 
tăng cao dẫn đến tiêu thụ điện tăng 
bất thường kéo theo các kiến nghị của 
khách hàng nhiều hơn. Nhưng với tinh 
thần cầu thị, Công ty Điện lực Hoàn 
Kiếm sẵn sàng tiếp nhận, giải đáp triệt 
để các ý kiến của khách hàng sử dụng 
điện nhằm công khai, minh bạch công 
tác kinh doanh - dịch vụ của đơn vị.

Trong thời gian tới, Công ty Điện 
lực Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục đổi mới tư 
duy, lấy chất lượng dịch vụ và sự hài 
lòng của khách hàng làm thước đo 
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh với phương châm “Chuyên 
nghiệp - Văn minh - Hiệu quả”. 

Nguyễn Phương

Kết quả đánh giá hài lòng khách hàng hàng năm của Công ty liên tục tăng và đạt 
8,19 điểm trong năm 2019.
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Đó là khẳng định của TS. Trương 
Huy Hoàng - Hiệu trưởng nhà trường 
tại Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa 
học công nghệ năm 2019 và triển 
khai kế hoạch khoa học công nghệ 
năm 2020 diễn ra tại Hà Nội ngày 
26/6 vừa qua.

Tham dự Hội nghị gồm có 
đại diện lãnh đạo Bộ Công 
Thương, Hội Điện lực Việt Nam, 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công 
ty Truyền tải điện 1, Công ty Điện 
lực Cầu Giấy cùng đông đảo cán bộ, 
giảng viên trong trường. Đây là hoạt 
động thường niên của trường Đại 
học Điện lực nhằm tổng kết và đánh 
giá các đề tài nghiên cứu khoa học.

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Mạnh 
Cường - Phó hiệu trưởng nhà trường 
đã báo cáo tổng kết các hoạt động 

cũng như các đề tài nghiên cứu đạt 
kết quả cao trong năm 2019. Đồng 
thời triển khai phương hướng nhiệm 

vụ nghiên cứu khoa học công nghệ 
giai đoạn 2020 - 2025, ưu tiên các đề 
tài có tính ứng dụng vào thực tiễn 
cao, cùng với đó tiết kiệm chi phí 
nghiên cứu. Với những định hướng, 
sự chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện 
thuận lợi của lãnh đạo nhà trường 
cùng với sự nỗ lực phấn đấu của mỗi 
cán bộ giảng viên, hoạt động KH&CN 
của trường Đại học Điện lực  trong 
giai đoạn vừa qua đã đạt được những 
thành tích đáng ghi nhận. Những 
thành tích này đã, đang và sẽ có tác 
động trở lại quá trình đào tạo nguồn 
nhân lực có chất lượng cho xã hội, 
làm động lực cho sự phát triển nhanh 
và bền vững của Trường.

Cụ thể, với chiến lược phát triển 
KH&CN gắn kết với thực tiễn sản xuất 
và đào tạo, năm 2018-2019  trường 
Đại học Điện lực đã triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ KH&CN với 06 đề tài 
KH&CN  cấp Bộ Công Thương,  42  đề 

Trường Đại học Điện lực: 

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH NGHIÊN CỨU 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

TS. Trương Huy Hoàng - Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị  
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tài KH&CN cấp cơ sở. Ngoài ra cán bộ của trường còn tham 
gia các đề tài nhánh cấp  Bộ, cấp Nhà nước, nghị định 
thư cùng với các đơn vị khác ngoài trường. Các đề tài về 
cơ bản đều hoàn thành các nội dung nghiên cứu đảm bảo 
chất lượng và tiến độ, nhiều đề tài có tính ứng dụng cao, 
đã được triển khai trong thực tế. Cùng với đó, số lượng các 
công bố quốc tế thuộc danh mục SCI và SCIE, Scopus của 
Đại học Điện lực là 53 bài. Trong đó, các công bố thuộc 
lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ được đăng trên 
những tạp chí khoa học uy tín thuộc danh mục ISI như 
“Solar Energy”, “Artificial Intelligence Review”, “Journal 
of Applied Polymer Science”, “International Journal of 
Hydrogen Energy” …

Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo của đại diện 
các nhóm đề tài nghiên cứu đạt kết quả và thành tích 
cao trong năm 2019. Qua đó, rút ra những bài học kinh 
nghiệm trong quá trình nghiên cứu để tìm ra các giải pháp 
và hướng đi mới trong thời gian tới. Tiếp thu những ý kiến 
đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị, TS. Trương Huy 
Hoàng đã thay mặt nhà trường biểu dương các nhóm và 
cá nhân nghiên cứu đạt thành tích cao trong năm 2019 
đồng thời đề ra định hướng phát triển nghiên cứu các đề 
tài khoa học công nghệ trong giai đoan 2020 - 2025. Cụ 
thể, tập trung trọng tâm vào hướng nghiên cứu phục vụ 
thực tiễn công tác quản lý của nhà trường, sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp với các đề tài: Hoạt động giáo 
dục, đào tạo; Tài chính ngân hàng; Giao thông vận tải và 
logistics; Năng lượng; Tài nguyên môi trường và Sản xuất 
công nghiệp.

Trên cơ sở những thành tích đã đạt được, phát huy 
các điểm mạnh và tích cực, chủ động khắc phục những 
hạn chế trong các hoạt động về KHCN, cùng với sự tăng 
cường đội ngũ cán bộ phát huy các điểm mạnh và tích 
cực, trường Đại học Điện lực sẽ có điều kiện tiếp tục thực 
hiện một cách tốt nhất, có hiệu quả nhất mục tiêu: Gắn kết 
chặt chẽ công tác NCKH & CGCN với việc phục vụ nhiệm 
vụ SXKD theo nhu cầu của xã hội.

Kết thúc Hội nghị, thay mặt nhà trường, TS. Trương 
Huy Hoàng đã trao tặng hoa và bằng khen cho các cá nhân 
và tập thể đạt thành tích cao trong hoạt động nghiên cứu 
khoa học công nghệ trong năm 2019.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

 Các đại biểu thuyết trình tham luận tại Hội nghị

 

Các đại biểu thảo luận bên lề Hội nghị

 

Các đại biểu thuyết trình tham luận tại Hội nghị

TS.Trương Huy Hoàng - Hiệu trưởng trường Đại học Điện 
lực trao Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc 

trong hoạt động nghiên cứu KHCN năm 2019

TS.Trương Huy Hoàng - Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực 
trao Bằng khen cho đại diện các nhóm đạt thành tích xuất 

sắc trong hoạt động nghiên cứu KHCN năm 2019

Đồng Khởi
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Mỗi khi nói đến ngành Điện 
người ta thường hay nhắc 
đến cụm từ “Đi trước 

một bước”. Điều này cũng đã được 
EVNNPC trân trọng, coi đây là cam 
kết máu thịt với Đảng và Chính 
phủ. Tuy nhiên “đi trước một bước” 
cũng là một lĩnh hội đầy chông gai 
và gian khó. Từ trong khói lửa chiến 
tranh, những người vô sản Việt Nam 
đã truyền đi những dòng điện cách 

mạng thắp sáng muôn nơi, thức 
tỉnh hàng triệu con tim Việt. Hòa 
bình lập lại điện được mệnh danh 
là “vật tư chiến lược đặc biệt” của 
Nhà nước. Tiếp đến hôm nay điện 
lại nhận về mình sứ mệnh cao cả 
là “nhịp cầu văn hóa”; Ở đó những 
người công nhân điện Việt Nam 
được đổi mới toàn diện, có đầy đủ 
bản lĩnh để tiên phong đi đầu trong 
phát triển đất nước. 

Dẫu vậy vừa bước sang năm 
2020 cả nhân loại phải sững sờ 
trước sự xuất hiện của virus Corona. 
Từ đây cùng với cộng đồng, những 
người thợ điện EVNNPC lại bước 
vào “cuộc chiến đấu mới”. Khác lạ 
thay dịch bệnh lần này có thể đến 
từ chính những người thân yêu nhất 
của chúng ta; đồng thời đôi tay thân 
thuộc của mỗi người có thể lại chính 
là thủ phạm gieo dắt bệnh tật. Đã 
có những phút xao lòng, song với 
bề dày kinh nghiệm của những năm 
tháng đấu tranh cách mạng, những 
người thợ điện đã cùng cộng đồng 
bình tĩnh: Từng bước khoanh vùng, 
đẩy lùi dịch bệnh. Đến thời điểm 
hiện tại tuy nguy cơ vẫn còn, song 
chúng ta đã có thể vui mừng mà 
nói rằng “Việt Nam chiến thắng trận 
đầu”. Với ngành Điện của chúng ta thì 
trong gian khó đã ngời lên ánh sáng, 
đó không chỉ là ánh sáng thần kỳ của 
dòng điện mà còn là năng lượng tràn 
đầy của lòng dũng cảm mà tập thể 
công nhân điện đã cống hiến: Bao 
bệnh viện được duy trì, bao cơ sở 
cách ly được khẩn trương cấp điện; 
Song cao hơn cả Slogan “Vì niềm 
tin của bạn” được dịp kiểm chứng: 

TRẢI NGHIỆM TRƯỞNG THÀNH 
TRONG MÙA DỊCH COVID - 19

Văn hóa 

                                         
EVNNPC
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đó chính là sự trưởng thành của “cỗ 
máy” gần 03 vạn người lao động 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Kể từ năm 2017, EVNNPC đã có 
bước đẩy mạnh hơn về xây dựng văn 
hóa doanh nghiệp, ở đó công tác an 
toàn lao động được nâng lên tầm 
“văn hóa”. Lần đầu tiên người thợ 
điện miền Bắc “tuyên thề về an toàn 
lao động”; lúc đầu nhiệm vụ này có vẻ 
còn xa xôi, với những cánh tay giơ lên 
còn ngượng nghịu. Song “mưa dầm 
thấm lâu” bước sang năm thứ 2, thứ 3 
“an toàn” được chấp hành rất tự giác; 
Người thợ điện đã cảm nhận được 
giá trị to lớn mà an toàn mang lại; 
Tiếp đó “Văn hóa học tập” cũng được 
triển khai kịp thời; Lần đầu tiên các 
“Thư viện trực tuyến” được thiết lập, 
từ đây người thợ điện có rất nhiều 
sự lựa chọn để nâng cao kiến thức 
chuyên môn. Mùa dịch bệnh vừa 
qua nếu không có tính kỷ luật và nề 
nếp thượng tôn an toàn thì hỏi làm 
sao chúng ta có thể cung cấp điện 
ổn định, khi chỉ một chút vô tình là 
đã có thể bị lây nhiễm dịch bệnh; Thủ 
tướng Chính phủ đã sử dụng thuật 
ngữ “Chống dịch như chống giặc” để 
truyền đạt thái độ và quyết tâm tuyên 
chiến với “kẻ thù giấu mặt”. Điện lực 
là một nghề đặc thù; kỹ thuật điện 
lại mang tính chuyên sâu nên thay 
đổi nhân sự nghề điện là một việc 

làm rất khó. Từ đó chủ trương “người 
thợ điện có đứng vững thì dòng điện 
mới được đảm bảo” được truyền đi 
và nghiêm túc thực hiện. Trong khó 
khăn người thợ điện đã triển khai 
muôn vàn cách thức sáng tạo, để 
ứng phó và duy trì dòng điện: Các 
trụ sở cơ quan được phun thuốc sát 
khuẩn Cloramin B nhiều lần; thực 
hiện đeo khẩu trang cả trong khi 
làm việc; Tổ chức “cách ly chủ động” 
đối với đội ngũ Điều độ viên; làm sao 
để lực lượng này tuy không tiếp xúc 
trực tiếp với các bộ phận liên quan 
nhưng vẫn đảm bảo duy trì dòng 
điện. EVNNPC đã huy động kinh phí 
từ nhiều nguồn quỹ (Phúc lợi; Nhân 

đạo) phân phối, chia sẻ để các đơn 
vị thành viên tự tay nấu những xuất 
cơm đủ dinh dưỡng, trực tiếp phục 
vụ những đồng nghiệp thân yêu của 
mình nơi tuyến đầu truyền dẫn dòng 
điện. Thế mới biết nếu NPC không 
đề cao công tác an toàn thì sẽ không 
có những dòng điện an toàn được 
truyền đi phục vụ cộng đồng trong 
mùa dịch bệnh Covid-19.

“Lấy khách hàng là trung tâm”, 
mọi hành động việc làm đều hướng 
đến khách hàng, vì khách hàng - giờ 
đây ta mới thấm thía làm sao! Nếu 
như hai, ba năm trước EVNNPC không 
đi tiên phong xây dựng “Văn hóa kinh 
doanh”, với chủ trương “Điện đến gần 
hơn với khách hàng” thì vừa qua làm 
sao chúng ta có thể “Thanh toán tiền 
điện không dùng tiền mặt”; Nhờ làm 
tốt chủ trương 3 dễ (Dễ tiếp cận - Dễ 
tham gia - Dễ giám sát), mới giúp ta 
từng bước cung cấp dịch vụ điện cấp 
độ 4, giờ là lúc chúng ta có đủ cơ sở 
để cung cấp dịch vụ điện trên Cổng 
dịch vụ công Quốc gia - một cái kết 
thật “có hậu”. Ngày hôm qua nỗ lực 
gieo cấy, ngày hôm nay chúng ta gặt 
hái mùa màng. Đến lúc này ta mới 
thấy hết cái giá của những nỗ lực 
nhiều năm qua của tập thể người lao 
động Tổng công ty Điện lực miền Bắc. 
“Trong nguy có cơ” chính Covid-19 đã 
là bước trải nghiệm quý giá để chúng 
ta đẩy mạnh giao dịch trực tuyến 
(tăng 30%), giảm bớt chi phí; giúp hội 
nhập sâu rộng trên nền tảng số.

Giám đốc và Công đoàn PC Thái Bình  trao 20 triệu đồng tiền thưởng cho TTĐKXTB
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“Văn hóa ứng xử” cũng được dịp trải nghiệm 
hiếm thấy. Corona xuất hiện cùng lúc với mưa phùn 
ẩm ướt; người dân được khuyến cáo hạn chế tiếp 
xúc, không tập trung đông người; Nhưng nghịch lý 
thay nơi cộng đồng muốn dời đi lại là nơi người thợ 
điện chúng ta cần tìm đến; đó là những công trường, 
trường học, bệnh viện.. Lúc này “văn hóa ứng xử” lại 
giúp ta hóa giải và tìm ra câu trả lời sát đáng, đó là 
tính chủ động tiếp cận mục tiêu, đó là không rời xa 
nhiệm vụ: Virus lây lan thì ta đeo khẩu trang; hạn chế 
tiếp xúc thì ta sử dụng công nghệ thông tin; Tổng đài 
19006769 được dịp truyền thông rộng rãi và mời gọi 
khách hàng tăng cường tương tác; Cùng lúc mạng 
xã hội Facebook “Vì niềm tin của bạn” được khai sinh 
và góp thêm một kênh thông tin hữu ích để EVNNPC 
đến gần hơn với cộng đồng. Kết quả đáng khích lệ là 
mọi giao dịch đều được duy trì, dòng điện vẫn hối hả 
truyền đi trong mùa dịch bệnh. Tại Thái Bình (trong 
ngày Việt Nam đã qua 02 tuần không có ca nhiễm 
mới Covid-19) đại diện Công đoàn và Ban giám đốc 
Công ty đã phấn khởi trao số tiền 20 triệu đồng (từ 
quỹ Nhân đạo của EVNNPC) khen thưởng Trung 
tâm Điều khiển xa Thái Bình đã nỗ lực duy trì dòng 
điện ổn định trong suốt 03 tháng chiến đấu với dịch 
bệnh. Thế mới biết cái gì cũng có giá của nó và cố 
gắng của con người luôn mang tính kế thừa và đây 
thực sự là đáp án cổ vũ cho những cố gắng không 
ngừng nghỉ của những người thợ điện Việt Nam.

Như vậy “cái giá của sự phát triển bền vững” là có 
thật, nếu thời gian qua EVNNPC không đi đầu trong 
xây dựng Văn hóa doanh nghiệp với nền tảng là nhân 
tố con người thì đã không có những khi chúng ta 
được hái quả ngọt như hôm nay (mà Covid-19 là một 
ví dụ). Không có bề dầy truyền thống và tiềm lực kinh 
tế thì chúng ta không thể ứng phó hiệu quả với dịch 
bệnh: EVNNPC đã huy động rất nhiều nguồn lực, mua 
sắm trang bị bổ xung mọi mặt hoạt động SXKD, cũng 
như bảo vệ người lao động. Để rồi kết quả đáng khích 
lệ là chúng ta chưa có ca nhiễm Covid-19 nào trong 
tổng số gần 03 vạn người lao động EVNNPC. Kết quả 
này không chỉ nói lên bản lĩnh trong điều hành sản 
xuất của lãnh đạo Điện lực các cấp mà còn cổ vũ cho 
những sự chuẩn bị dài hơi, mang tính chiến lược. Đến 
đây ta thấy trong mùa dịch bệnh này câu khẩu hiệu “Vì 
niềm tin của bạn” càng đúng và đẹp hơn bao giờ hết. 
Cũng đến bây giờ chúng ta có thể mỉm cười mà nói 
rằng EVNNPC đã đi trước đón đầu nhiều lĩnh vực, để 
từng bước chinh phục tầm nhìn trở thành một doanh 
nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh, phân 
phối điện năng. Tích cực chủ trương xây dựng Văn 
hóa doanh nghiệp rộng khắp để phát triển bền vững. 
Nỗ lực cao độ và tự gây áp lực lành mạnh cho chính 
mình để tôi luyện, trưởng thành với triết lý “EVNNPC 
lớn lên cùng đất nước từ hiệu quả kinh doanh và lợi 
ích của cộng đồng”./.

Hảo Trường

Sử dụng điện thiếu an toàn khá cao

Các vụ tai nạn về điện chủ yếu do người dân bất cẩn, sử 
dụng điện câu đuôi, mất an toàn ở ĐBSCL gây thương vong 
khiến các ngành chức năng, đặc biệt là ngành điện đang quyết 
liệt tập trung đầu tư, cải tạo và nâng cấp lưới lưới điện, xoá hộ 
câu đuôi để đảm bảo an toàn lưới điện trước điện kế cũng như 
thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân lắp đặt 
vật tư thiết bị và sử dụng điện an toàn sau điện kế nhằm giảm 
thiểu tai nạn. Ông Thiều Văn Minh, Phó giám đốc Công ty Điện 
lực Cà Mau cho biết, năm 2019 tai nạn điện xảy ra trên địa bàn 
tỉnh là 24 trường hợp, làm chết 22 người và bị thương 5 người. 
So với cùng kỳ năm 2018 giảm 13 vụ, giảm 8 nguời chết, giảm 
04 người bị thương (sinh hoạt 15 vụ, nuôi tôm công nghiệp 7 
vụ, vi phạm hành lang 2 vụ). Còn 6 tháng đầu năm 2020 xảy ra 
6 vụ, làm 7 người chết và 1 người bị thương. 

Sóc Trăng là địa phương có diện tích nuôi tôm công nghiệp 
đứng đầu ở ĐBSCL với hơn 57.500 ha; chính vì thế tai nạn về 
điện cũng là điều đáng lo ngại. Ông Đặng Văn Hoàng, 56 tuổi 
ở ấp Phú Thuận, xã Thạnh Phú (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) có 5 ha 
gắn bó với con tôm gần 20 năm nay. Ông kể, chứng kiến nhiều 
trường hợp bị điện giật chết do điện truyền qua motor gò rỉ 
xuống đất, dây điện mắc lên cây tre cũ lâu ngày mục gãy rồi để 
lòng thòng dưới đất. Chưa kể, nhiều hộ nuôi tôm muốn giảm 
chi phí nên chỉ kéo một dây (dây nóng) để đấu nối vào mô tơ 
điện chạy quạt ô xy, dây còn lại (dây nguội) được dẫn xuống 
đất. Trong quá trình kéo lưới bắt tôm hay lội xuống ao vô tình 
chạm vào dây dẫn điện ghim dưới ao và bị điện giật chết tại 
chỗ. Điển hình là trường hợp đứa cháu ở gần nhà lội xuống ao 
sửa quạt bị điện giật chết cách nay 2 năm trước. Cũng chính vì 
thế ông đã đầu tư gần 10 triệu đồng để kéo cho hệ thống điện 
quanh ao nuôi tôm nhà cho an toàn. 

Ông Đỗ Anh Duy, Phó trưởng phòng An toàn - Công ty 
Điện lực Sóc Trăng cho biết, tình hình tai nạn điện trong nuôi 
tôm xảy ra nhiều, năm ngoái xảy ra hơn 30 vụ nhưng trong 6 
tháng đầu năm nay giảm còn 5 vụ, chết 4 người. Theo ông Duy, 
tuy số vụ tại nạn có giảm nhiều hơn các năm qua nhưng nguy 
cơ sử dụng điện không an toàn vẫn còn rất cao. 

Giảm tối đa tai nạn về điện

Trong năm 2019 ngành điện Cà Mau đã kéo 6.4 km đường 
dây trung thế, 17.43 km đường dây hạ thế, lắp mới 17 trạm biến 
áp với công suất 985 KVA, xoá 2.423 hộ câu đuôi với vốn đầu 
tư là 12.2 tỷ. Đồng thời, trong năm nay dự kiến sẽ xoá 3.728 hộ 
câu phụ.

Hiện nay tình trạng người dân sử dụng điện 
thiếu an toàn ở nông thôn, nuôi tôm hay trồng 
thanh long đáng báo động. Đặc biệt là tại Đồng 

bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang bước vào mùa 
mưa bão nên nguy cơ xảy ra tai nạn thương 

vong về điện ngày càng trở nên cấp bách. 
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Theo ông Đỗ Anh Duy, 
đơn vị chú trọng công tác 
tuyên truyền bằng nhiều hình 
thức với kinh phí gần 700 triệu 
đồng/năm. Cụ thể, là tuyên 
truyền ở cụm dân cư bằng 
phương pháp trực quan. Ví dụ 
như lập mô hình motor hướng 
dẫn dân đóng cọc tiếp đất nối 
vào vỏ động cơ, rồi lắp thiết 
bị bảo vệ cắt điện khi xảy ra 
chạm vỏ. Đồng thời, phát hàng 
nghìn tờ rơi tuyên truyền cho 
người dân sống gần hành lang 
an toàn lưới điện cao áp để 
tuyên truyền về sử dụng điện 
an toàn. 

Tỉnh Tiền Giang có khoảng 
8.000 ha thanh long, nhà vườn 
thường kéo điện chong đèn 
ban đêm kích thích cây ra hoa 
vụ nghịch. Tuy nhiên, một số 
hộ lại có thói quen đấu nối 
bóng đèn với dây điện bằng 
gim sắt. Số khác bỏ dây điện 

trên mặt đất dễ gây nên những tại 
nạn chết người. Ông Nguyễn Ngọc 
Thanh, Phó giám đốc Điện lực Chợ 
Gạo (Tiền Giang) cho biết, thời gian 
qua tai nạn chủ yếu do bất cẩn khi sử 
dụng điện và sử dụng sai mục đích, 
đồng thời, xảy ra sự cố do người 
dân sử dụng đèn thắp sáng để xông 
thanh long. Nhằm giảm thiểu tại nạn 
do điện, ngành điện đã chủ động 
kiểm tra, phối hợp địa phương xử lý 
đường dây mất an toàn, nhất là khu 
vực tập trung trồng cây thanh long. 

Ông Nguyễn Điền Khoán, Phó 
giám đốc Công ty Điện lực Tiền Giang 
cho biết thêm, ngành điện đã tuyên 
truyền, khuyến cáo cho các hộ trồng 
thanh long sử dụng mối nối an toàn 
bóng đèn chuyên dùng (compact 20 
W) để vừa đảm bảo an toàn sản xuất, 
tuổi thọ cao và tiết kiệm điện. Đồng 
thời, không được dùng ghim thép, 
đinh ghim xuyên vào lõi dây dẫn điện 
để cấp điện cho bòng đèn.

Hòa Hội

Điện lực Mỹ Xuyên đến từng hộ nuôi tôm tại ấp Phú Thuận, xã Thạnh Phú (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) để hướng dẫn, 
tuyên truyền sử dụng điện an toàn trong nuôi tôm 

Tổng công ty Điện lực miền Nam 
(EVNSPC) cho biết, năm 2019 và 6 
tháng đầu năm 2020 tổng số vụ tai 
nạn là 53 vụ, làm chết 14 người và 
bị thương 54 người. Trong mùa mưa 
bão đang đến, EVNSPC chỉ đạo quyết 
liệt các đơn vị điện lực thành viên 
tăng cường kiểm tra, kiểm soát hệ 
thống điện và giám sát tình hình sử 
dụng điện của khách hàng, nhất là 
ở khu vực các tỉnh miền Tây Nam bộ 
và tiếp tục khuyến cáo đến khách 
hàng sử dụng điện tại 21 tỉnh, thành 
phố phía Nam khi gặp bất cứ sự cố 
điện hoặc nguy cơ có thể gây tai nạn 
điện nên gọi ngay Tổng đài chăm sóc 
khách hàng 19001006-19009000 để 
kịp thời giải quyết nhanh nhằm hạn 
chế mức thấp nhất đối với các thiệt 
hại về người và tài sản.

Báo động tai nạn về điện 
ở Đồng bằng sông Cửu Long
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Dù khuyến cáo tai nạn về điện 
vẫn xảy ra

Ông Nguyễn Bình Trung - Phó 
Trưởng Ban An toàn của EVNSPC - cho 
biết, trong năm 2019 và 6 tháng đầu 
năm 2020 tại 21 tỉnh thành miền Nam 
(từ Ninh Thuận đến Cà Mau), đã xảy 
ra  53 vụ tai nạn về điện, trong đó 40 
vụ xảy ra năm 2019 và 13 vụ trong 6 
tháng đầu năm 2020. Các vụ tai nạn đã 
trực tiếp gây hại đến 68 người (2019: 
53 người; 2020: 15 người), trong đó có 
14 người chết (2019: 10 người; 2020: 4 
người); 54 người bị thương (2019: 43 
người; 2020: 11 người).

Tai nạn đã xảy ra trên địa bàn tỉnh 
Bình Dương với 11 vụ, An Giang (8 vụ), 
Cà Mau (7 vụ), Bạc Liêu (5 vụ), Kiên 
Giang, Vĩnh Long (3 vụ), Lâm Đồng, 

Bình Phước, Bến Tre (mỗi địa phương 
xảy ra 2 vụ). Nguyên nhân xảy ra tai 
nạn về điện trong năm 2019 và từ đầu 
năm đến nay chủ yếu do xây dựng 
nhà, công trình (31 vụ); lắp đặt biển 
hiệu, biển quảng cáo (8 vụ); xe cơ giới, 
xe cẩu, xe cuốc (6 vụ) và 2 vụ do bất 
cẩn trong khi trồng cây xanh.

Theo ông Trung, trong thời 
gian qua EVNSPC đã chỉ đạo các 
đơn vị điện lực thành viên phối hợp 
với chính quyền địa phương tuyên 
truyền đến với từng khách hàng, tổ 
chức nhiều hội thảo, hội nghị, họp 
hàng tháng, quý về công tác bảo vệ 
an toàn công trình lưới điện cáo áp 
và ý thức sử dụng điện. Tuy nhiên 
tình hình sử dụng điện mất an toàn 
vẫn xảy ra. 

Ngoài ra, ngành điện các tỉnh 
phía Nam còn phối hợp địa phương 
xử lý, ngăn chặn được nhiều trường 
hợp có nguy cơ vi phạm sử dụng điện 
gây ra sự cố lưới điện và tai nạn điện. 
Cụ thể, chỉ riêng trong năm 2019, 
các công ty điện lực đã phối hợp địa 
phương xử lý vi phạm hành lang an 
toàn lưới điện cao áp, đã phát hiện 
886 trường hợp vi phạm; vận động, 
cảnh báo ngăn chặn được 545 trường 
hợp; lập biên bản vi phạm, phối hợp 
xử lý tại chỗ 211 trường hợp; chuyển 
cơ quan địa phương xử lý 143 trường 
hợp; số vụ đang tiếp tục xử lý 28 
trường hợp; tổng số tiền phạt vi 
phạm 301 triệu đồng.

Ông Thiều Văn Minh - Phó Giám 
đốc Công ty Điện lực Cà Mau (PC Cà 
Mau) cho biết, trong năm 2019 tai 
nạn điện xảy ra trên địa bàn tỉnh là 
24 trường hợp, làm chết 22 người và 
bị thương 5 người. So với năm 2018 
giảm 13 vụ, giảm 8 người chết, giảm 
4 người bị thương. Riêng trong 6 
tháng đầu năm 2020, đã có 6 vụ tai 
nạn về điện xảy ra, làm 7 người chết 
và 1 người bị thương. So sánh với 
cùng kỳ năm 2019, tai nạn về điện 
giảm 4 vụ, giảm 2 người chết, giảm 2 
người bị thương.

Tai nạn về điện trên địa bàn Cà 
Mau chủ yếu xảy ra ở khu vực nông 
thôn, nhất là những trường hợp hộ 
dân vẫn còn thói quen sử dụng điện 
chia hơi, câu phụ để dùng vào các 
mục đích khác nhau. Để khắc phục 
trường hợp này, theo ông Minh, 

MIỀN NAM: 
CẢNH GIÁC CAO AN TOÀN VỀ ĐIỆN 

TRONG MÙA MƯA BÃO

Gần đây trên địa bàn một số tỉnh phía Nam đã xảy ra tình trạng mất an toàn về điện gây chết 
người và hư hại tài sản của người dân và của ngành Điện. Để khắc phục tình trạng này khi mùa mưa 
bão đang đến, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chỉ đạo các Công ty điện lực thành viên 
tăng cường kiểm tra, bảo vệ mạng lưới điện, khuyến cáo người dân sử dụng điện đúng cách để tránh 
tai nạn đáng tiếc về điện.

Hướng dẫn người dân trồng thanh long tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang sử 
dụng điện an toàn để chong đèn thanh long
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trong năm 2019, PC Cà Mau đã đầu 
tư số tiền 12,2 tỷ đồng để kéo 6,38 
km đường dây trung thế, 17,43 km 
đường dây hạ áp, lắp mới 17 trạm 
biến áp công suất 985 KVA, xoá 2.423 
hộ câu đuôi. Trong năm 2020, PC Cà 
Mau sẽ thực hiện đầu tư thêm 12 tỷ 
đồng để xóa 3.728 hộ câu phụ. 

Tương tự, trên địa bàn tỉnh Sóc 
Trăng đã xảy ra 5 vụ tai nạn điện làm 
chết 4 người, 1 người bị thương nặng 
trong 6 tháng đầu năm 2020. Nguyên 
nhân chủ yếu là do sử dụng điện 
không an toàn như sửa chữa điện, di 
dời thiết bị điện trong nhà mà không 
cắt điện; sử dụng mô-tơ điện không 
được nối đất an toàn; dùng điện để 
bẫy chuột bảo vệ hoa màu… Tuy số 
vụ tại nạn có giảm nhiều hơn các 
năm qua nhưng ông Đỗ Anh Duy - 
Phó trưởng phòng An toàn PC Sóc 
Trăng cho hay, nguy cơ sử dụng điện 
không an toàn vẫn còn rất cao, mặc 
dù hàng năm kinh phí dành cho công 
tác tuyên truyền bằng nhiều hình 
thức từ 300 đến 700 triệu đồng.

Đơn cử, ngày 07/6, nạn nhân 
Huỳnh Nhật D, Ngân hàng Hợp tác 
Xã Việt Nam - Chi nhánh Sóc Trăng, ở 
phường 2, TP. Sóc Trăng, thuê Công ty 
TNHH M&E GMG lắp camera an ninh 
trong ngân hàng. Do nạn nhân trong 
quá trình đấu nối nguồn điện để cấp 
nguồn cho camera đã không ngắt 
nguồn điện và lúc bóc lớp vỏ cách 
điện của dây dẫn để thực hiện đấu 

nối nguồn điện nóng đã bị điện giật. 
Trước đó, ngày 08/4, nạn nhân Thạch 
Thị T, ngụ tại ấp Tà Điếp C1, xã Thạnh 
Trị, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng 
tử vong do bất cẩn chạm tay vào dây 
kẽm đang mang điện để bẫy chuột.

Quyết liệt xử lý các vi phạm về 
an toàn điện

Để bảo toàn hệ thống lưới điện 
và tránh tai nạn về điện, từ đầu năm 
đến nay, PC Sóc Trăng đã tổ chức 
phát 78.000 tờ rơi tuyên truyền cho 
người dân sống gần hành lang an 
toàn lưới điện cao áp để tuyên truyền 
về sử dụng điện an toàn và bảo vệ 
hành lang an toàn lưới điện; 20.000 
tờ rơi tiếng Việt và tiếng Khmer và 
hơn 10.000 quyển cẩm nang sử dụng 
điện an toàn đến các hộ dân. Tổ chức 
nhiều đợt tuyên truyền sử dụng điện 
an toàn cho học sinh tại các trường 
học; hướng dẫn trực tiếp tại các cụm 
dân cư ở các địa phương về cách sửa 
dụng an toàn, nhất là ở các khu vực 
tập trung nuôi tôm; xây dựng video 
clip hướng dẫn sử dụng điện an toàn, 
cấp cứu người bị điện giật gửi đến 
các sở ngành, trường học, bệnh viện 
về sử dụng điện an toàn.

Ông Hồ Văn Bình, Phó Giám đốc 
Sở Công Thương tỉnh Bình Dương 
cho hay, trên địa bàn tỉnh Bình 
Dương, tình hình tai nạn điện trong 
dân có giảm so với năm 2019, nhưng 
số vụ tai nạn nguy hiểm tăng cao. 
Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa 
bàn tỉnh đã xảy ra 9 trường hợp tai 
nạn điện trong dân (giảm 1 vụ), làm 
6 người chết (tăng 4 người chết) và 
4 người bị thương, giảm 6 người bị 
thương so với cùng kỳ.

Nguyên nhân do người dân 
chưa nhận thức được mức độ nguy 
hiểm của tai nạn điện, có một số 
trường hợp cố tình vi phạm, xây dựng 
nhà ở, thi công công trình, trồng cây 
trong hành lang bảo vệ an toàn lưới 
điện cao áp, một số trường hợp nhà 
ở, công trình nằm trong hành lang 
đường dây dẫn điện không đảm bảo 
độ cao theo quy định.

Để giảm số vụ thiệt hại do điện 
gây ra, Sở Công Thương - Thường 
trực Ban Chỉ đạo Bảo vệ an toàn công 

trình lưới điện cao áp và thực hiện tiết 
kiệm điện tỉnh Bình Dương đã có văn 
bản đề nghị Ban Chỉ đạo các huyện, 
thị xã, thành phố và các đơn vị quản 
lý vận hành lưới điện cần phối hợp 
thực hiện tuyên truyền các văn bản 
pháp luật quy định về an toàn điện; 
thường xuyên kiểm tra lưới điện, kịp 
thời ngăn chặn các trường hợp vi 
phạm mới và kiên quyết xử lý theo 
quy định của pháp luật các trường 
hợp cố tình vi phạm.    

Ông Lâm Xuân Tuấn - Phó Tổng 
giám đốc EVNSPC cho biết, cung cấp 
điện ổn định và an toàn cho khách 
hàng sử dụng điện là mục tiêu hàng 
đầu của EVNSPC trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh. Hàng năm công 
tác duy tu, bảo dưỡng, kiểm soát 
trên toàn hệ thống để bảo đảm vận 
hành an toàn lưới điện và khuyến cáo 
khách hàng sử dụng điện an toàn, 
tiết kiệm đã được lãnh đạo Tổng công 
ty chỉ đạo các đơn vị điện lực thành 
viên tại 21 tỉnh thành miền Nam thực 
thi nghiêm túc và quán triệt đến từng 
cán bộ công nhân viên. 

Mặt khác, ngành điện miền Nam 
cũng đã thường xuyên đã phối hợp 
với chính quyền địa phương, với 
doanh nghiệp, người dân tăng cường 
công tác truyền thông, hướng dẫn sử 
dụng điện an toàn, hiệu quả nhưng 
đáng tiếc những vụ tai nạn về điện 
gây thiệt hại về người và của do bất 
cẩn hoặc sử dụng điện sai cách vẫn 
xảy ra.

“Trong mùa mưa bão đang đến, 
EVNSPC chỉ đạo quyết liệt các đơn vị 
điện lực thành viên tăng cường kiểm 
tra, kiểm soát hệ thống điện và giám 
sát tình hình sử dụng điện của khách 
hàng, nhất là ở khu vực các tỉnh miền 
Tây Nam bộ và tiếp tục khuyến cáo 
đến khách hàng sử dụng điện tại 21 
tỉnh, thành phố phía Nam khi gặp bất 
cứ sự cố điện hoặc nguy cơ có thể 
gây tai nạn điện nên gọi ngay Tổng 
đài chăm sóc khách hàng 19001006-
19009000 để kịp thời giải quyết 
nhanh nhằm hạn chế mức thấp nhất 
đối với các thiệt hại về người và tài 
sản”, ông Tuấn chỉ đạo.

Thế Vĩnh

Tuyên truyền, khuyến khích người dân 
vùng nông thôn tại xã Phong Lạc

 (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) sử 
dụng điện an toàn sau điện kế 
nhằm giảm thiểu tai nạn điện
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Ngày 22/5/2020 vừa qua, Quyết 
định 13/2020/QĐ-TTg về cơ 
chế khuyến khích phát triển 

điện mặt trời tại Việt Nam (gọi tắt là 
Quyết định 13) chính thức có hiệu lực 
thi hành. Theo đó, giá mua điện (chưa 
bao gồm giá trị gia tăng)áp dụng 
trong năm 2020 là 1.940 đồng/kWh. 
Kể từ năm 2021 và các năm tiếp theo, 
giá mua điện (chưa bao gồm giá trị gia 
tăng) được xác định theo từng năm 
bằng tiền đồng Việt Nam (tính đến 
hàng đơn vị đồng, không làm tròn số) 
tương đương với 8,38 UScents/kWh 
nhân với tỷ giá trung tâm của đồng 
Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam công bố áp dụng 
cho ngày cuối cùng của năm trước.

Theo đánh giá của các chuyên 
gia, tuy không nằm gần xích đạo như 
khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ, 
thời tiết lại chia thành bốn mùa rõ rệt 
nhưng người dân Miền Bắc nói chung 
và Hà Nội nói riêng vẫn có thể khai 
thác lợi ích từ việc lắp đặt hệ thống 
ĐMTMN. Bởi với nguồn điện này, chỉ 
cần có ánh sáng là có điện, không 
nhất thiết phải có ánh nắng. Trong 
khoảng 4 tháng mùa thu - đông ở 
miền Bắc, cường độ bức xạ mặt trời 
thấp, sản lượng điện có giảm, nhưng 

so với mặt bằng chung ở các nước 
châu Âu (nơi phát triển mạnh nguồn 
năng lượng sạch này) thì vẫn tốt hơn 
gấp 2 lần. Nếu áp dụng kỹ thuật đấu 
nối hiện đại, vào thời điểm ít nắng ở 
miền Bắc, người dân vẫn có thể sử 
dụng ĐMTMN hiệu quả.

Ông Đinh Nghĩa Dũng, khu đô 
thị Gamudar Garden, Hoàng Mai hiện 
đang lắp đặt hệ thống ĐMTMN với 
công suất 6 kWp, tương đương diện 
tích mái khoảng 40 m2 chia sẻ, gia đình 
đã lắp đặt hệ thống này từ đầu năm 
2019, hệ thống này thực sự mang lại 
hiệu quả cao đối với nhịp độ sinh hoạt 
tại gia đình. Chỉ cần có ánh sáng là có 
điện nên tầm tháng 9, tháng 10 hệ 
thống hoạt động hết 100% công suất. 
Vì thời điểm đó vào mùa thu, tuy không 
nắng gắt như mùa hè nhưng cường 
độ chiếu sáng dài hơn do đó sản sinh 
lượng điện cao hơn cả mùa hè. 

Hệ thống ĐMTMN bao gồm các 
thiết bị: Dàn tấm pin, inveter hòa lưới, 
hệ thống khung giàn giá đỡ, phụ kiện 
và các thiết bị điện khác. Khi mặt trời 
mọc, dàn tấm pin sẽ hấp thụ ánh 
sáng mặt trời tạo thành dòng điện 
một chiều. Sau đó inveter hòa lưới sẽ 
dùng để chuyển đổi dòng điện một 
chiều thành dòng điện xoay chiều.
Nguồn điện xoay chiều từ hệ thống 
pin năng lượng mặt trời sau đó kết 
nối với tủ điện chính của khu vực, hòa 
đồng bộ vào lưới điện hiện hữu, cung 
cấp điện năng song song với nguồn 
điện lưới. Khi công suất hòa lưới bằng 
công suất tiêu thụ thì sẽ tiêu thụ hoàn 
toàn điện từ hệ thống ĐMTMN. Khi 
công suất tiêu thụ lớn hơn công suất 

NGƯỜI DÂN CÓ THỂ “BÁN ĐIỆN” LẠI CHO “NHÀ ĐÈN” 
TỪ HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

Hiện nay, mô hình Điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đang ngày càng phổ biến và không còn xa lạ với 
người dân Thủ đô, bởi nó không chỉ góp phần chung tay xây dựng một hành tinh xanh, giảm ô nhiễm môi 
trường mà còn giúp người dân giảm đáng kể chi phí tiền điện hàng tháng, đặc biệt có thể thu lại tiền từ 
việc bán điện.
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hòa lưới thì sẽ lấy thêm điện lưới bù 
vào. Khi công suất tiêu thụ nhỏ hơn 
công suất hòa lưới, lượng điện thừa 
sẽ được đẩy lên công tơ điện và được 
công tơ điện hai chiều ghi nhận và 
bán lại cho Ngành điện. 

Ông Dũng cho biết thêm: “Gia 
đình nào dùng 1 tháng hơn 400 số 
điện thì tôi khuyên nên lắp đặt hệ 
thống này. Chỉ cần lắp đặt hệ thống 
gấp 1,5 lần công suất sử dụng là có 
thể giảm đáng kể hóa đơn tiền điện 
rồi. Như nhà tôi, tháng hè vừa qua 
nắng nóng, dùng điều hòa vô tư. Chứ 
trước kia, mỗi tháng nhà tôi tiêu thụ 
gần 1000 số điện, tính ra mất gần 
3 triệu đồng/tháng. Bây giờ có hệ 
thống ĐMTMN, mỗi tháng chỉ phải 
trả gần 1 triệu đồng tiền điện. Từ khi 
lắp đặt đến nay, nhà tôi không những 
giảm được tiền điện mà còn bán lại 
điện không dùng hết, được hơn 4 
triệu rồi đấy! Sắp tới, tôi tính sẽ mở 
rộng hệ thống ra nữa và sẽ giới thiệu 
thêm nhiều người thân, bạn bè cùng 
lắp đặt, vừa ích nước, vừa lợi nhà mà!”

Cũng như gia đình nhà ông 
Dũng, gia đình bà Nguyễn Thị Tỵ, Thị 
trấn Trạm Trôi, Hoài Đức chia sẻ, gia 
đình bà lắp đặt hệ thống ĐMTMN từ 
năm 2017. Từ khi lắp đặt đến nay, hầu 
như gia đình bà không phải trả hoặc 
trả rất ít tiền điện. Tháng 6/2020 vừa 
qua, hệ thống ĐMTMN của gia đình 

sản xuất được 548 kWh, sử dụng 142 
kWh, bán lại cho Ngành điện 406 
kWh, tương đương 878.584 đồng. Số 
tiền này được thanh toán 1 tháng/
lần. Trong khi đó, hóa đơn tiền điện 
tháng 6 của gia đình bà là 374 kWh 
tương đương 850.000 đồng. Như vậy, 
hệ thống ĐMTMN đã giúp gia đình 
bà không phải trả tiền điện, cho dù là 
tháng cao điểm nắng nóng.

Có thể nhận thấy, ĐMTMN không 
những là hình thức đầu tư hiệu quả 
về tài chính, mà còn là cách đầu tư giá 
trị cho tương lai, cho môi trường sống 
của con em chúng ta. Các chuyên gia 
nhận định: Cứ mỗi 10kWp điện năng 
lượng mặt trời được lắp đặt, chúng 
ta đã góp phần bảo vệ 35 cây xanh 
không bị đốn hạ và giảm phác thải 
gần 800 kg khí CO2 mỗi tháng. Nếu 
giữ nguyên tốc độ khai thác như hiện 
tại, trữ lượng dầu mỏ chỉ còn 34 năm. 
Trong khi đó, phải mất đến 5 tỷ năm 
để tiêu thụ hết nguồn năng lượng 
sẵn có của mặt trời…

Khách hàng tại Hà Nội có nhu 
cầu lắp đặt hệ thống ĐMTMN vui 
lòng liên hệ qua các kênh tiếp nhận: 
Trung tâm chăm sóc khách hàng 
EVNHANOI qua Tổng đài 19001288 
(phục vụ 24/7), truy cập website cskh.
evnhanoi.com.vn hoặc các phòng 
giao dịch khách hàng tại các Công 
ty Điện lực trực thuộc để được hỗ trợ 
kịp thời. 

Minh Thu

Hệ thống ĐMTMN nhà Ông Dũng - khu đô thị Gamudar Garden, Hoàng Mai, Hà Nội

Lượng điện sản xuất được từ hệ thống ĐMTMN trong tháng 6/2020 
của gia đình bà Nguyễn Thị Tỵ
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Tham dự buổi lễ còn có các 
đồng chí trong Ban Thường vụ 
Đảng ủy Tập đoàn, Hội đồng 

thành viên Tập đoàn, Ban Tổng giám 
đốc Tập đoàn và 204 đại biểu đại diện 
gần 4.000 đảng viên của Đảng bộ Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam.

Tại Lễ báo công, đồng chí Dương 
Quang Thành -   Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐTV EVN cho biết: Trên mỗi 
chặng đường rèn luyện, phấn đấu, 
mỗi cán bộ, công nhân viên (CBCNV) 
ngành Điện luôn in đậm lời căn 
dặn của Bác đối với CBCNV ngành 
Điện năm xưa. Đó chính là động lực 
để Tập đoàn vượt qua mọi khó khăn, 
phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn 

Đảng bộ,  cán bộ, đảng viên, công 
nhân viên, người lao động ngành 
Điện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi 
mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại 
hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần 
thứ II (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đối 
với công tác xây dựng Đảng, Đảng 
bộ Tập  đoàn đã hoàn thành  đạt và 
vượt cả 3/3 chỉ tiêu Nghị quyết đề 
ra. Với mục tiêu xây dựng Đảng bộ 
trong sạch, vững mạnh toàn diện, 
trong nhiệm kỳ qua, Tập đoàn đã 
quan tâm, chăm lo công tác xây dựng 
Đảng, đoàn thể, trọng tâm là quán 
triệt, thực hiện tốt các Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương khóa XII và của 

cấp ủy các cấp, đặc biệt là việc tự phê 
bình và phê bình theo tinh thần Nghị 
quyết Trung ương 4.

Công tác xây dựng Đảng về 
chính trị, tư tưởng và đạo đức được 
chú trọng, chất lượng, hiệu quả được 
nâng lên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của tổ chức Đảng được củng cố; 
đề cao vai trò của người đứng đầu 
cấp ủy, người đứng đầu đơn vị, thực 
hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm 
vụ của tổ chức Đảng trong doanh 
nghiệp theo Quy định của Trung 
ương; chú trọng công tác cán bộ theo 
lời Bác dạy “Cán bộ là cái gốc của mọi 
công việc”; đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách của Bác với nhiều hình thức sinh 
động, sáng tạo, thiết thực, rộng khắp 
trong toàn Đảng bộ, tạo nên không 
khí học tập, rèn luyện, thi đua lao 
động sản xuất với tinh thần “Tất cả vì 
dòng điện cho Tổ quốc”.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm 
vụ chính trị, Đảng ủy Tập đoàn và 
các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo, 
chỉ đạo hệ thống chính trị trong Tập 
đoàn hoàn thành và hoàn thành vượt 
mức 6 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại 
biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II đã 
đề ra; đảm bảo vận hành an toàn, ổn 
định hệ thống điện, thị trường điện; 
đảm bảo cung cấp điện cho phát 
triển kinh tế - xã hội và đời sống của 
nhân dân trong điều kiện quy mô 
nền kinh tế tăng, tốc độ tăng trưởng 
GDP của đất nước cao hơn bình quân 
5 năm trước.

Công tác đầu tư phát triển nguồn 
và hệ thống lưới điện cơ bản bám sát 
tiến độ, hoàn thành và đưa vào vận 

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
lần thứ III nhiệm kỳ 20202 - 2025 báo công dâng Bác

 trước Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
LẦN THỨ III BÁO CÔNG DÂNG BÁC

Vừa qua, Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần thứ III, nhiệm 
kỳ 2020 - 2025 do đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN làm trưởng 
đoàn đã làm Lễ báo công dâng Bác tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
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hành nhiều công trình quan trọng; 
hạ tầng điện lực được nâng cấp, đáp 
ứng nhu cầu điện của đất nước. Công 
tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng 
chuyển biến vượt bậc, đã cung cấp 
dịch vụ điện trực tuyến trên cổng Dịch 
vụ công Quốc gia và chỉ số tiếp cận 
điện năng thuộc nhóm ASEAN 4.

Tập đoàn đã hoàn thành chương 
trình đưa điện về nông thôn, miền 
núi, hải đảo. Đến năm 2020, hầu hết 
các hộ dân nông thôn có điện theo 
Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là việc 
cung cấp, quản lý vận hành điện tại 
11/12 huyện đảo, nhất là tại huyện 
đảo Trường Sa đã góp phần đảm bảo 
quốc phòng, an ninh của đất nước, 
giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng 
liêng của Tổ quốc.

Năng lực quản trị, chất lượng 
nguồn nhân lực ngày càng được 
nâng lên. Công tác sắp xếp đổi mới, 
cơ cấu lại doanh nghiệp, ứng dụng 
tiến bộ khoa học, công nghệ luôn 
được chú trọng thực hiện. Công tác 
phòng chống tham nhũng, thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt 
được nhiều kết quả. Hoạt động sản 
xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn, phát 
triển vốn nhà nước; việc làm và đời 
sống cán bộ, công nhân viên được 
đảm bảo và cải thiện, các mặt hoạt 
động khác đều có bước tiến vững 
chắc, góp phần quan trọng để Tập 

đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà 
Đảng và Nhà nước giao.

Tại buổi Lễ, đồng chí Dương 
Quang Thành cũng báo cáo trước anh 
linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh những 
mục tiêu mà Đảng bộ Tập đoàn quyết 
tâm thực hiện trong  nhiệm kỳ 2020-
2025, đó là: Nâng cao năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của Đảng; tăng 
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây 
dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh 
toàn diện; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, 

phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh trên nền tảng đẩy mạnh 
ứng dụng khoa học công nghệ; giữ vai 
trò chính trong cung cấp điện cho nền 
kinh tế và đời sống của nhân dân, góp 
phần quan trọng bảo đảm an ninh 
năng lượng quốc gia.

Để thực hiện mục tiêu trên, Đảng 
bộ Tập đoàn xác định chiến lược phát 
triển Tập đoàn luôn gắn với các nghị 
quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 
Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 
- 2025, Nghị quyết Đại hội toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết 
số 55 của Bộ Chính trị về Định hướng 
chiến lược phát triển năng lượng quốc 
gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045.

Tại buổi Lễ, thay mặt các đảng 
viên Đảng bộ Tập đoàn, đồng chí 
Dương Quang Thành - Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐTV EVN hứa sẽ luôn 
luôn ghi nhớ và làm theo lời căn dặn 
của Bác, quyết tâm vượt qua mọi trở 
ngại, tiếp tục đưa Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam trở thành Tập đoàn kinh 
tế Nhà nước vững mạnh toàn diện, 
giữ vững vai trò quan trọng đảm 
bảo cung cấp điện an toàn, ổn định 
cho phát triển kinh tế - xã hội, vì sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước.

 Xuân Tiến

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành thay mặt các đại biểu 
dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III báo công dâng Bác

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN  thay mặt 
đoàn đại biểu nhận quà lưu niệm từ lãnh đạo Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh
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Đây là một trong những 
đánh giá chung của đoàn công 
tác liên ngành sau khi kiểm tra 
công tác ghi chỉ số, lập hóa đơn 
tiền điện và giải quyết kiến nghị 
của khách hàng tại tất cả 5 Tổng 
công ty Điện lực thuộc Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam.

Đoàn kiểm tra liên ngành 
gồm: Đại diện Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (EVN), Hội 

Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng (Bộ Khoa học & Công nghệ), 
Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công 
Thương). Chương trình kiểm tra thực 
hiện từ ngày 25/6 - 3/7/2020. 

Đoàn  đã lựa chọn một số đơn 
vị thuộc các tổng công ty điện lực 
(TCTĐL) với tiêu chí đảm bảo đầy đủ 
các mô hình tổ chức và hình thức tổ 
chức ghi chỉ số công tơ, gồm:  Công 
ty Điện lực, Công ty TNHH một thành 
viên và các đơn vị kiểm định công tơ 
độc lập.

Đoàn kiểm tra các hệ thống 
phần mềm quản lý, hồ sơ lưu trữ; lựa 
chọn ngẫu nhiên một số khu vực để 
tham gia công tác ghi chỉ số, phúc tra 
chỉ số, lập hoá đơn của các đơn vị; lựa 
chọn ngẫu nhiên một số khách hàng 
có ý kiến kiến nghị về hoá đơn tiền 
điện tại các tỉnh, thành phố để kiểm 
tra thực tế.

Theo kết quả kiểm tra, công tác 
ghi chỉ số, lập hóa đơn tiền điện của 
EVN là đúng quy định, việc ghi chỉ số 
theo đúng thời gian đã lập, công tác 
phúc tra chỉ số và lập hóa đơn thực 
hiện đúng quy trình, được quy định 

- Tính đến tháng 6/2020: EVN có trên 28,5 triệu công tơ phục vụ khách 
hàng. Cụ thể:

• Trên 15,4 triệu công tơ điện tử

• Trên 13,09 triệu công tơ cơ khí (trong đó có 0,65 triệu công tơ áp dụng 
công nghệ ghi chỉ số bằng camera)

- Tính đến ngày 25/6/2020:

• Có trên 7,63 triệu khách hàng sinh hoạt có điện năng tiêu thụ tăng 1,3 
lần trở lên. 

• Các tổng công ty điện lực đã phúc tra được 6,56 triệu khách hàng (đạt 
tỷ lệ 85,97%). 

- Trong tháng 6/2020: Có 6.271 khách hàng  được điều chỉnh hóa 
đơn,  chiếm tỷ lệ 0,022% tổng số khách hàng (do  các nguyên nhân liên 
quan đến chỉ số công tơ). Trong đó:

• 1.249 hoá đơn truy thu thêm tiền của khách hàng do việc sai gây giảm 
cho khách hàng.

• 675 khách hàng hoàn trả lại tiền khách hàng do việc sai gây tăng cho 
khách hàng. 

Đoàn công tác liên ngành kiểm tra công tác ghi chỉ số công tơ tại Công ty Điện 
lực Tân Phú (thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh)

 EVN THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC CÔNG TÁC 
GHI CHỈ SỐ, LẬP HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN VÀ GIẢI QUYẾT

KIẾN NGHỊ CỦA KHÁCH HÀNG
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cụ thể tại Quy trình kinh doanh tại Quyết 
định số 1050/QĐ-EVN ngày 7/9/2017.

Về công tác đo lường đối với công tơ 
điện, đoàn liên ngành đánh giá EVN thực 
hiện đúng quy định pháp luật. Công tơ 
điện sử dụng được kiểm định tại các tổ 
chức kiểm định theo đúng các quy định 
pháp luật về đo lường.

Tại thời điểm kiểm tra công tơ của các 
khách hàng được lựa chọn ngẫu nhiên tại 
thực địa, đoàn công tác đánh giá các công 
tơ phù hợp với mẫu đã được phê duyệt, 
chứng chỉ kiểm định (tem kiểm định, dấu 
kiểm định) đúng quy định và còn hiệu lực, 
niêm phong, kẹp chì nguyên vẹn để bảo 
đảm ngăn ngừa tác động làm thay đổi đặc 
tính kỹ thuật đo lường trong quá trình sử 
dụng. Các đơn vị thực hiện kiểm định đều 
đáp ứng điều kiện hoạt động của tổ chức 
kiểm định phương tiện đo theo quy định 
của pháp luật. Các đơn vị được kiểm tra 
đều chấp hành việc thanh tra, kiểm tra về 
đo lường của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, 100% yêu cầu, kiến nghị 
của khách hàng sử dụng điện về hoá đơn 
tiền điện đã được các đơn vị tiếp nhận, 
giải quyết kịp thời, đúng quy định và hầu 
hết các khách hàng chấp thuận, hài lòng 
với kết quả giải quyết. 

Theo đoàn công tác liên ngành, việc 
sai sót trong công tác ghi chỉ số, lập hóa 
đơn tiền điện trong thời gian qua tại một 
số đơn vị được báo chí nêu là các trường 
hợp cá biệt và nguyên nhân do lỗi tác 
nghiệp xảy ra đồng thời tại một số khâu 
trong hoạt động ghi chỉ số và lập hoá đơn 
tiền điện. Các đơn vị đã kỷ luật nghiêm 
những cán bộ liên quan. EVN cũng đã kịp 
thời triển khai các giải pháp kiểm soát để 
hạn chế việc xuất hiện các lỗi tương tự 
trong tương lai.

Các thành viên đoàn công tác liên 
ngành cũng kiến nghị EVN tăng cường 
hơn nữa việc cung cấp thông tin đến các 
cơ quan báo chí, cũng như đẩy mạnh 
truyền thông, khuyến khích khách hàng 
sử dụng điện sử dụng các công cụ tiện 
ích trên Website Chăm sóc khách hàng 
(CSKH), ứng dụng App CSKH;  triển khai 
nhiều giải pháp truyền thông về lịch ghi 
chỉ số đến khách hàng cũng như cung 
cấp kịp thời thông tin chỉ số ghi được để 
khách hàng giám sát.

Biểu đồ tiêu thụ điện sinh hoạt toàn quốc theo tháng giai đoạn 2016 - 2020

Biểu đồ tiêu thụ điện sinh hoạt miền Bắc (trừ TP. Hà Nội) giai đoạn 2016 - 2020

Biểu đồ tiêu thụ điện sinh hoạt tại TP. Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020

Huy Phong
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Khác với sửa chữa truyền thống 
là phải cắt điện mới có thể sửa 
chữa hoặc thay thế thiết bị 

điện trên đường dây điện trung thế, 
việc sửa chữa điện “nóng” sẽ được 
thực hiện trên đường dây đang mang 
điện nhằm hạn chế tình trạng tạm 
ngưng cung cấp điện. Trong những 
thời điểm nắng nóng như hiện nay, 
việc sửa chữa những hư hỏng bất 
thường và không gây gián đoạn sử 
dụng điện của khách hàng là ưu tiên 
hàng đầu của EVNHANOI.

Trước đây, việc sửa chữa trên 
đường dây đang mang điện 22 kV sử 
dụng phương pháp sử dụng xe gầu 
cách điện. Phương pháp này có hạn 
chế là chỉ thực hiện được ở các vị trí xe 
gầu có thể tiếp cận được. Song trên 
thực tế, lưới điện do EVNHANOI quản 
lý có rất nhiều vị trí tại đồng ruộng 
hoặc ngõ hẹp, xe gầu không tiếp cận 
được, vì vậy phương pháp thi công 

hotline bằng platform sẽ khắc phục 
được hạn chế đó.

Khi áp dụng cả 2 phương pháp 

này sẽ đáp ứng được việc sửa chữa 
trên đường dây đang mang điện 22 
kV ở hầu hết các loại địa hình, góp 
phần thực hiện mục tiêu hạn chế 
thấp nhất thời gian mất điện, nâng 
cao độ tin cậy cung cấp điện, chất 
lượng dịch vụ và mức độ hài lòng của 
khách hàng.

Vừa qua, EVNHANOI đã tổ chức 
huấn luyện, thực hành và sát hạch 
thi công phương pháp sử dụng bệ 
đỡ cách điện platform. Kết quả, 100% 
thành viên Đội Hotline đạt yêu cầu. 
Trong thời gian tới, EVNHANOI sẽ 
thực hiện sát hạch trên đường dây 
đang mang điện sau đó sẽ chính thức 
triển khai rộng rãi thi công sửa chữa 
điện bằng bệ đỡ cách điện platform 
trên lưới điện Hà Nội.

Việt Anh

EVNHANOI ÁP DỤNG THI CÔNG HOTLINE 

BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG BỆ ĐỠ (PLATFORM)

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, EVNHANOI đã áp dụng nhiều công nghệ trong sản xuất, 
phân phối điện năng cũng như dịch vụ chăm sóc khách hàng. Công nghệ Platfom là một trong 
những công nghệ mới mà đội sửa chữa điện “nóng” - sửa chữa “Hotline” của Tổng công ty Điện 
lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đưa vào áp dụng trong công việc thực tế.

Các thành viên đội hotline thao tác kĩ thuật trên lưới điện

Các thành viên đội hotline thao tác kĩ thuật trên lưới điện
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Theo Quyết định 1010/QĐ-EVN, 
để đăng ký thử nghiệm COD, 
đơn vị phát điện phải hoàn 

thành ghép nối SCADA của nhà 
máy điện trước ngày tiến hành thử 
nghiệm.

Đơn vị phát điện có trách nhiệm 
gửi cấp điều độ có quyền điều khiển 
và Công ty Mua bán điện chương 
trình chạy thử nghiệm nhà máy điện 
không muộn hơn 20 ngày làm việc 
trước ngày tiến hành thử nghiệm 
công nhận COD.

Đơn vị phát điện đăng ký chính 
thức lịch chạy thử nghiệm, nghiệm 
thu với cấp điều độ có quyền điều 
khiển không muộn hơn 03 ngày làm 
việc trước ngày dự kiến bắt đầu chạy 
thử nghiệm, nghiệm thu.

Trong thời hạn 01 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được đăng ký 
lịch chạy thử nghiệm, nghiệm thu, 
cấp điều độ có quyền điều khiển có 
trách nhiệm giải quyết và gửi phiếu 
đăng ký công tác thử nghiệm, 
nghiệm thu đã được giải quyết tới 
dơn vị phát điện.

Cấp điều độ có quyền điều 
khiển có quyền thay đổi kế hoạch 
thử nghiệm để đảm bảo vận hành 
an toàn hệ thống điện quốc gia và 

phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm 
nhưng phải thông báo cho đơn vị 
phát điện.

Cũng theo quyết định này, ngày 
công nhận COD cho nhà máy điện 
gió hoặc một phần nhà máy điện gió 
là một trong hai ngày sau (tùy thuộc 
vào ngày nào đến sau): Ngày chốt 

chỉ số công tơ sau khi hoàn thành 
thí nghiệm tin cậy; hoặc ngày đơn vị 
phát điện được cấp giấy phép hoạt 
động điện lực.

Đối với điện mặt trời, việc công 
nhận COD cho nhà máy điện hoặc 
một phần nhà máy điện chỉ được 
thực hiện sau khi đã hoàn thành 
kiểm tra công suất đăng ký công 
nhận COD và không phát hiện bất 
thường.  Ngày công nhận COD nhà 
máy điện hoặc một phần nhà máy 
điện là một trong hai ngày sau (tùy 
thuộc vào ngày nào đến sau): Ngày 
chốt chỉ số công tơ (sau khi hoàn 
thành thí nghiệm tin cậy) hoặc ngày 
đơn vị phát điện được cấp giấy phép 
hoạt động điện lực.

Quyết định này cũng thay thế 
Quyết định số 578/QĐ-EVN ngày 
10/5/2019 của EVN về Quy trình thử 
nghiệm và công nhận COD cho nhà 
máy điện gió và nhà máy điện mặt trời.

Nghi Viên

QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM VÀ CÔNG NHẬN 
NGÀY VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI CHO NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ VÀ ĐIỆN MẶT TRỜI

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa 
ban hành Quyết định số 1010/QĐ-
EVN ngày 10/7/2020 về việc ban hành 
Quy trình thử nghiệm và công nhận 
ngày vận hành thương mại (COD) cho 
các nhà máy điện gió và nhà máy 
điện mặt trời. Quyết định này có hiệu 
lực kể từ ngày 10/7/2020 cho đến khi 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 
hành Quy trình thử nghiệm và công 
nhận  COD cho nhà máy điện gió và 
nhà máy điện mặt trời.
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SẢN XUẤT ĐIỆN VÀ GIÁ ĐIỆN TRÊN THẾ GIỚI

Năm 2019, tổng lượng điện năng tiêu thụ trên toàn thế giới đạt 
27.645 GWh, trong đó, tỷ trọng  điện năng từ than 38 %; khí tự nhiên 23%; 
thủy điện 16%; điện hạt nhân 10%; dầu 4%; năng lượng tái tạo 8% và các 
nguồn khác 1%. Sau đây là bảng thống kê điện năng sản xuất và giá 
điện của  10 nước có sản lượng cao nhất thế giới và giá điện bình quân.

TT Toàn thế giới
Sản lượng điện 

GWh 27.645
Giá điện US
 cent/kWh

Năm

1     Trung Quốc 7511,8 7,9 2019

2      Mỹ 4490,8 11,88 2019

3      Ấn Độ 2061,1 7,8 2020

4      Nga 1110,8 6,4 2018

5      Nhật 1051,6 21 (trên 300 kWh) 2018

6      Canada 654,0 12,9 2018

7      Đức 648,7 30,85 2020

8      Hàn quốc 594,3 10,8 2020

9       Brazin 588,0 15,0 2018

10      Pháp
            .........

574,2
........

17,65
.......

2018
......

22     Việt Nam 231 7,2 2019

Có thể nhận thấy rằng Trung Quốc là công xưởng của thế giới 
với sản lượng điện đứng đầu (7511,8 GWh) nhưng giá điện vào 
loại thấp nhất (7,9 cent/kWh). Đức là nước đứng thứ 7 về sản xuất 
điện (648,7 GWh) nhưng có giá điện cao nhất thế giới, bắt đầu từ 
1/4/2020 giá điện là 30,85 cent/kWh tăng 3,3% so với năm 2019. 
Các nước Tây Âu cũng có giá điện cao ngất như Đan Mạch (29,84 
cent/ kWh), Bỉ (28,39 cent/ kWh) và giá điện thấp nhất ở Tây Âu là 
Pháp (17,65 cent/ kWh). Theo trình độ phát triển kinh tế xã hội, các 
nước Đông Âu có giá điện thấp hơn như Hungary (11,2 cent/ kWh), 
Rumani (13,58 cent/ kWh), Bungary (9,97 cent/ kWh).

Mỹ là nước sản xuất điện thứ hai thế giới (4490,8 GWh) với giá 
bán 11,88 cent/ kWh.

Các nước Đông Bắc Á trong đó Nhật Bản là 
nước sản xuất điện thứ 5 (1051,6 GWh) với giá  
17 yen (15 cent/ kWh) và từ 300 kWh chịu giá 24 
yen (21 cent/ kWh), Hàn Quốc đứng thứ 8 về sản 
xuất điện (594,3 GWh) với giá 10,8 cent/ kWh.

Trong các nước ASEAN Indonesia là nước 
đứng đầu về sản xuất điện với giá 10,8 cent/ 
kWh, Thái Lan có giá điện 12,6 cent/ kWh; 
Campuchia 15 cent/kWh.

Qua bức tranh toàn cảnh của sản xuất điện 
và giá bán bình quân của các nước trên thế giới 
ta nhận thấy thế giới rất đa dạng về mặt sản 
xuất và giá bán điện năng. Tùy theo trình độ 
phát triển của nền kinh tế, tiềm năng về nguồn 
năng lượng sơ cấp và mức sống các nước có giá 
điện và khả năng tiếp cận điện năng của dân cư 
rất khác nhau.

VIỆT NAM TỪ MỘT NƯỚC BỊ CHIẾN 
TRANH TÀN  PHÁ ĐÃ THẦN KỲ VƯƠN LÊN 
NƯỚC THỨ 22 THẾ GIỚI VỀ SẢN XUẤT ĐIỆN

Năm 1986 Việt Nam bước vào đổi mới 
phát triển kinh tế thị trường theo định hướng 
XHCN, cả nước chỉ sản xuất được 5,9 GWh, 
tình trạng cắt điện xảy ra thường xuyên. 
Nhờ đường lối phát triển điện năng đi trước 
một bước với tốc độ phát triển bình quân 
9-10% một năm đến năm 2019 Việt Nam 
đã sản xuất được 231 GWh tăng gấp 39 lần 
năm 1986, với tiêu thụ điện bình quân 2470 
kWh/1người.1năm. Về cơ bản Việt Nam đảm 
bảo cung ứng đủ điện năng cho sản xuất và 
đời sống và trở thành nước sản xuất điện thứ 
22 thế giới và thứ hai trong các nước Asean, 
sau Indonesia. Về mặt tiếp cận điện năng Việt 
Nam đứng đầu các nước Asean với 99,57% xã 
có điện, tỷ lệ người dân nông thôn được tiếp 
cận điện năng 97,85%. 

SẢN XUẤT ĐIỆN VÀ GIÁ ĐIỆN 
Ở VIỆT NAM NHÌN TỪ MỌI PHÍA

Lê Văn Doanh - Phạm Văn Bình
Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội

Điện năng là loại hàng hóa đặc biệt có tác động to lớn đến mọi hoạt động kinh tế xã hội. Về cơ bản, điện năng 
không thể dự trữ với số lượng lớn. Trong mọi thời điểm cần phải giữ cân bằng giữa điện năng sản xuất và tiêu thụ. 
Hệ thống điện là hệ thống lớn trải dài trên mọi miền tổ quốc, ra tận hải đảo xa xôi, chịu ảnh hưởng của các yếu tố 
khí hậu, thời tiết. Ngành điện Việt Nam có bước tiến thần kỳ đưa Việt Nam từ tình trạng tụt hậu vươn lên đứng thứ 
22 trong  các nước sản xuất điện trên thế giới. Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu tình hình đầu tư phát triển sản 
xuất và giá điện của thế giới và Việt Nam.
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Năm 1975 1986 2000 2006 2010 2015 2019

Điện năng GWh 1,5 5,9 22 59 95 159 231

Tổng công suất đặt của các nhà máy điện Việt Nam qua các thời kỳ được 
cho trong bảng sau:

Hiện nay giá điện bình quân là 1.864,44 đồng/kWh (7,2 cent) vào loại thấp 
nhất thế giới. Để đảm bảo công bằng xã hội và khuyến khích sử dụng điện 
năng tiết kiệm và hiệu quả  Biểu giá điện cho sinh hoạt theo 6 bậc như sau:

TT Nhóm đối tượng khách hàng
Giá bán điện
(đồng/kWh)

1 Giá bán lẻ điện sinh hoạt  
  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.678
  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.734
  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.014
  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.536
  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2.834
  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.927
2 Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước 2.461

Đối với các hộ tiêu thụ là đơn vị sản xuất và dịch vụ biểu giá điện có xét 
đến giờ cao điểm và hệ số công suất.

Ngành điện đang đẩy mạnh chương trình lắp đặt công tơ điện tử nhằm 
giảm nhân viên ghi chỉ số công tơ và tự động hóa việc làm hóa đơn. Hiện nay 
EVN đã lắp đặt trên 50% công tơ điện tử, riêng Hà Nội trên 75%.

Lưu ý là điều hòa nhiệt độ tiêu thụ nhiều điện, ví dụ một điều hòa công 
suất lạnh 9000 BTU/h, công suất điện tối đa 1,2 kW công suất tiêu thụ trung 
bình khoảng 800 W. Nếu sử dụng 10 giờ/ngày thì mỗi tháng tiêu thụ: 30 x 10 
x 0,8 = 240 kWh. Bạn sẽ phải trả tiền điện một tháng 240 x 2834 = 680.160 
đồng. Có thể tiết kiệm 30% nếu dùng điều hòa Inverter. 

Trong thời gian gần đây một số khách hàng phàn nàn vì hóa đơn điện 
tăng vọt nhất là trong mùa nắng nóng. Trong trường hợp này cơ quan 
quản lý điện trước khi giao hóa đơn điện cho khách hàng cần kiểm tra cẩn 
thận việc ghi số điện và tính toán, nếu thấy tiền điện tăng bất thường cần 
phải xem xét kỹ lý do. Nếu xảy ra lỗi từ phía quản lý điện thì phải xin lỗi 
khách hàng và kỷ luật bộ phận nghiệp vụ. Nhiều khách hàng chưa hiểu 
điện năng là loại hàng hóa đặc biệt nên thường đổ lỗi cho ngành điện mà 
chưa thông cảm cho cán bộ công nhân ngành điện đang căng mình làm 
việc để đảm bảo cung ứng điện năng 24/24 giờ và giá điện ở Việt Nam 
thấp nhất thế giới, khả năng tiếp cận điện năng của dân cư được Ngân 
hàng thế giới đánh giá cao. 

Để giảm tiền điện khách hàng cần 
nắm vững các giải pháp sử dụng điện 
năng tiết kiệm và hiệu quả. Chúng tôi sẽ 
đề cập chi tiết vấn đề này trong các số 
báo tới.

QUY HOẠCH  PHÁT TRIỂN NGÀNH 
ĐIỆN THEO TỔNG SƠ ĐỒ VIII  

Do việc chậm trễ của một số dự 
án điện trong năm tới Việt Nam có thể 
thiếu 10÷15 GWh. Nhằm phục vụ tốt 
cho sự nghiệp công nghiệp hóa Việt 
Nam đang tập trung lập quy hoạch phát 
triển điện lực theo Tổng sơ đồ VIII mà nội 
dung chính là:

- Điện lực phải phát triển trước một 
bước để đảm bảo cung ứng điện phục 
vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh 
quốc phòng của đất nước;

- Đảm bảo sự tham gia của các thành 
phần kinh tế trong phát triển điện lực, đặc 
biệt là các thành phần kinh tế tư nhân;

- Quy hoạch có tính mở, xác định 
danh mục những nguồn điện lớn, quan 
trọng cấp quốc gia, danh mục lưới điện 
truyền tải quan trọng ở cấp điện áp từ 
220 kV trở lên và các dự án ưu tiên đầu 
tư trong giai đoạn 2021 - 2030; định 
hướng phát triển nguồn điện theo miền, 
theo vùng và theo cơ cấu công suất các 
nguồn điện trong giai đoạn 2031 - 2045, 
định hướng phát triển lưới điện truyền 
tải ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên trong 
giai đoạn 2031 - 2045.

- Mục tiêu lập quy hoạch phát triển 
điện lực, dự báo nhu cầu tiêu thụ điện 
thời kỳ 2021 - 2030, có xét đến năm 2045;

- Đảm bảo phát triển cân đối giữa các 
vùng, miền, cân đối giữa nguồn và phụ tải;

-  Ưu tiên phát triển hợp lý nguồn 
điện sử dụng năng lượng tái tạo;

- Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả;

- Phát triển lưới điện hiện đại, thông 
minh và lưới điện liên kết với các quốc 
gia láng giềng;

-  Phát triển thị trường điện và 
khuyến khích các thành phần kỉnh tế 
tham gia đầu tư phát triển điện lực;

-  Phát triển điện lực thích ứng với 
biến đổi khí hậu, đảm bảo sự phát triển 
bền vững và phù hợp với chiến lược 
quốc gia về tăng trưởng xanh.
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Điều hòa bật nhưng không mát

Khi bật điều hoà, có gió thổi ra 
nhưng chạy rất lâu mà không mát. 
Hiện tượng này có thể do nhiều 
nguyên nhân, trong đó một số nguyên 
nhân thường gặp sau: 

Điều hoà không khí là thiết bị tạo 
ra và duy trì môi trường khí hậu mong 
muốn, với  điều hoà dân dụng thông 
thường, các thông số cơ bản cần duy  
trì  nhiệt độ và độ ẩm trong phòng. 
Điều hoà có thể tạo ra không khí lạnh 
(dùng cho mùa hè) hoặc không khí 
ấm (dùng cho mùa đông). Phần lớn 
điều hoà được sử dụng hiện nay là 
loại điều hoà không khí một chiều, 
chỉ có chức năng làm mát chỉ sử dụng 
trong mùa hè, không sử dụng trong 
thời gian khác trong năm.

Do không sử  dụng trong thời 
gian  dài, tấm lọc không khí của điều 
hoà (dùng để lọc bụi  không khí trong 
phòng khi hút vào máy) bị bẩn, bị bụi 
bịt kín (hình dưới)

Việc tấm lọc bụi bị bịt kín sẽ 
khiến cho không khí bị ngăn cản 
hoặc thậm chí chặn lại, do đó không 
có không khí đi vào dàn lạnh để làm 
lạnh, quạt dàn lạnh sẽ chạy liên tục 
mà không có gió lạnh thổi ra, nhiệt độ 
trong phòng không đạt được nhiệt độ 

mong muốn. Và như vậy phòng vừa 
không mát, trong khi quạt dàn lạnh, 
quạt dàn nóng, máy nén hoạt động 
liên tục gây tốn điện. Để khắc phục 
điều này, người dân có thể tự tháo, 
tiến hành phun rửa sạch tấm lọc. 

Một nguyên nhân thường gặp 
tiếp theo là do hỏng tụ đề của máy 
nén. Khi thấy bật điều hoà có gió thổi 
ra mà không mát, quan sát dàn nóng 
xem quạt dàn nóng có chạy không, 
dàn nóng có rung nhẹ, hoặc có âm 
thanh thể hiện máy nén đang chạy 
hay không? Nếu không chạy có thể 
do hỏng tụ đề của máy nén, quạt dàn 
nóng. Việc mua tụ thay thế tuỳ vào 
công suất của máy nén có giá từ 100 
đến 300 nghìn đồng. 

Một số loại tụ đề máy lạnh

Nguyên nhân phổ biến nhất, 
thường gặp nhất của hiện tượng 
bật điều hoà không mát là do hết 
ga. Ga là tác nhân làm mát không 
khí trong phòng, mỗi máy điều hoà 
được nạp sẵn một lượng ga nhất 
định để đảm bảo hoạt động tốt, tuy 
nhiên do một nguyên nhân nào đó 
(do rò rỉ, thủng đường ống, hở ở 
các điểm kết nối với dàn nóng, dàn 
lạnh, máy nén,...) nên ga bị rò ra môi 
trường. Với trường hợp này cần nạp 
ga bổ sung, nếu cần thiết phải kiểm 
tra, phát hiện và khắc phục các điểm 
rò rỉ ga. Chi phí của việc nạp ga phụ 

thuộc  vào loại ga lạnh (R32, R410a, 
R22,...) và lượng ga phải nạp.

 Nạp ga cho điều hoà

Trong các vấn đề nêu trên, ngoài 
việc rửa tấm lọc người dân có thể tự 
thực hiện, còn lại việc thay tụ đề, nạp 
ga bổ sung cần phải có chuyên môn, 
dụng cụ để đảm bảo an toàn. Trong 
điều kiện cho phép, có thể tiến hành 
bảo dưỡng định kỳ tổng thể điều hoà 
vào đầu mỗi mùa hè, hiện có có rất 
nhiều công ty cung cấp dịch vụ này 
với chi phí rất cạnh tranh.

Ngoài các nguyên nhân trên có 
thể khắc phục khi bật điều hoà không 
mát, còn có thể xảy ra trường hợp bất 
khả kháng, mặc dù ít nhưng vẫn có 
thể xảy  ra, điều hoà hoạt động tốt 
nhưng nhiệt độ ngoài trời quá nóng 
(lớn hơn 420C), không khí ngoài trời 
không thể giải nhiệt cho dàn nóng, 
hơi ga không thể ngưng tụ lại thành 
ga lỏng, do đó điều hoà không thể 
thực hiện được quá trình làm mát 
không khí trong phòng. Giới hạn 
nhiệt độ không khí ngoài trời để máy 
điều hoà có thể hoạt động được do 
từng hãng sản xuất, chế tạo thiết bị 
công bố.

Đóng kín cửa khi bật điều hoà

Rất nhiều người luôn đóng kín 
tất cả các cửa trong phòng khi bật 
điều hoà để tránh lọt không khí lạnh 

MỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG 
MÁY ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ TRONG  MÙA NẮNG NÓNG
Điều hoà nhiệt độ đã trở thành thiết  bị thiết yếu của người dân, nhất là trong điều kiện thời 

tiết nắng nóng như ở nước ta. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, không phải ai cũng biết sử dụng 
đúng cách để đảm bảo sức khoẻ, tiết kiệm điện và duy trì độ bền cho thiết bị. 
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ra ngoài, tránh không  khí nóng bên 
ngoài xâm nhập vào phòng, điều 
này sẽ giúp tiết kiệm điện. Điều này 
không sai về mặt năng lượng, tuy 
nhiên lại ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ 
của người trong phòng.

Như chúng ta đã biết, điều hoà 
thông thường (điều hoà 2 “cục”) chỉ 
làm mát không khí trong phòng, 
không khí trong phòng được dùng 
tuần hoàn, dùng đi dùng lại. Điều hoà 
thông thường chỉ có khả năng làm 
mát, tăng giảm nhiệt độ, giảm độ ẩm, 
mà không có khả năng xử  lý độ sạch 
của không khí, cũng như bổ sung oxy 
vào phòng  (một số ít điều hoà giới 
thiệu có khả năng  khử  khuẩn nhưng 
hiệu quả thấp, thời gian  không dài). 
Nếu không gian khép kín hoàn toàn, 
oxy không được bổ  sung, không  khí 
không được làm sạch, sẽ gây ảnh 
hưởng đến sức khoẻ con người. Một 
trong những biểu hiện rất rõ, nếu ngủ 
nướng trong phòng điều hoà (từ tối 
đến 11, 12 giờ sáng hay muộn hơn), 
thì cảm giác khi tỉnh giấc không phải 
là sự sảng khoái sau giấc ngủ, mà là 
cảm giác mệt mỏi, thậm chí đau đầu. 
Để đảm bảo sức khoẻ, đồng thời tiết 
kiệm điện, nên sử dụng kết hợp giữa  
điều hoà và quạt thông gió, không 
khép kín hoàn toàn các cửa, mà mở 
hé, tạo các khe hở với môi trường 
không khí bên ngoài.

Với những ngày nắng nóng cao 
điểm trong mùa nắng nóng, người 
dùng nên chỉnh nhiệt độ ở mức cao, 
thậm chí lên tới 30 độ. Dù không 
mang lại cảm giác mát sâu nhưng 
hành động này sẽ giúp bảo vệ sức 
khỏe cho cả người và máy.

Khi đặt nhiệt độ phòng quá 
thấp, ngoài việc ảnh hưởng đến sức 
khoẻ của người sử dụng, còn  tăng 
điện năng tiêu thụ, giảm độ bền của 
thiết bị.

Đây là hệ quả thực tế bắt nguồn 
từ tâm lý người ta khi trời càng nóng 
thì càng muốn vào phòng mát. Do đó 
rất nhiều người tại gia đình hoặc văn 
phòng để nhiệt độ thấp, từ 16-20 độ 
C. Trong phạm vi giới hạn cho phép 
xung quanh giá trị nhiệt độ đặt trong 
phòng, máy nén sẽ chạy hay dừng để 
duy trì nhiệt độ phòng trong  phạm vi 

đó. Phạm vi này do từng nhà chế tạo 
điều hoà  quy định. Khi đặt nhiệt độ 
phòng quá thấp, khi nhiệt độ ngoài 
trời cao, chênh lệch nhiệt độ trong 
phòng và ngoài phòng lớn, dấn đến 
tình trạng nhiệt độ trong phòng bị 
thay tăng liên tục so với nhiệt độ đặt, 
dẫn đến việc máy nén phải hoạt động 
liên tục, hoặc đóng ngắt liên tục. Đây 
là nguyên nhân dẫn đến việc tăng điện 
năng tiêu thụ, nhanh làm hỏng máy 
nén và một số chi tiết liên quan khác.

Việc người dùng sử dụng điều 
hòa ở nhiệt độ quá thấp còn có thể dẫn 
tới nguy cơ sốc nhiệt. Theo các chuyên 
gia y tế, sốc nhiệt là tình trạng khi con 
người đang ở môi trường điều hòa mà 
bước ra môi trường nóng đột ngột, 
hoặc ngược lại, như trường hợp đang 
ở môi trường quá nóng ở bên ngoài và 
bước vào xe hơi hoặc phòng có nhiệt 
độ thấp. Dấu hiệu nhận biết một người 
bị sốc nhiệt là thân nhiệt cao, không có 
mồ hôi, khó thở, da nóng đỏ và khô, có 
hành vi kỳ lạ, ảo giác…

Tuỳ theo điều kiện làm việc, nghỉ 
ngơi, mức độ hoạt động nặng nhẹ, 
các cơ quan quản lý (Bộ xây dựng, Bộ 
y tế) quy định rất rõ ràng về phạm vi  
nhiệt  độ phòng cho phép. Vào mùa 
hè, phạm vi nhiệt độ trong miền tiện 

nghi, đảm bảo cho con người cảm 
giác thoải mái nhất tính theo nhiệt độ 
hiệu quả nằm trong khoảng từ 24,4 
đến 27 độ C, thường quy đổi sang lựa 
chọn nhiệt độ đặt trong phòng vào 
khoảng 26+-0,50C.

Người dùng nên để điều hòa ở nhiệt độ 
26oC vừa giúp tiết kiệm điện lại đảm 

bảo cho thiết bị máy lạnh của gia đình

Bên cạnh đó, theo các tài liệu kỹ 
thuật được công bố, để đảo bảm sức 
khoẻ cho người sử dụng điều hoà, 
tránh hiện tượng  bị  sốc nhiệt, độ 
chênh lệch nhiệt độ trong phòng và 
ngoài trời phải được giới hạn trong 
phạm vi từ 7 đến 100C.

Hải Triều

Một số lưu ý khi sử dụng điều hòa:

- Khi lắp máy điều hoà, lựa chọn vị trí lắp dàn nóng ở nơi thông thoáng 
nhất  có thể, có không khí lưu thông, tránh ánh nắng trực tiếp (hướng Tây), 
nên lắp đặt dàn lạnh ở vị trí sao cho dòng không khí có thể được phân phối 
đều khắp phòng. Chênh lệch độ cao giữa dàn nóng và dàn lạnh, chiều dài 
đường ống ga giữa dàn nóng và dàn lạnh phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ 
thuật theo catalogue máy.
- Phòng phải thường xuyên hút bụi, làm vệ sinh sạch sẽ. Định kỳ mở cửa 
phòng, làm sạch không khí trong phòng, tránh phát sinh ẩm mốc, không 
khí lưu trong phòng lâu ngày, không đảm bảo nồng độ vệ sinh. 
- Tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột: Tuyệt đối không bước vào phòng máy 
lạnh ngay khi mới ở ngoài trời nắng về hay vừa vận động mạnh, ra nhiều 
mồ hôi, nhất là trẻ nhỏ, người già. Khi ra, vào phòng nên mở cửa to và đứng 
ở cửa vài phút để cơ thể kịp thích nghi dần với môi trường không khí mới.
- Không nên ra, vào quá nhiều lần. Làm sự thay đổi nhiệt độ đột ngột diễn 
ra liên tục sẽ sinh ra tác hại không lường hết được vì cơ thể phải xáo trộn 
thường xuyên để điều chỉnh cho thích nghi với môi trường.
- Nếu ngủ trong phòng máy lạnh cần lưu ý càng về đêm, ngủ sâu cơ thể 
thiếu sự vận động nên dễ bị cảm lạnh.  Tránh nằm ngủ thẳng hướng gió 
thổi của điều hoà. Không nên nằm thẳng dưới sàn, nơi tập trung không 
khí lạnh.
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