
Sáng ngày 19/10/2020, tại hội 
trường B1 (cơ sở 1), Ban Chấp 
hành Đoàn trường Đại học 

Điện lực long trọng tổ chức: “Lễ phát 
động quyên góp ủng hộ đồng bào lũ 
lụt miền Trung”. 

Trong những ngày qua, cơn bão 
số 6 đã gây ra những hậu quả nghiêm 
trọng, ảnh hưởng nặng nề tới nhân 
dân các tỉnh miền Trung, trong đó có 
5 tỉnh bị thiệt hại nặng nhất là tỉnh 
Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị, Quảng 
Nam, Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Trước tình hình đó, chung tay 
cùng tuổi trẻ thủ đô và tuổi trẻ cả 
nước hướng về đồng bào miền 
Trung, sáng ngày 19/10/2019, tuổi 
trẻ trường Đại học Điện lực long 
trọng tổ chức “Lễ phát động quyên 
góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền 
Trung”, phát huy tinh thần “Tương 
thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” 
tốt đẹp của dân tộc, thể hiện tình 
cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ 
Trường Đại học Điện lực với nhân 
dân các tỉnh miền Trung chịu thiệt 
hại nặng nề do mưa lũ.

Ban Thường vụ Đoàn trường đã 
kêu gọi toàn thể Đoàn viên thanh 
niên nhà trường tích cực hưởng ứng 
tham gia quyên góp, ủng hộ đồng 
bảo các tỉnh miền Trung, để cùng 
chung tay góp một phần nhỏ bé của 
mình giúp miền Trung thân yêu có 
thể vượt qua mọi khó khăn thông 
qua 2 hình thức: Ủng hộ trực tiếp tại 
bàn quyên góp đặt tại sảnh A (CS1 
Nhà trường) hoặc quyên góp, ủng hộ 
thông qua hình thức chuyển khoản 
về số tài khoản: 120000065365 Ngân 
hàng Vietinbank chi nhánh Nam 
Thăng Long của Ban Chấp hành 
Đoàn trường.

Đây là những nghĩa cử thể hiện 
tinh thần trách nhiệm và tình cảm 
của Tuổi trẻ Đại học Điện lực đối với 
đồng bào đang gặp khó khăn. Ban 
chấp hành Đoàn trường sẽ tổng hợp 
và công khai mọi sự ủng hộ quyên 

góp của các cá nhân, tập thể, của 
Đoàn viên thanh niên nhà trường 
và có trách nhiệm chuyển tận tay tới 
đồng bào các tỉnh miền Trung.

Miền Trung ruột thịt đang đối 

mặt với muôn vàn khó khăn, tuổi trẻ 
Đại học Điện lực hãy chung tay sẻ 
chia tình cảm để miền Trung yêu dấu 
có thể vượt qua tất cả !.

Việt Dũng

TUỔI TRẺ ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC PHÁT ĐỘNG QUYÊN GÓP 

ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT MIỀN TRUNG
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“Khát” nhân sự…

Trong những năm gần đây, thế 
giới đã và đang chứng kiến làn sóng 
dịch chuyển sản xuất mạnh mẽ, trong 
đó, Việt Nam được xem là một trong 
những nước tiềm năng đón đầu 
ngọn sóng dịch chuyển này. Theo các 
chuyên gia, để làm tốt vai trò đón đầu, 
logistics là một trong những mắt xích 
quan trọng không thể thiếu trong 
hoạt động thương mại, giao thương 
toàn cầu.

Tuy nhiên, để loại hình dịch vụ 
này phát huy hết vai trò, nâng cao 
năng lực cạnh tranh của nền kinh tế 
Việt Nam thì phải giải quyết vấn đề 
về thiếu hụt nguồn nhân lực chuyên 
môn, chuyên sâu.

Theo một khảo sát mà Viện 
Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí 
Minh đã từng thực hiện về tình trạng 
đáp ứng chất lượng nhân lực ngành 
logistics thì có hơn 50% doanh 
nghiệp thiếu nhân viên chất lượng 
trong ngành logistics. Hơn nữa, con 
số về nhân lực mà các doanh nghiệp 
dịch vụ logistics và doanh nghiệp 
hoạt động sản xuất cần trong vòng 
vài năm tới sẽ tăng lên rất lớn.

Tại Diễn đàn “Phát triển nguồn 
nhân lực cho ngành logistics và xu 
hướng tại Việt Nam” đã được tổ chức 
tại TP Hồ Chí Minh năm 2019, ông 
Đào Trọng Khoa - Phó Chủ tịch Hiệp 
hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics 
Việt Nam (VLA) khẳng định: “Nhân sự 
là một trong ba vấn đề khó khăn cho 
các công ty logistics trong hoạt động 
kinh doanh của mình”. Khẳng định đó 
một lần nữa đã cho thấy rõ hiện trạng 
tại Việt Nam có 3.000 doanh nghiệp 
logistics và dự kiến đến năm 2030 
nhu cầu nguồn nhân lực về logistics 
là trên 200.000 nhân lực.

Có thể thấy rằng, việc thiếu 

nguồn nhân lực chính là “điểm nghẽn” 
cần phải giải quyết nhanh chóng và 
hiệu quả để phát triển nền kinh tế 
Việt Nam nói chung và ngành dịch vụ 
logistics nói riêng. Tuy nhiên, vô hình 
chung rằng, chính “điểm nghẽn” này 
lại mở ra cơ hội việc làm và phát triển 
nghề nghiệp rất lớn cho những ai biết 
nắm bắt.

Nhiều cơ hội việc làm

Đánh giá về loại hình dịch vụ 
logistics và quản lý chuỗi cung ứng 
trong thời điểm hiện tại, ông Lê Minh 
- Tổng giám đốc Công ty CP Kho vận 
Việt Nam Vinalogistics nhận định, 
hiện thị trường đang thiếu những 
nhân sự chất lượng và với những 
người có ý định theo học ngành học 
này, chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội tìm 
kiếm việc làm ở rất nhiều lĩnh vực, 
công ty khác nhau từ sản xuất công 
nghiệp; kinh doanh vận tải; dịch vụ 
kho vận cho đến các trung tâm phân 
phối; cảng biển…

Theo Tiến sĩ Nguyễn Đạt Minh - 
Trưởng bộ môn Quản lý Công nghiệp 
(Trường Đại học Điện lực - EPU) cho 
biết, tại EPU, sinh viên tốt nghiệp 
ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung 
ứng sẽ được trang bị đủ kiến thức và 
kỹ năng để có thể làm việc với vai 

trò là người thực hiện trực tiếp hoặc 
điều hành và quản lý tại các phòng 
ban, bộ phận trong doanh nghiệp 
như: Phòng điều phối vận tải tại các 
doanh nghiệp dịch vụ vận tải; Phòng 
giao nhận hàng hoá xuất - nhập khẩu; 
Phòng quản lý sản xuất, chất lượng; 
Bộ phận quản lý kho hàng, cung ứng 
vật tư tại các doanh nghiệp…

“Ngành Logistics và Quản lý 
chuỗi cung ứng không chỉ đem đến 
cho người học những cơ hội việc làm 
gói gọn trong các lĩnh vực, nghiệp vụ 
liên quan mà còn mở ra những cơ hội 
hợp tác làm việc tại các cơ sở giáo dục 
và bộ phận nghiên cứu chính sách 
của các cơ quan Nhà nước” - Trưởng 
bộ môn Quản lý Công nghiệp (Trường 
Đại học Điện lực) nói thêm.

TS. Minh cũng nhận định rằng, 
ngành Logistics và Quản lý chuỗi 
cung ứng là một trong những ngành 
đang gặp khó khăn về nguồn nhân 
lực; do đó, người học sau tốt nghiệp 
có thể sử dụng kiến thức và kỹ năng 
chuyên môn đã được đào tạo của 
mình ứng dụng vào rất nhiều lĩnh 
vực của nền kinh tế, từ đó đạt được 
những cơ hội phát triển nghề nghiệp 
nhất định.

Hùng Anh – Vũ Minh

Sinh viên trường Đại học Điện lực thực hành tại Toyota.

GIẢI “CƠN KHÁT” NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH LOGISTICS

Nguồn nhân sự chất lượng trong ngành logistics luôn là cơn khát của các doanh nghiệp. Tuy 
nhiên, không nhiều đơn vị đào tạo và người có nhu cầu nắm bắt được cơ hội này…
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Ngày 12/10/2020 vừa qua, 
Trường Đại học Điện Lực đã 
tổ chức vòng chung kết Cuộc 

thi tài năng trẻ Logistics 2020. Cuộc 
thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam là 
một hoạt động thường niên do Mạng 
lưới Đào tạo Logistics Việt Nam phối 
hợp với Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công 
Thương, tổ chức với mục tiêu tạo sân 
chơi thiết thực cho sinh viên có đam 
mê với logistics và gắn kết sinh viên, 
nhà trường và doanh nghiệp.

Tới dự buổi chung kết, về phía 
khách mời, có sự góp mặt của Ông 
Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục 
Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương. 
Về phía nhà trường có sự tham gia 
của TS. Dương Trung Kiên – Phó Hiệu 
trưởng Trường Đại học Điện Lực, 
Trưởng khoa Quản lý Công nghiệp 
và năng lượng; TS. Nguyễn Đạt Minh 
– phụ trách bộ môn Quản lý Công 
nghiệp; ThS. Nguyễn Thị Lê Na – phụ 
trách bộ môn Quản lý Năng lượng, và 
các Thầy Cô là giảng viên của Khoa 
Quản lý Công nghiệp và năng lượng. 

Đến với cuộc thi năm nay, Trường 
Đại học Điện Lực có 4 đội tham gia: 
EPU-WILDCATS; EPU- OPIMIZE; EPU-
BIG CITY LOGS; EPU-PLAN. Sau hơn 02 
giờ tranh tài sôi nổi, cam go và căng 
thẳng, trải qua hai phần thi (xử lý tình 
huống và hùng biện), bằng năng 
lực, đam mê, sáng tạo và bản lĩnh 

của mình, đội EPU-OPIMIZE đã xuất 
sắc hoàn toàn chinh phục được Ban 
Giám khảo và khán giả với số điểm 

đáng ngưỡng mộ, giành lấy ngôi vị 
giải nhất vòng chung kết trường và 
là đại diện chính thức của Trường Đại 
học Điện lực tham gia vòng Bán kết 
miền Bắc.

Cuộc thi Tài năng trẻ Logistics 
Việt Nam 2020 không chỉ mang tới cho 
các bạn thí sinh những bài học, sự cọ 
xát với thực tiễn, mà còn cơ hội được 
tiếp xúc với doanh nghiệp, kiến thức 
chuyên môn. Đây còn là tiền đề để các 
bạn có thể giành được những cơ hội, 
thành công lớn trong ngành Logistics 
và phát triển mạng lưới Logistics ngày 
càng lớn mạnh tại Việt Nam.

Bá Phương

CHUNG KẾT CUỘC THI TÀI NĂNG TRẺ 
LOGISTICS 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
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I. BIẾN TẦN LÀ GÌ VÀ SỬ DỤNG 
BIẾN TẦN CÓ TIẾT KIỆM ĐIỆN KHÔNG

Biến tần  là  thiết bị biến đổi dòng 
điện xoay chiều ở tần số này thành dòng 
điện xoay chiều ở tần số khác có thể điều 
chỉnh được.

Nguyên lý cơ bản làm việc của bộ 
biến tần: 

Đầu tiên, nguồn điện xoay chiều 
1 pha hay 3 pha được chỉnh lưu và lọc 
thành nguồn 1 chiều bằng phẳng. Công 
đoạn này được thực hiện bởi bộ chỉnh lưu 
cầu Diode và tụ điện. Nhờ vậy, hệ số công 
suất Cosφ của hệ biến tần đều có giá trị 
không phụ thuộc vào tải và có giá trị ít 
nhất 0,96. Điện áp một chiều này được 
biến đổi (nghịch lưu) thành điện áp xoay 
chiều 3 pha đối xứng, công đoạn này 
hiện nay được thực hiện thông qua hệ 
IGBT (transistor lưỡng cực có cổng cách 
ly) bằng phương pháp điều chế độ rộng 
xung (PWM). Nhờ tiến bộ của công nghệ 
vi xử lý và công nghệ bán dẫn lực hiện 
nay, tần số chuyển mạch xung có thể lên 
tới dải tần số siêu âm nhằm giảm tiếng 
ồn cho động cơ và giảm tổn thất trên lõi 
sắt động cơ.

Hệ thống điện áp xoay chiều 3 pha ở đầu ra có thể thay đổi giá trị biên 
độ và tần số vô cấp tuỳ theo bộ điều khiển. Theo lý thuyết, giữa tần số và 
điện áp có một quy luật nhất định tuỳ theo chế độ điều khiển. Đối với tải có 
mô men không đổi, tỉ số điện áp - tần số là không đổi. Tuy vậy với tải bơm và 
quạt, quy luật này lại là hàm bậc 4. Điện áp là hàm bậc 4 của tần số. Điều này 
tạo ra đặc tính mô men là hàm bậc hai của tốc độ phù hợp với yêu cầu của tải 
bơm/quạt do bản thân mô men cũng lại là hàm bậc hai của điện áp. 

Ngoài ra, biến tần ngày nay đã tích hợp rất nhiều kiểu điều khiển khác 
nhau phù hợp hầu hết các loại phụ tải khác nhau. Ngày nay biến tần có tích 
hợp cả bộ PID và thích hợp với nhiều chuẩn truyền thông khác nhau, rất 
phù hợp cho việc điều khiển và giám sát trong hệ thống SCADA.

Tiết kiệm điện khi sử dụng biến tần:

Mặc dù hiệu suất là khá cao nhưng bản thân biến tần là thiết bị điện 
tử nên nó cũng phải tiêu hao điện năng và do tổn thất của các thiết bị biến 
đổi bán dẫn nên hiệu suất của biến tần không thể đạt tới 100% được. Hơn 
nữa khi lắp đặt biến tần ta sẽ phải tiêu hao năng lượng cho các thiết bị phụ 
trợ của nó như điều hòa, quạt thông gió.... Biến tần được sử dụng hiệu quả 
trong các trường hợp sau:

ỨNG DỤNG BIẾN TẦN 
TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

Nguyễn Việt Cường

                                                    Trưởng Ban Kỹ thuật Tổng công ty Điện lực-TKV

Tóm tắt: Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP là Công ty con thuộc Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản 
Việt Nam, kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất điện, với tổng công suất đặt đạt 1730 MW gồm 6 nhà máy 
nhiệt điện đốt than công nghệ tầng sôi tuần hoàn CFB và 1 nhà máy thủy điện.

Nhà máy nhiệt điện đốt than có một vài điểm yếu đó là tỷ lệ điện tự dùng cao và hiệu suất lò hơi thấp, 
nhất là đối với công nghệ lò hơi CFB sử dụng than xấu chất lượng thấp. Tỷ lệ điện tự dùng có vai trò quan 
trọng ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong bối cảnh giá nhiên liệu than ngày càng tăng ảnh 
hưởng trực tiếp đến chi phí vận hành của các nhà máy điện. Trước tình hình đó các hãng công nghệ về thiết 
bị điện không ngừng tiến hành cải tiến nâng cao hiệu suất của thiết bị/hệ thống góp phần tăng hiệu quả 
trong vận hành. Vừa qua Tổng công ty Điện lực-TKV đã nghiên cứu và đưa vào ứng dụng các thiết bị tiết 
kiệm năng lượng như biến tần và khớp nối thủy lực tại nhà máy điện Sơn Động và Đông Triều cho các động 
cơ công suất lớn nhằm tiết kiệm năng lượng.
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 Đối với các ứng dụng mà yêu cầu công nghệ cần điều khiển tốc độ hoặc 
mô men động cơ điện thì việc sử dụng biến tần sẽ hiệu quả hơn các phương 
pháp điều khiển khác như điều khiển điện áp, điều khiển điện trở rotor,... và nó 
sẽ tiết kiệm năng lượng hơn.

 Đối với các ứng dụng sử dụng động cơ quay với tốc độ định mức còn 
điều khiển sử dụng bằng phương pháp dùng các cửa chắn (dampers), van 
chặn, van tuần hoàn,... thì có thể xem xét ứng dụng biến tần phối hợp điều 
khiển tốc độ và các phương pháp điều khiển trên để tiết kiệm điện năng.

 Còn đối với các trường hợp không có yêu cầu điều khiển, điều chỉnh 
gì  (động cơ quay với một tốc độ định mức) thì nói chung sử dụng biến tần sẽ 
không có hiệu quả.

II. KẾT QUẢ ỨNG DỤNG BIẾN TẦN CHO QUẠT KHÓI CỦA NHÀ MÁY 
NHIỆT ĐIỆN SƠN ĐỘNG

Một trong những thiết bị tiêu thụ điện năng lớn là động cơ quạt khói lò 
hơi với công suất là 1250 kW và hoạt động với điện áp 6.6 kV, đây là loại động 
cơ không đồng bộ 3 pha với rô to lồng sóc và được khởi động trực tiếp. 

Hiện tại, áp suất buồng đốt của lò hơi được điều chỉnh thông qua góc 
mở các van cánh hướng đặt tại đầu hút của mỗi quạt khói. Hệ thống sử dụng 
bộ điều khiển PI, tín hiệu phản hồi từ cảm biến đo áp lực, tín hiệu đặt cho bộ 
điều khiển do hệ thống DCS được tính toán từ giá trị đặt và từ nhiều thông 
khác nhau 

Với cách điều khiển này thì mỗi lần khởi động, động cơ sẽ gây sụt áp lớn 
trên lưới tự dùng của nhà máy, gây sốc cơ khí cho quạt đồng thời ảnh hưởng tới 
các phụ tải khác trên cùng thanh cái nguồn. Cách điều khiển này cũng tương 
đương với việc động cơ các quạt làm việc liên tục ở chế độ đầy tải, dẫn đến tổn 
hao công suất trên các động cơ.

Mặt khác, do điều chỉnh lưu lượng bằng cách điều chỉnh van cánh hướng 
(Damper) nên hiệu suất sử dụng điện thấp, gây lãng phí điện năng, chi phí vận 
hành và bảo dưỡng lớn.

Với chế độ làm việc như vậy, động cơ luôn làm việc gần hết công suất gây 
lãng phí một lượng lớn điện năng. 

Hệ thống quạt khói là khâu rất quan trọng vì nếu một trong các quạt này 
dừng thì buộc cả tổ máy phát phải giảm tải hoặc ngừng hoạt động.

Với công suất hệ thống quạt lớn như vậy, việc ứng dụng công nghệ biến 
tần để điều khiển áp lực, lưu lượng các quạt sẽ giảm đáng kể công suất tiêu thụ 
các động cơ quạt mà vẫn đáp ứng đầy đủ các tham số áp lực cần thiết và sẽ đáp 
ứng được các mục tiêu sau đây: 

 Giảm mức tiêu thụ điện năng của hệ thống quạt lò hơi nói riêng và của 
cả Công ty nói chung.

 Giảm ảnh hưởng tiêu cực đến lưới diện dùng chung và các phụ tải trên 
cùng một thanh cái nguồn cung cấp do sụt áp mỗi khi quạt khởi động theo 
phương pháp trực tiếp.

 Cải thiện đặc tính khởi động 
cũng như vận hành, nâng cao tuổi 
thọ các động cơ quạt lò hơi dẫn tới 
nâng cao hiệu quả sử dụng của thiết 
bị trong dây chuyền công nghệ của 
Công ty.

 Tăng độ tin cậy của toàn bộ 
hệ thống, điều khiển quá trình công 
nghệ một cách linh hoạt, dễ dàng tự 
động hoá quá trình, bảo vệ hữu hiệu 
các động cơ quạt.

 Giảm chi phí đầu vào, giảm 
chi phí sản xuất cho một đơn vị sản 
phẩm, tăng lợi nhuận của Công ty, 
nhanh chóng thu hồi vốn.

Khi thay thế điều khiển góc mở 
van cánh hướng bằng điều khiển tốc 
độ, biến tần cần đảm bảo các yếu tố sau:

 Đặc tính điều khiển phải được 
giữ nguyên và không làm ảnh hưởng 
đến hiệu suất làm việc của nhà máy.

 Khi bổ sung thiết bị mới vẫn 
phải duy trì thiết bị cũ. Khi biến tần 
(thiết bị mới bổ xung) bị lỗi và cắt 
khỏi hệ thống điều khiển động cơ, hệ 
thống phải đảm bảo chuyển về hoạt 
động với thiết bị cũ theo đúng quy 
trình khởi động nóng của nhà máy.

 Trong chế độ hoạt động bình 
thường, việc vận hành cũng có thể 
chuyển về hoạt động thiết bị cũ khi 
cần thiết.

 Chế độ điều khiển mới tương 
thích với các chế độ điều khiển chung 
của nhà máy.

Kết quả sau khi lắp đặt biến tần 
cho quạt khói:

 Năm 2016 Công ty đã triển khai 
dự án “Xây dựng, cung cấp, lắp đặt, 
hiệu chỉnh chạy thử biến tần động cơ 
6 kV Công ty nhiệt điện Sơn Động”.

 Ngày 16/09/2016, bắt đầu 
chính thức tiến hành chạy quạt khói 
tổ 1 thông qua máy biến tần. 

1. Đánh giá các thông số vận 
hành

 Theo dõi trong quá trình khởi 
động quạt thì thấy rằng thiết bị khởi 
động nhẹ nhàng, giảm bớt hiện 
tượng sụt áp trên thanh cái và mức độ 
rung động khi bắt đầu vận hành.
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 Theo dõi các thông số vận hành 
của các quạt khói tổ 1 như nhiệt độ 
cuộn dây động cơ, nhiệt độ các gối 
trục, độ rung trục… và so sánh với các 
giá trị trước khi lắp đặt biến tần thấy 
rằng các giá trị đều nằm trong phạm 
vi cho phép, giá trị độ rung, nhiệt độ… 
đều giảm xuống, cụ thể:

Đối với quạt khói 1A:

Ở mức tải 80MW: Dòng điện 
giảm từ khoảng 92±2A xuống chỉ 
còn 20±2A; Nhiệt độ gối trục động 
cơ (gối 1/gối 2) từ 55/42 giảm xuống 
còn 40/32; Nhiệt độ gối trục quạt (gối 
1/gối 2) từ 53/52 giảm còn 39/36; Độ 
rung gối 1/gối 2 từ 2/0.8mm/s giảm 
còn 0.9/0.5mm/s; Nhiệt độ cuộn dây 
giảm trung bình khoảng 10 độ (từ 70 
xuống 50).

Ở mức tải 100MW: Dòng điện 
giảm từ khoảng 99±2A xuống còn 
42±2A;  Nhiệt độ gối trục động cơ (gối 
1/gối 2) từ 56/47 giảm còn 48/38; Nhiệt 
độ gối trục quạt (gối 1/gối 2) từ 54/50 
giảm còn 43/42; Độ rung gối 1/gối 2 từ 
2.5/1.2mm/s giảm còn 0.4/0.2mm/s; 
Nhiệt độ cuộn dây giảm trung bình 
khoảng 10 độ (từ 74 xuống 64).

Đối với quạt khói 1B:

Ở mức tải 80MW: Dòng điện giảm 
từ khoảng 90±2A xuống còn 21±2A; 
Nhiệt độ gối trục động cơ (gối 1/gối 
2) từ 65/55 giảm còn 46/37; Nhiệt độ 
gối trục quạt (gối 1/gối 2) từ 53/50 
giảm còn 41/37; Độ rung gối 1/gối 2 từ 
2.4/0.8mm/s giảm còn 0.7/0.3mm/s; 
Nhiệt độ cuộn dây giảm trung bình 
khoảng 25 độ (từ 80 xuống 55) .

Ở mức tải 100MW: Dòng điện 
giảm từ khoảng 99±2A xuống còn 42± 
2A; Nhiệt độ gối trục động cơ (gối 1/
gối 2) từ 62/56 giảm còn 47/37; Nhiệt 
độ gối trục quạt (gối 1/gối 2) từ 52/47 
giảm còn 42/38; Độ rung gối 1/gối 2 từ 
2.5/0.7mm/s giảm còn 1.5/0.3mm/s; 
Nhiệt độ cuộn dây giảm trung bình 
khoảng 10 độ.

 Về cơ bản thiết bị sau khi lắp đạt 
biến tần đã vận hành với thông số ổn 
định hơn tuy nhiên còn một số khiếm 
khuyết như sau:

Khi vận hành quạt khói qua biến 
tần thì rơ le bảo vệ so lệch của động cơ 

phải tách ra nếu không sẽ tác động nhầm do tín hiệu gửi về không chính 
xác. Mặt khác khi sự cố biến tần hoặc chuyển phương thức vận hành về chế 
độ như cũ bắt buộc phải đưa lại bảo vệ so lệch gây khó khăn trong quá trình 
chuyển đổi.

Riêng đối với thiết bị biến tần đặt tại phòng biến tần thì thỉnh thoảng 
vẫn còn cảnh báo nhiệt độ cao do điều hòa phòng biến tần không đủ công 
suất, hệ thống cách nhiệt chưa tốt.

2. Đánh giá tiết kiệm điện năng

 Theo dõi điện năng tiêu thụ của các quạt khói tổ 1 ở các mức tải điển 
hình và so sánh với điện năng tiêu thụ trước khi lắp đặt biến tần ta thấy rằng 
mức điện năng tiết kiệm được là tương đối lớn (giảm từ 25-75% lượng điện 
năng tiêu thụ của thiết bị tùy từng mức tải).

STT
Công suất tổ 

máy (MW)

Điện năng tiêu thụ của cả hai 
quạt khói (kWh)

Lượng điện 
năng tiết 

kiệm (kWh)Không qua biến tần Qua biến tần

1 80 1,718 422 1,296

2 85 1,760 482 1,278

3 90 1,790 622 1,168

4 95 1,849 731 1,118

5 100 1,897 813 1,084

6 105 1,950 874 1,076

Theo dõi lượng điện tự dùng thực tế tại nhà máy hàng ngày khi vận 
hành riêng tổ 1 trong tháng 9,10 và so sánh với số liệu thống kê thời điểm 
khi chưa chạy biến tần cũng thấy hiệu quả rõ rệt (chi tiết thống kê xem phụ 
lục 1 đính kèm):

STT
Công suất tổ 

máy 
(MW)

Lượng điện tự dùng của 
riêng tổ 1 trong ngày 

(MWh)

Tỉ lệ điện tự dùng 
(%)

Không qua 
biến tần

Qua biến 
tần

Không qua 
biến tần

Qua biến 
tần

1 80-85 270 230 13.2 11.7

2 85-90 277 234 12.7 11.5

3 90-95 285 242 12.2 11.2

4 95-100 290 263 12 10.9

5 100-105 292 270 11.5 10.8

3. Tính toán giá trị tiết kiệm khi sử dụng biến tần

Khi sử dụng biến tần qua theo dõi thực tế dòng điện quạt khói giảm từ 
25%-75% tùy theo từng mức tải cho thấy lượng điện năng tiết kiệm được 
tương đối lớn nếu tổ máy chạy ổn định liên tục như thời gian tính toán.
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3.1. So sánh với tính toán hiệu quả kinh tế trong báo cáo KT - KT:

Thời gian vận hành của tổ máy theo các mức tải trong báo cáo KT - KT là:

Mức tải tổ máy
70% 

(~77MW)
80% 

(~88MW)
90% 

(~100MW)
100% 

(~105MW)

Thời gian vận hành trong 
năm

1450 giờ 2400 giờ 2300 giờ 168 giờ

Giá điện năng tiết kiệm theo báo cáo KT-KT: 1329 đ/kWh.

Vậy lượng điện năng tiết kiệm hàng năm là:

E
tk

 = (P
o
70% - P

bt
70%)*t70% + (P

o
80% - P

bt
80%)*t80% + (P

o
90% - P

bt
90%)*t90% + 

(P
o
100% - P

bt
100%)*t100% = 6.667.474 kWh.

Giá trị tiết kiệm hàng năm: = Etk*1329 = 8.863.739.468 đồng (chi tiết xem trong 
phụ lục 2 đính kèm).

So sánh với giá trị tiết kiệm tính toán trong Báo cáo KTKT dự án: “Biến tần động 
cơ 6.6 kV Công ty nhiệt điện Sơn Động” do CTCP tư vấn điện PACIFIC lập là 2.970.000 
kWh/năm tương đương với 4 tỷ VNĐ/năm thì dự án hoàn toàn khả thi và có hiệu quả 
kinh tế cao.

3.2. So sánh với thời gian vận hành thực tế của nhà máy ở các mức tải trong 
các năm gần đây

Thống kê thời gian vận hành thực tế của tổ máy số 1 trong các năm 2014, 2015 cho 
ta thấy:

Mức tải
80-85  
MW

85-90 
MW

90-95 
MW

95-100 
MW

100-105 
MW

Thời gian vận hành 
năm 2014 (h)

2016 552 432 720 2328

Lượng điện năng 
tiết kiệm (kWh)

1.216.792 288.747 217.284 362.140 1.124.084

Thời gian vận hành 
năm 2015 (h)

648 648 840 672 1800

Lượng điện năng 
tiết kiệm (kWh)

391.112 338.963 422.497 337.998 869.137

Lượng điện năng tiết kiệm nếu nhà máy vận hành với thời gian và mức tải như năm 
2014:  6.418.094 kWh.

Giá trị tiết kiệm: 6.418.094*1280 =  8.215.160.165 đồng (giá điện lấy bằng giá bán 
điện trung bình 9 tháng năm 2016).

Lượng điện năng tiết 
kiệm nếu nhà máy vận hành 
với thời gian vào mức tải 
như năm 2015:   4.719.414 
kWh.

Giá trị tiết kiệm: 
4.719.414*1280 =  
6.040.849.794 đồng (giá 
điện lấy bằng giá bán điện 
trung bình 9 tháng năm 
2016).

IV. KẾT LUẬN:

	Việc đầu tư biến 
tần cho quạt khói nhà máy 
Nhiệt điện Sơn Động có 
hiệu quả  về cả kinh tế và 
kỹ thuật: Thiết bị vận hành 
ổn định, dòng điện tiêu thụ 
của động cơ giảm nhiều 
từ 25%÷75% tùy theo các 
mức tải.

	Qua số liệu thực 
tế về dòng điện của động 
cơ cho thấy công suất của 
động cơ quạt khói được 
thiết kế dư thừa nhiều (tại 
mức tải 100÷105MW dòng 
điện tiêu thụ giảm ≈ 50%).

	Giá trị tiết kiệm phụ 
thuộc lớn vào thời gian vận 
hành tại các mức tải. Tổ máy 
càng vận hành ổn định, thời 
gian vận hành càng nhiều 
thì giá trị tiết kiệm càng lớn. 
Nếu tổ máy số 1 vận hành 
với thời gian và mức tải 
tương tự như các năm trước 
thì sẽ tiết kiệm được hơn 6 
tỷ VNĐ/năm.

	 Với giá trị tiết kiệm 
hàng năm như trên thì sau 
khoảng 3 năm sẽ thu hồi 
được vốn đầu tư.

Mức tải tổ 
máy

70% (~77MW) 80% (~88MW) 90% (~100MW) 100% (~105MW)

Thời điểm 
đo đạt

Trước khi 
lắp biến 

tần

Sau khi lắp 
biến tần

Trước khi 
lắp biến 

tần

Sau khi lắp 
biến tần

Trước khi 
lắp biến 

tần

Sau khi lắp 
biến tần

Trước khi 
lắp biến 

tần

Sau khi lắp 
biến tần

Dòng điện 
quạt khói

86 26 89 36 94 42 96 46
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Khách hàng được tham gia giám 
sát việc thay thế định kỳ công tơ

Hiện tại, 100% công tơ lắp đặt 
để đo đếm sản lượng điện của khách 
hàng tại Hà Nội đều được kiểm định 
đạt tiêu chuẩn theo quy định của Nhà 
nước. Căn cứ vào thời hạn kiểm định 
công tơ trên tem kiểm định, chì kiểm 
định đối với từng chủng loại công tơ, 
EVNHANOI thực hiện thay thế định kỳ 
công tơ đã hết hạn kiểm định bằng 
công tơ đã được kiểm định cho khách 
hàng sử dụng điện.

Khi thay thế định kỳ công tơ, 
khách hàng sẽ được EVNHANOI 
thông báo trước 05 ngày để bố trí 
thời gian, phối hợp giám sát việc thay 
thế công tơ đã được kiểm định theo 
quy định đồng thời khách hàng hoàn 
toàn không mất chi phí.

Khi thay thế định kỳ công tơ 
xong, EVNHANOI lập biên bản treo 
tháo công tơ. Trên biên bản thể hiện 
đầy đủ: Số công tơ cũ, công tơ mới, 

chỉ số công tơ cũ, chỉ số công tơ mới...
và có chữ ký xác nhận của nhân viên 
treo tháo công tơ, nhân viên quản lý 
điện khu vực, chủ hợp đồng mua bán 
điện (hoặc đại diện chủ hợp đồng 
mua bán điện).

Trong trường hợp đặc biệt, 
nếu không bố trí được thời gian để 
giám sát việc thay thế công tơ định 
kỳ, khách hàng có thể gọi điện đến 
số điện thoại của bộ phận quản lý 
trực tiếp hoặc Tổng đài chăm sóc 
khách hàng EVNHANOI (qua hotline 
19001288) để thống nhất thời gian 
thực hiện việc thay thế định kỳ công 
tơ với EVNHANOI.

Việc ghi chỉ số được thực hiện 
như thế nào?

Để đảm bảo tính minh bạch, 
khách hàng tại Hà Nội có thể tra cứu 
lịch ghi chỉ số của gia đình mình trên 
các kênh chăm sóc khách hàng (CSKH) 
của EVNHANOI như: Website cskh.
evnhanoi.com.vn, trang EVNHANOI 

trên ứng dụng Zalo, Ứng dụng CSKH 
trên thiết bị di động (EVNHANOI 
CSKH)…

Hiện nay, EVNHANOI đang áp 
dụng 3 hình thức ghi chỉ số công tơ: 
Ghi chỉ số trực tiếp, ghi chỉ số bán tự 
động, ghi chỉ số tự động.

Với hình thức ghi chỉ số công tơ 
trực tiếp áp dụng cho công tơ cơ khí, 
thay vì công nhân phải dùng thang 
trèo lên cột điện và nhìn bằng mắt 
thường để thu thập chỉ số trên mặt 
công tơ như trước, thì giờ đây, với 
việc áp dụng công nghệ hiện đại, khi 
đi ghi chỉ số, công nhân điện chỉ cần 
sử dụng thiết bị camera để chụp ảnh 
công tơ cùng với chiếc máy tính bảng. 
Chỉ số công tơ sẽ được lưu lại tại thời 
điểm ghi số.

Hình thức ghi chỉ số bán tự động 
và tự động được áp dụng đối với công 
tơ điện tử. Với hình thức bán tự động, 
chỉ số công tơ được xác định bằng 
việc sử dụng công nghệ đo đếm từ 
xa, cho phép cập nhật chỉ số thông 
qua đường truyền sóng tần số radio 
RF bằng thiết bị cầm tay.

Đặc biệt, với hình thức ghi chỉ số 
tự động, các thiết bị đọc chỉ số công 
tơ được cài đặt tự động thu thập và 
truyền trực tiếp về hệ thống quản lý 
của EVNHANOI. Đối với hình thức ghi 
chỉ số này, khách hàng còn có thể 
theo dõi lượng điện tiêu thụ của nhà 
mình hàng ngày trên website chăm 
sóc khách hàng của EVNHANOI, hoặc 
trên ứng dụng CSKH trên thiết bị di 
động (EVNHANOI CSKH). Điều này 
giúp khách hàng chủ động điều chỉnh 
việc sử dụng điện trong gia đình một 
cách hiệu quả nhất.

EVNHANOI: CÔNG KHAI, MINH BẠCH
 TRONG QUÁ TRÌNH GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ

Với phương châm để người dân dễ tiếp cận, dễ tham gia và dễ giám sát các dịch vụ cung cấp điện trên địa 
bàn, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) đã không ngừng nỗ lực, từng bước áp dụng công nghệ vào 
công tác kinh doanh, đặc biệt là việc ghi chỉ số công tơ nhằm tăng năng suất lao động cũng như tạo sự thuận 
tiện, tăng cường tính minh bạch, nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng điện.

Khách hàng tham gia giám sát việc ghi chỉ số công tơ
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Công tác kiểm tra, phúc tra chỉ số

Với hình thức ghi chỉ số công tơ trực tiếp, 
các công ty điện lực phải tiến hành đối soát 
100% ảnh chụp chỉ số công tơ với dữ liệu thông 
tin khách hàng trước khi phát hành hóa đơn.

Với hình thức ghi chỉ số bán tự động/tự 
động, nếu phát hiện chỉ số công tơ bất thường, 
bộ phận điều hành sẽ thông báo ngay với 
người quản lý ghi chỉ số để kiểm tra và xác 
nhận chỉ số đúng của công tơ.

Trong trường hợp phát hiện lượng điện tiêu 
thụ của khách hàng tăng hoặc giảm 30% trở lên 
so với tháng trước hoặc kỳ trước liền kề, công ty 
điện lực sẽ chủ động báo cho khách hàng biết 
và thực hiện kiểm tra, phúc tra, rà soát lại thiết 
bị đo đếm. Bên cạnh đó, EVNHANOI cũng sẵn 
sàng hỗ trợ khách hàng thực hiện kiểm tra hệ 
thống đo đếm. Sau khi nhận được yêu cầu của 
khách hàng, EVNHANOI sẽ cử bộ phận chuyên 
trách của Công ty điện lực liên hệ lại với khách 
hàng trong vòng 24h ngày làm việc.

Thời gian tới, EVNHANOI sẽ tiếp tục ứng 
dụng công nghệ thông tin trong công tác kinh 
doanh và dịch vụ khách hàng, qua đó tạo lập 
được uy tín, hình ảnh và niềm tin của người 
dân với EVNHANOI nói riêng và ngành Điện 
nói chung.

Hải Phượng

Tính năng tra cứu thông tin lịch ghi chỉ số trên Trang 
EVNHANOI tại ứng dụng Zalo

Công nhân EVNHANOI đang thực hiện thao tác ghi chỉ số công tơ 
bằng thiết bị camera và máy tính bảng

Chức năng tra cứu chỉ số điện năng theo ngày trên Website CSKH 
của EVNHANOI

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tổng đài CSKH của EVNHANOI 
qua hotline 19001288
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Những năm gần đây, Quy 
hoạch điện VII và Quy hoạch 
điện VII điều chỉnh đã giúp hệ 

thống điện được vận hành ổn định, 
an toàn và tin cậy, đáp ứng tốt nhu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm 
bảo an ninh, quốc phòng của đất 
nước. Cơ cấu nguồn theo chủ sở hữu 
khá đa đạng, có sự tham gia tích cực 
của các nhà đầu tư tư nhân.

Tuy nhiên, đất nước trong quá 
trình phát triển nhanh, ngành điện 
ngày càng đối mặt với nhiều thách 
thức lớn như nhu cầu điện tăng 
trưởng cao, sự phát triển của nguồn 
điện không cân đối với nhu cầu phụ 
tải giữa các vùng miền; hệ số đàn hồi 
điện/GDP còn ở mức cao; sự phát 
triển nhanh của các nguồn năng 
lượng tái tạo dẫn tới thực tế công 
suất nguồn điện tại một số nơi còn 
dư thừa, chưa giải tỏa hết.

Theo ông Hoàng Quốc Vượng, 
Thứ trưởng Bộ Công Thương cho 
biết: “Trong Đề án lần này, vấn đề 
liên kết lưới điện đã được Bộ Công 
Thương nghiên cứu kỹ lưỡng và đề 
xuất các giải pháp triển khai nhằm 
hiện thực hóa các chủ trương liên kết 
lưới điện của Chính phủ. Chính vì vậy, 
việc phát triển hợp lý, hài hòa, lưới 
điện truyền tải, đảm bảo vận hành ổn 
định hệ thống cần phải được nghiên 
cứu và xem xét cụ thể cũng như chủ 
trương cụ thể về triển khai nhập khẩu 
điện từ các nước trong khu vực. Việc 
này không chỉ nhằm đáp ứng nhu 
cầu sử dụng điện của nước ta trong 
giai đoạn tới, quan trọng hơn là tạo ra 

sự liên kết mạnh giữa hệ thống điện 
Việt Nam và các nước trong khu vực, 
hướng tới thị trường điện cạnh tranh”.

Trong bối cảnh đó, việc lập Quy 
hoạch điện VIII được mong đợi sẽ đề 
ra các giải pháp toàn diện để tháo gỡ 
các nút thắt hiện nay trong phát triển 
điện lực.

Trao đổi trước Hội thảo, ông 
Nguyễn Mạnh Cường, Phó trưởng 
phòng Phát triển hệ thống điện - Viện 
Năng lượng (Bộ Công Thương), trong 
Quy hoạch điện VIII, việc thiết kế hệ 
thống lưới truyền trải đảm bảo đi 
trước một bước. Trong đó, Quy hoạch 
đưa ra lộ trình xây dựng lưới truyền 
tải giai đoạn 2021-2030, định hướng 
tới 2031-2045; lập danh mục đường 

dây và trạm biến áp cấp điện phụ tải 
và lưới truyền tải đấu nối nguồn điện, 
nhất là hệ thống gom nguồn năng 
lượng tái tạo, giúp sớm triển khai 
chuẩn bị đầu tư dự án lưới truyền tải.

“Đang có sự thiếu cân đối giữa 
công suất nguồn đăng ký với phụ tải, 
giữa các vùng, tiểu vùng và các tỉnh. 
Các nguồn điện hiện đăng ký tập 
trung quá nhiều tại miền Trung, miền 
Nam. Đến năm 2030, Nam bộ và Nam 
Trung Bộ đăng ký dư khoảng 80 GW, 
Tây Nguyên dư 18 GW. Nếu tất cả 
các nguồn đăng ký đầu tư thêm đều 
được phê duyệt (162,5 GW) thì tổng 
công suất nguồn toàn quốc năm 
2030 sẽ dư 137 GW (dư 162%)”, ông 
Cường cho hay.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng phát biểu tại Hội thảo

QUY HOẠCH ĐIỆN VIII 
SẼ GIÚP GỠ NÚT THẮT CHO NGÀNH ĐIỆN
Theo đề án Quy hoạch Điện VIII được dự báo sẽ thúc đẩy phát triển ngành điện, đặc biệt vấn đề 

lưới điện truyền tải được bàn thảo sâu nhằm tìm giải pháp đảm bảo vận hành ổn định hệ thống điện 
lưới quốc gia. Đó là nhận định của giới chuyên gia, nhà khoa học tại Hội thảo Quy hoạch Điện VIII do 
Bộ Công Thương tổ chức sáng 28/9 tại Hà Nội.
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Do vậy theo ông Cường, đến 
năm 2030 sẽ chỉ có một phần nguồn 
điện đăng ký được phê duyệt bổ sung 
quy hoạch. Lượng công suất nguồn 
còn lại xem xét phát triển trong giai 
đoạn 2031-2045. Dự kiến đến năm 
2030, miền Bắc có xu hướng bị thiếu 
nguồn, cần nhận điện từ vùng lân cận 
như Bắc Trung bộ, Trung Trung Bộ và 
Tây Nguyên. Đến 2045, Nam Trung Bộ 
và Tây Nguyên sẽ là 2 khu vực nguồn 
lớn của cả nước, cần truyền tải đi xa 
tới các vùng khác.

Theo đó, ông Cường đưa ra 3 
phương án truyền tải điện liên vùng. 
Phương án 1 là xây dựng thêm đường 
dây AC 500 kV mạch kép Nam Trung 
Bộ - Bắc Bộ có chiều dài khoảng 1.200 
km, quy mô truyền tải 2.000 MW. 
Phương án 2: Xây dựng thêm đường 
dây DC 525 kV Nam Trung Bộ - Bắc 

Bộ dài 1.200 km, quy mô 2.000 MW. 
Phương án 3 là xây dựng thêm đường 
dây DC 800 kV Nam Trung Bộ - Bắc Bộ.

Phân tích từng phương án, ông 
Cường cho hay, phương án 1 AC 500 
kV có mức chi phí đầu tư thấp, còn lại 
phương án 2 và 3 có vốn đầu tư cao 
hơn do chi phí của các trạm chuyển 
đổi AC-DC lớn. “Do vậy, chúng tôi đề 
xuất xem xét phương án 1 là phương 
án nâng cấp hệ thống truyền tải 500 
kV Nam Trung Bộ - Bắc Bộ”.

Chia sẻ thêm về lưới truyền 
tải điện cho giai đoạn tới, bà Lê Thị 
Thu Hà cho rằng hệ thống điện tăng 
trưởng quy mô lớn với cơ cấu nguồn 
phức tạp khi bổ sung khối lượng lớn 
nguồn biến đổi gió và năng lượng mặt 
trời nên khối lượng lưới truyền tải tăng 
gấp khoảng 2 lần vào năm 2030 và 

gấp 3 lần vào năm 2045. Chính vì vậy, 
vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2030 cần 
tới 133,3 tỉ USD. Trong đó, nguồn điện 
cần 96 tỉ USD, lưới điện cần gần 37,3 tỉ 
USD, tức mỗi năm cần 13,3 tỉ USD cho 
vốn đầu tư nguồn và lưới điện.

Lo ngại về vấn đề chính sách thay 
đổi sẽ ảnh hưởng đến việc xây dựng 
lưới truyền tải, ông Nguyễn Mạnh 
Cường cho rằng lưới truyền tải giai 
đoạn 2021-2030 và định hướng phát 
triển đến năm 2045 được xây dựng có 
mục tiêu chủ yếu là truyền tải nguồn 
năng lượng tái tạo. Do đó, khối lượng 
xây dựng lưới truyền tải rất phụ thuộc 
vào chính sách phát triển năng lượng 
tái tạo quốc gia như chính sách phát 
triển điện mặt trời, điện gió.

Lê Quốc

Phát triển lưới điện truyền tải là một trong những nội dung quan trọng được cơ quan soạn thảo đặt ra 
trong Quy hoạch điện VIII (Ảnh: Hoài Dương)
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Những ngày qua, trên địa bàn 
tỉnh Hà Tĩnh có mưa to đến 
rất to, nhiều nơi mưa đặc biệt 

to. Từ sáng nay (18/10), mưa có xu thế 
tăng mạnh, gió giật cấp 8 đến cấp 9, 
nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, sạt lở đất 
ở vùng trung du, vùng núi và ngập 
lụt kéo dài. Hiện nay ở các huyện như 
Hương Khê, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ 
Anh, Hương Sơn, Vũ Quang… nhiều 
vùng bị ngập nặng, một số tuyến 
đường giao thông bị chia cắt, nhiều 
vùng bị ngập lụt cục bộ. Đặc biệt, 
mưa lớn cũng đã khiến các tuyến 
đường trong Thành phố Hà Tĩnh và 
một số huyện bị ngập hoàn toàn, 
nhiều nơi nước tràn vào nhà dân, 
trường học…

 Trước đó, để chủ động ứng phó 
với diễn biến phức tạp của mưa lũ, 
đảm bảo an toàn cho lưới điện nhằm 

cung cấp điện ổn định cho người 
dân, ngay sau khi có dự báo thời 
tiết, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã có 
công điện gửi đến các đơn vị trực 
thuộc yêu cầu các đơn vị sát sao, theo 
dõi, nắm bắt tình hình mưa, lũ để 
chủ động trong mọi tình huống diễn 
biến; tiến hành xây dựng phương án 
xử lý khắc phục sự cố, tổ chức triển 
khai phương châm 4 tại chỗ; kiểm tra 
và gia cố các vị trí xung yếu có nguy 
cơ sự cố, sạt lở gây mất an toàn trong 
quá trình QLVH đồng thời phối hợp 
chặt chẽ với Ban PCTT&TKCN tại các 
địa phương đơn vị quản lý lưới điện.

 Đặc biệt đối với vùng núi, vùng 
cao, Ban chỉ đạo PCTT&TKCN Công ty 
Điện lực Hà Tĩnh đã khuyến cáo các 
đơn vị cần đề phòng mưa lũ, lũ ống, 
lũ quét, sạt lở đất ảnh hưởng đến hạ 
tầng lưới điện; yêu cầu quán triệt đến 
tất cả CBCNV sử dụng áo phao khi di 
chuyển, tham gia giao thông và thực 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH: 
TÌNH HÌNH KHÔI PHỤC CUNG CẤP ĐIỆN 

ĐẾN THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI 

Ông Đinh Quang Chung- Phó GĐ Công ty chỉ đạo xử lý các khiếm khuyết 
và sự cố tại Điện lực Hương Khê

Công nhân Điện lực Thành Phố Hà Tĩnh tiến hành thay MBA
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hiện đầy đủ các biện pháp an toàn 
khi làm việc trong điều kiện mưa, lũ…
Ngoài ra, Công ty cũng phối hợp với 
chính quyền địa phương, các cơ quan 
truyền thông, báo, đài tuyên truyền 
trên các phương tiện truyền thông, 
loa phát thanh phường xã về an toàn 
điện cho nhân dân trước tình hình lưu 
lượng nước ngày càng dâng cao.

Ngày 17/10/2020, trên địa bàn 
Kỳ Anh xảy ra mưa lớn, gió lớn. Lúc 8h 
sáng bắt đầu xuất hiện sự cố thoáng 
qua trên ĐD 381,383E18.5 cấp điện 
cho khu cảng Vũng Áng,  đến gần 
12h trưa sự cố trên ĐD 373E18.3 gây 
mất điện diện rộng khu vực Kỳ Tây, 
Kỳ Trung. Lúc này công tác kiểm tra 
đã lập tức triển khai tuy nhiên nhiều 
khu vực đã bị chia cắt do nước lớn 
gây khó khăn trong công tác kiểm 
tra phát hiện sự cố, đến 21h30 sự cố 
đã được khắc phục. Trong quá trình 
kiểm tra các khiếm khuyết, nguy cơ 
sự cố cũng đã được lên phương án 
sửa chữa ngay. Tại vị trí 47 nhánh rẽ 
Kỳ Đồng, Kỳ Phú sau khi nhận được 
thông tin từ khách hàng Điện lực đã 
huy động nhân lực xử lý trong đêm 

muộn, đến 00h45 ngày 18/10 sự cố 
đã được khắc phục và cấp điện ổn 
định.  Trong 2 ngày Điện lực Kỳ Anh 
cũng đã tiếp nhận hơn 400 phiếu yêu 
cầu báo mất điện từ khách hàng, mặc 
dù địa bàn rộng và địa hình phức tap 

tuy nhiên với sự phân công lịch trực 
hợp lý Đơn vị đã thực hiện tốt công 
tác kiểm tra sửa chữa, nâng cao sự hài 
lòng của khách hàng.

Đối với lưới điện 110 kV Hà Tĩnh, 
trận mưa to, kèm theo từng đợt giông 
lốc mạnh (ngày 17/10) đã gây thiệt hại 
và ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện, 
làm gián đoạn cấp điện nhiều khách 
hàng trên địa bàn. Trước tình hình đó, 
Đội QLVHLĐCT đã chủ động phương 
án triển khai, khẩn trương tiến hành 
công tác khắc phục hậu quả và xử lý 
sự cố nhằm cấp điện trở lại sớm nhất, 
đảm bảo an toàn cho các phụ tải quan 
trọng và sinh hoạt của nhân dân. Với 
đặc điểm đường dây dài, kéo rộng 
qua nhiều địa hình đồi núi, việc phát 
hiện điểm sự cố vô cùng khó khăn 
trong điều kiện trời mưa mạnh, gió 
lớn. Nhưng với tinh thần trách nhiệm 
cao, đặt sự an toàn lưới điện lên trên 
hết, các anh em trong Đội đã “chiến 
đấu” liên tục trong đêm, nỗ lực khắc 
phục để đường dây thông suốt trở lại 
vào lúc 22h20 cùng ngày.

  Do tình trạng mưa to, gió lớn 
kèm theo lốc xoáy nên đến thời điểm 
hiện tại trên lưới điện Hà Tĩnh còn 74 
TBA đang cắt điện, 9741 khách hàng 
bị mất điện, chủ yếu ở các huyện 
Thạch Hà, Hương Khê, Cẩm Xuyên…
Tuy nhiên, hiện nay do nước đang 

 

Công nhân Điện lực Hương Khê khắc phục sự cố
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dâng cao, mưa lớn dồn dập, cộng với 
một số Nhà máy Thủy điện xả lũ như 
Hồ Hố (Hương Khê), Hồ Kẻ Gỗ (Cẩm 
Xuyên)… nên tình trạng ngập lụt ở 
các vùng này và lân cận hết sức báo 
động, một số vùng bị chia cắt, lũ quét 
nên công nhân chưa thể tiếp cận 
hiện trường để khắc phục sự cố cho 
người dân. Về cơ bản, các sự cố nhỏ lẻ 
của hộ dân hoặc một số vị trí có nguy 
cơ dẫn đến sự cố đã được các đơn vị 
nỗ lực hết sức khắc phục xử lý và cấp 
điện trở lại ổn định cho khách hàng.

Hiện nay, CBCNV Công ty Điện 
lực Hà Tĩnh đang gấp rút khẩn trương, 
không quản ngại mưa lớn, lũ lụt có 
mặt ở tất cả các điểm xung yếu, nỗ 
lực từng phút khắc phục sự cố để cấp 
điện trở lại cho các hộ dân bị mất điện. 
100% CBCNV đang ứng trực 24/24, 
công tác triển khai phương châm 4 tại 
chỗ được chuẩn bị khẩn trương, sẵn 
sàng, các cá nhân, tổ, đội được phân 
công nhiệm vụ khắc phục xử lý lưới 
điện trước, trong và sau mưa lũ đang 
mang tinh thần quyết tâm cao, đợi 
tình hình thời tiết khả quan sẽ khẩn 

trương khắc phục nhanh các sự cố, 
kịp thời khôi phục cung cấp điện cho 
khách hàng sau thiên tai.

Cũng trong ngày, trước tình hình 
phức tạp của thời tiết, Công ty Điện 
lực Hà Tĩnh đã ra Quyết định thành lập 
04 đoàn công tác (từ ngày 19/10) trực 
tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, 
kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ 
tại các đơn vị trực thuộc, đồng thời 
tổng hợp báo cáo Giám đốc Công ty 
tình hình khắc phục, cung cấp điện trở 
lại cho nhân dân để có phương án xử 
lý kịp thời, hợp lý.

Theo dự báo mưa còn tiếp tục kéo 
dài đến ngày 21/10, trước diễn biến 
phức tạp của thời tiết, tình trạng ngập 
lụt, lũ quét có thể còn kéo dài nghiêm 
trọng, nguy hiểm, sự cố điện có thể 
xảy ra bất cứ lúc nào, vì vậy Công ty 
Điện lực Hà Tĩnh khuyến cáo bà con 
nhân dân nâng cao ý thức, nhận thức 
về an toàn sử dụng điện, đảm bảo an 
toàn cho người và tài sản, phối hợp, 
đồng hành, chia sẻ với ngành Điện 
trong giai đoạn mưa lũ này./.

Phương Thảo
Công nhân Điện lực Lộc Hà kiểm tra xử lý sự cố mất điện cho khách hàng

Công nhân Điện lực Thạch Hà tách TBA bị ngập lụt khôi phục đóng điện ĐD 375E18
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Theo đó, EVNHANOI không thực 
hiện cắt điện lưới cao, trung, hạ 
áp tại các điểm đảm bảo điện 

trong thời gian chuẩn bị, thời gian 
họp Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ 
Thành phố Hà Nội cũng như các hoạt 
động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long 
Hà Nội từ 0h00’ ngày 9/10/2020 đến 
hết 24h00’ ngày 14/10/2020. Những 
địa điểm đặc biệt quan trọng được 
cấp điện bằng 2 nguồn điện lưới hoặc 
có máy phát điện dự phòng cùng với 
lực lượng ứng trực và xử lý sự cố, sửa 
chữa điện 24/24.

EVNHANOI đã chủ động liên hệ 
với các đơn vị có liên quan kiểm tra 
vận hành, thử tải các hệ thống điện 
bên trong Cung Văn hóa Lao động 
Hữu nghị Việt Xô và 7   trọng điểm 
đảm bảo điện. Bố trí tăng cường lực 
lượng trực vận hành tại các trạm 
biến áp trung gian và tuần canh các 
tuyến cáp, đường dây cấp điện quan 
trọng theo phương án. Ngoài ra, các 
Công ty Điện lực đã chuẩn bị đủ thiết 
bị, vật tư dự phòng và các máy phát 
điện, hợp bộ lưu động cùng cáp cấp 
nguồn cho máy sẵn sàng làm việc để 
dự phòng xử lý sự cố cũng như đảm 

bảo thông tin thông suốt trong mọi 
tình huống. 

Trước tình hình dịch bệnh 
Covid-19 đang diễn biến phức tạp, lực 
lượng ứng trực tại các địa điểm quan 
trọng và tổ chức sự kiện được trang bị 
bảo hộ y tế đáp ứng yêu cầu tuân thủ 
về công tác phòng, chống lây nhiễm 

dịch Covid-19. EVNHANOI đã chuẩn 
bị đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư dự 
phòng sẵn sàng cho bất kỳ tình huống 
xảy ra, đảm bảo nguồn điện an toàn, 
liên tục và ổn định phục vụ Đại hội lần 
thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội và 
lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà 
Nội diễn ra thành công tốt đẹp.

Thu Phương

EVNHANOI ĐẢM BẢO ĐIỆN 
PHỤC VỤ ĐẠI HỘI LẦN THỨ XVII ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

VÀ LỄ KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI

Tổng Công ty Điện lực 
Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) 
đã lập phương án đảm bảo 
điện an toàn, liên tục, ổn định 
và đảm bảo chất lượng điện 
năng cho toàn địa bàn Thủ đô 
Hà Nội trong thời gian diễn ra 
Đại hội Đảng bộ Thành phố lần 
thứ XVII và lễ kỷ niệm 1010 năm 
Thăng Long Hà Nội diễn ra từ 
ngày 11/10/2020 đến hết ngày 
13/10/2020.

EVNHANOI kiểm tra tiếp xúc và gia cố các vị trí đấu nối

EVNHANOI kiểm tra vận hành của các thiết bị
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Hiện nay trên địa bàn xã Gia 
Thanh có Trạm biến áp 500 
kV Việt Trì và các đường dây 

truyền tải đấu nối. Để tuyên truyền 
hiệu quả việc ngăn ngừa sự cố do 
vi phạm hành lang an toàn như thả 
diều, trồng cây cao… TTĐ Tây Bắc và 
UBND xã Gia Thanh đã thống nhất 
phối hợp tổ chức Hội nghị Tuyên 
truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới 
điện Quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí 
Nguyễn Đức Hùng - Giám đốc TTĐ 
Tây Bắc báo cáo nhiệm vụ công tác 
quản lý vận hành lưới truyền tải điện 
Quốc gia của đơn vị, đồng thời nêu 
rõ tầm quan trọng lưới truyền tải 
điện Quốc gia, các nguy cơ vi phạm 
và hậu quả ảnh hưởng đến an toàn 
con người, thiết bị, cung cấp điện cho 
địa phương và đề nghị UBND xã Gia 
Thanh phối hợp chặt chẽ với các đơn 
vị quản lý vận hành của TTĐ Tây Bắc 
để tuyên truyền vận động cũng như 
kiểm tra ngăn chặn, xử lý kịp thời các 
hành vi vi phạm, đồng thời qua hội 
nghị mong muốn toàn dân hợp tác, 
giúp đỡ các đơn vị quản lý vận hành, 

tích cực tham gia bảo vệ an toàn lưới 
truyền tải điện trên địa bàn.

Cũng trong hội nghị này, đồng 
chí Phạm Văn Nguyên - Phó Giám 
đốc TTĐ Tây Bắc đã phổ biến các văn 
bản quy định của pháp luật về bảo vệ 
hành lang an toàn lưới điện cao áp 
và các hành vi nghiêm cấm vi phạm, 
hậu quả nếu cố tình vi phạm: Bằng 
phương pháp trình chiếu các slide có 
nội dung, hình ảnh trực quan, thực tế 
cho nhân dân dễ hiểu, dễ nhớ và phát 
tài liệu, tờ rơi tuyên truyền.

Phát biểu sau khi được nghe 
phổ biến tuyên truyền vận động, các 
ông bà trưởng 08 khu dân cư trên địa 
bàn xã cho biết đã hiểu được ý nghĩa, 
tầm quan trọng và trách nhiệm của 
trưởng khu sẽ tuyên truyền vận 
động tới người dân không vi phạm 
hành lang an toàn lưới truyền tải 
điện Quốc gia để đảm bảo tính mạng 
cho chính người dân, tài sản nhà 
nước. Các đồng chí hiệu trưởng các 
trường học đã đề nghị cung cấp slide 
tuyên truyền trên để nhà trường chủ 
động phổ biến đến toàn thể các em 
học sinh.

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN 
BẢO VỆ HÀNH LANG AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

Đ.c Phạm Văn Nguyên - PGĐ TTĐ Tây Bắc tuyên truyền bảo vệ hành lang 
an toàn lưới điện qua slide

Vừa qua, tại Hội trường UBND xã 
Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú 
Thọ. Truyền tải điện (TTĐ) Tây Bắc phối 
hợp với UBND xã Gia Thanh tổ chức hội 
nghị tuyên truyền bảo vệ hành lang 
an toàn lưới điện truyền tải Quốc gia 
trên địa bàn xã Gia Thanh, huyện Phù 
Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Đại diện các khu dân cư, trường học và đơn vị quản lý vận hành trên địa bàn 
ký cam kết bảo vệ HLATLĐCA
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Một số bà con nhân dân phát 
biểu, sau khi được phổ biến bà con 
đã hiểu được hậu quả rất lớn nếu 
cố tình vi phạm và đề nghị cơ quan 
chức năng hướng dẫn trực tiếp cho 
các gia đình đang canh tác gần 
đường dây 500 kV, hộ dân có nhà 
ở dưới đường dây 220 kV yên tâm 
sinh sống và canh tác.

Đại diện cho đơn vị chức 
năng, đồng chí Phạm Văn Nguyên 
đã trả lời các ý kiến người dân và 
nêu rõ các gia đình cần tuân thủ 
đúng theo các nội dung pháp luật 
quy định mà đơn vị đã phổ biến thì 
yên tâm canh tác và sinh sống đảm 
bảo an toàn; đơn vị sẽ bố trí cử 
người đến các hộ gia đình hướng 
dẫn cụ thể các quy định về tồn 
tại công trình trong và gần hành 
lang lưới truyền tải điện Quốc gia 
220kV-500kV.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí 
Hán Xuân Đang - Chủ tịch UBND 
xã Gia Thanh cũng đã giao nhiệm 
vụ cho các ban ngành, đoàn thể, 
trường học, lực lượng công an trên 
địa bàn để tích cực tuyên truyền, 
vận động, kiểm tra ngăn chặn và 
xử lý vi phạm các công trình lưới 
truyền tải điện Quốc gia, bên cạnh 
đó tăng cường sử dụng hệ thống 
loa truyền thanh, bảng tin để tuyên 
truyền đến toàn dân.

Hội nghị thành công tốt đẹp. 
Qua hội nghị đã giúp cho chính 
quyền địa phương và người dân 
đang sinh sống trên địa bàn nhận 
thức về trách nhiệm, nguy cơ, hậu 
quả vi phạm. Kết thúc hội nghị Chủ 
tịch UBND xã và Trưởng 08 khu dân 
cư, Hiệu trưởng các trường học 
cùng với TTĐ Tây Bắc đã ký bản 
cam kết phối hợp tuyên truyền 
vận động và ngăn chặn, xử lý các 
hành vi vi phạm an toàn lưới truyền 
tải điện. Tiếp theo, 36 hộ dân chơi 
diều, canh tác, sinh sống gần lưới 
truyền tải điện cũng đã ký cam kết 
thực hiện và có trách nhiệm vận 
động người thân trong gia đình 
nghiêm chỉnh chấp hành quy định 
về đảm bảo an toàn cho lưới truyền 
tải điện Quốc gia trên địa bàn./.

Lê Quốc

EVN QUYẾT TÂM ĐẨY NHANH 
LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chiều 30/9, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có buổi trao đổi 
trực tuyến về nội dung chuyển đổi số với các chuyên gia Ấn Độ thuộc Công ty 
TNHH Thuế và Tư vấn KPMG. Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN và 
ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN chủ trì buổi làm việc.

Trong buổi trao đổi, các chuyên gia tại đầu cầu Ấn Độ trình bày về chuyển 
đổi số, ý nghĩa của công tác chuyển đổi số; kỹ thuật chuyển đổi số trong 
ngành năng lượng; các yếu tố hỗ trợ tạo nên thành công trong việc 
chuyển đổi số,…

Bên cạnh đó, KPMG cũng chia sẻ những hiệu quả từ chuyển đổi số trong các 
đơn vị điện lực ở Ấn Độ (tất cả các lĩnh vực nguồn điện, truyền tải, phân phối); chia 
sẻ về kinh nghiệm chuyển đổi số thành công tại một số đơn vị điện lực ở Thụy 
Điển, Australia mà KPMG triển khai.

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì buổi làm việc

Theo KPMG, chuyển đổi số là sự kết hợp của kinh doanh, công nghệ và các công 
cụ hỗ trợ. Các chuyên gia cũng đưa ra một số tư vấn dành cho EVN như nên tập trung 
chuyển đổi số vào lĩnh vực quản lý tài sản, quản lý nguồn nhiên liệu đầu vào,…

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN cho biết, Tập đoàn và các đơn vị còn rất 
nhiều việc phải làm để đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số

EVN cũng đề xuất  KPMG  tiếp tục tổ chức các buổi trao đổi tiếp theo, tập 
trung vào từng dự án, chuyên đề cụ thể để EVN nghiên cứu, triển khai. Trước mắt, 
là công tác quản lý tài sản về khối nguồn mà Tập đoàn đang thực hiện.

Tập đoàn đã đặt ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành chuyển đổi số vào năm 
2020, thay vì năm 2025 như trước đây, ông Trần Đình Nhân cho hay. 

 Hồng Hoa
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Vai đập được xem là điểm xung 
yếu nhất của công trình nói trên, 

nhưng đến thời điểm này vẫn đảm 
bảo an toàn dù mưa và lưu lượng 

nước lũ về hồ rất lớn trong những 
ngày gần đây

Thủy điện Hố Hô - công trình 
nằm vắt ngang qua địa bàn hai 
tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, nơi 

đang hứng chịu những trận mưa lớn 
chưa từng thấy trong nhiều năm gần 
đây. Cụ thể, ngày 19/10, mực nước 
thượng lưu ở khu vực này đạt 65.60m, 
hạ lưu đạt 23.8m, lưu lượng về hồ hơn 
400 m3/s.

Trao đổi với phóng viên, ông 
Vũ Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty 
CP Thủy điện Hồ Bốn (đơn vị quản lý 
Thủy điện Hố Hô) cho biết, nhà máy 
này đã thực hiện điều tiết qua tràn 
để hạ mực nước trong hồ xuống cao 
trình 65m nhằm tạo dung tích phòng 
lũ đảm bảo an toàn cho công trình và 
nhân dân ở hạ du.

“Trong qua trình hoạt động, Nhà 
máy Thủy điện Hố Hô tuân thủ đúng 
quy trình vận hành hồ chứa theo 
tinh thần văn bản số 1167/QĐ-BCT 
ngày 9/4/2018 của Bộ Công Thương, 
Quy chế phối hợp với UBND huyện 
Hương Khê (Hà Tĩnh), huyện Tuyên 
Hóa (Quảng Bình). Đồng thời, đơn vị 

LŨ LỚN, HAI VAI ĐẬP THỦY ĐIỆN HỐ HÔ VẪN AN TOÀN

Vai phải và vai trái của đập được Nhà máy Thủy điện Hố Hô 
kiểm tra định kỳ hàng tháng

15h30 ngày 19/10, cao trình mực nước trong hồ Thủy điện Hố Hô là 67,25m

Ông Vũ Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty 
CP Thủy điện Hồ Bốn: “Nhà máy Hố Hô 
đã phối hợp rất chặt với chính quyền 

địa phương 2 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh 
khi xử lý các tình huống liên quan xả lũ” 
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thực hiện chế độ thông tin và báo cáo 
kịp thời với Ban Chỉ huy Phòng chống 
thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn, Sở Công 
Thương 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình... 
về diễn biến mưa lũ, thủy văn và tình 
trạng kỹ thuật của các hạng mục công 
trình”, ông Hùng cho biết thêm.

Được biết, trước và trong cao 
điểm mưa lũ năm nay, Nhà máy Thủy 
điện Hố Hô đặc biệt quan tâm giám 
sát tình trạng hoạt động và mức độ 
an toàn của các hạng mục quan trọng 
như: Hai vai của đập; đường vận hành 
lên đập và vào đập; các thiết bị cơ khí 
thủy công, nhất là cửa van cung, các 
hệ thống thiết bị điện...

Điều mà chính quyền và nhân 
dân vùng hạ du lo lắng nhất đối với 
Hố Hô trong mùa mưa lũ, nhất là sau 
những thiệt hại hồi năm 2016 chính 
là vai phải và trái của con đập. Đây 
là những hạng mục xung yếu, ảnh 
hưởng trực tiếp tới sự an toàn của 
cả đập và nhà máy này nên thường 
xuyên được kiểm tra, kiểm định và 
giám sát cao độ. Đến thời điểm này, 
các hạng mục nói trên vẫn rất an 
toàn”, ông Hùng khẳng định.

Xác định đây là khu vực khá nhạy 
cảm, vì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến 
địa bàn huyện Hương Khê khi xả lũ 
nên ngoài việc giám sát kỹ thuật, Nhà 
máy Thủy điện Hố Hô còn phối hợp 
với Đài Truyền thanh - Truyền hình 
huyện Hương Khê về công tác cảnh 
báo thông tin điều tiết, vận hành của 
nhà máy qua hệ thống truyền thanh 
của huyện. Ngoài ra, đơn vị còn tổ 
chức nhắn tin qua tổng đài Viettel; gọi 
điện thoại, tin nhắn Zalo đến các cơ 
quan chức năng từ tỉnh đến xã và tới 
tận các trưởng thôn...

“Để chủ động trong mọi tình 
huống, Nhà máy Thủy điện Hố Hô đã 
xây dựng phương án ứng phó tình 
huống khẩn cấp. Phương án này đã 
được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt vào 
tháng 9/2020. Về tổng thể, công tác 
chuẩn bị của chúng tôi đã đầy đủ, vấn 
đề còn lại là theo dõi sát diễn biến mưa 
lũ những ngày tới và phối hợp chặt 
chẽ với địa phương khi xử lý các tình 
huống”, đại diện nhà máy này cho biết.

Vũ Lanh

HỘI THẢO VỀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC SỰ CỐ ĐƯỜNG 
ỐNG ÁP LỰC TẠI CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN ĐỐT THAN

Sáng 30/9, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức 
hội thảo “Sự cố đường ống áp lực tại các nhà máy nhiệt điện đốt than - 
Nguyên nhân và giải pháp khắc phục”. Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn 
Hải chủ trì hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt 
Nam; Viện Khoa học & Công nghệ Nhiệt - Lạnh; Trung tâm Đánh 
giá hư hỏng vật liệu (COMFA), Công ty TNHH Dịch vụ Nhà máy điện 

Việt Nam Năng lượng Trung Quốc.

Cùng dự còn có các chuyên gia độc lập: GS.TSKH. Nguyễn Sĩ Mão - 
Nguyên Giảng viên cao cấp Đại học Bách Khoa Hà Nội, TS. Đỗ Mộng Hùng 
-  Chuyên gia cao cấp của EVN, ông Trần Hữu Nam -  Nguyên Tổng giám 
đốc Công ty Nhiệt điện Hải Phòng.

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải chủ trì hội thảo

Các đơn vị của EVN có đại diện từ các Tổng công ty Phát điện 1, 2, 3 và 
các nhà máy nhiệt điện thuộc Tập đoàn. 

Theo báo cáo của Ban Kỹ thuật - Sản xuất EVN, trong 8 tháng đầu 
năm 2020, số sự cố liên quan đến đường ống áp lực lò hơi (ống sinh hơi, 
sinh nhiệt) chiếm trên 70% số sự cố thuộc các hệ thống của lò hơi. Một số 
nguyên nhân được xác định như: Các đường ống bị quá nhiệt; bị mài mòn 
do hơi/khí nén/hỗn hợp gió hoặc bị mài mòn do tro bụi; đường ống bị 
khuyết tật hoặc chất lượng không phù hợp; đường ống bị xì hở tại các mối 
hàn, bị vỡ, nổ do các tảng xỉ lớn rơi xuống đập vào,...

Hội thảo đã nghe tham luận từ các Công ty Nhiệt điện Uông Bí, Phả 
Lại, Mông Dương, Trung tâm Đánh giá hư hỏng vật liệu và Công ty TNHH 
Dịch vụ Nhà máy điện Việt Nam Năng lượng Trung Quốc. Nội dung tham 
luận phân tích về các sự cố đường ống áp lực tại các nhà máy và đánh giá 
các yếu tố dẫn đến nguyên nhân gây sự cố.

Trên cơ sở đó, đại diện đơn vị chế tạo lò hơi cùng các  chuyên gia, 
khách mời đã thảo luận và đề xuất nhiều giải pháp khắc phục, giảm thiểu 
các sự cố đường ống áp lực như: Kiểm soát tốt chất lượng than cấp, nâng 
cao chất lượng công tác vận hành, nâng cao chất lượng công tác sửa chữa, 
tăng cường công tác quản lý kỹ thuật...

Thanh Huyền

Ñieän & Ñôøi soáng     19

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏC î



Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền 
Trung (EVNCPC), Công ty Điện lực Quảng 
Bình (PC Quảng Bình) đã thực hiện tốt 
công tác chuẩn bị để tiếp nhận quyền điều 
khiển lưới điện 110 kV từ Trung tâm Điều 
độ hệ thống điện miền Trung (A3), từ ngày 
01/10/2020.

Nhằm mục tiêu từng bước 
kiện toàn, nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý vận hành 

hệ thống điện, ngày 18/11/2019, Bộ 
Công Thương đã ban hành Thông tư 
số 31/2019-TT-BCT sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 28/2014/
TT-BCT ngày 15/9/2014 quy định Quy 
trình xử lý sự cố trong hệ thống điện 
quốc gia, Thông tư số 40/2014/TT-
BCT ngày 05/11/2014 quy định Quy 
trình điều độ hệ thống điện quốc gia 
và Thông tư số 44/2014/TT-BCT ngày 
28/11/2014 quy định Quy trình thao 
tác trong hệ thống điện quốc gia.

Trong lần ban hành này, Bộ 
Công Thương đã hiệu chỉnh, bổ sung 
nhiều quy định liên quan đến công 
tác vận hành hệ thống điện phù hợp 
với xu hướng phát triển lưới điện 
thông minh, hướng đến tăng cường 
sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, 
tăng cường hiệu quả và vận hành an 
toàn hệ thống điện. Trong đó, một 
trong những thay đổi lớn là việc sửa 
đổi Khoản 3, Điều 17 của Thông tư 
quy định Quy trình điều độ hệ thống 
điện quốc gia. Theo đó, cấp điều độ 

phân phối tỉnh có thêm quyền điều 
khiển đối với “Đường dây cấp điện 
áp 110 kV được cấp điều độ miền ủy 
quyền điều khiển, máy biến áp 110 
kV (bao gồm cả thiết bị đóng cắt 
phía 110 kV)”.

Hiện nay, PC Quảng Bình đang 
quản lý vận hành 10 trạm biến áp 
110 kV với tổng công suất 435 MVA 
và 314,65 km đường dây 110 kV. Toàn 
bộ số TBA 110 kV này đã được vận 
hành theo chế độ không người trực. 
PC Quảng Bình đã phối hợp với A3 
để ban hành Quy trình phối hợp vận 
hành các TBA 110 kV không người 
trực; ban hành lại Quy trình thao 
tác và quy trình xử lý sự cố HTĐ tỉnh 
Quảng Bình, Quy trình vận hành và xử 
lý sự cố các TBA 110 kV không người 
trực, đánh số thiết bị và ban hành lại 
toàn bộ phiếu chỉnh định rơ le phần 
MBA 110 kV cho các trạm.

Trước đó để đảm bảo tốt cho công 
tác tiếp nhận quyền điều khiển, trong 
hai ngày 23 - 24/9/2020, PC Quảng 
Bình đã tổ chức lớp bồi huấn, hướng 
dẫn kiến thức, quy định mới cho các bộ 
phận liên quan và toàn bộ nhân viên 
vận hành thuộc 04 Tổ thao tác lưu động 
trạm biến áp 110 kV trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi khai mạc bồi 
huấn, ông Hoàng Hiếu Trung - Giám 
đốc PC Quảng Bình nhấn mạnh việc 
tiếp nhận quyền điều khiển lưới điện 
110 kV là một chủ trương lớn của Bộ 
Công Thương và ngành điện, phù hợp 
với tình hình mới; yêu cầu đội ngũ cán 
bộ công nhân viên làm công tác điều 
độ, vận hành phải chủ động học tập, 
nghiên cứu để hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ, đảm bảo vận hành hệ thống 
điện trên địa bàn tỉnh an toàn, ổn định, 
liên tục với độ tin cậy cao nhất.

Việc tiếp nhận quyền điều khiển 
lưới điện 110 kV sẽ tạo sự thuận lợi, 
chủ động hơn trong công tác quản lý 
vận hành, cũng như là cơ hội để đội 
ngũ cán bộ kỹ thuật của PC Quảng 
Bình học tập, nghiên cứu, nâng cao 
trình độ, tự khẳng định mình nhằm 
mục tiêu vận hành hệ thống điện 
Quảng Bình an toàn, ổn định, góp 
phần quan trọng phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - 
quốc phòng của tỉnh nhà.

Thanh Bình - Quốc Chiêu

Ông Hoàng Hiếu Trung - Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc lớp bồi huấn

PC Quảng Bình tổ chức lớp bồi huấn chuyển quyền điều khiển MBA 110 kV 
theo Thông tư 31/2019/TT-BCT

PC QUẢNG BÌNH: 
TIẾP NHẬN QUYỀN ĐIỀU KHIỂN LƯỚI ĐIỆN 110 KV
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Ngày 24/9/2020 tại Hà Nội đã diễn 
ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa 
Công đoàn Điện lực Việt Nam và và 
Công ty CP ĐT & PT năng lượng mặt trời 
Bách Khoa để hỗ trợ cán bộ công nhân 
viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và 
các đơn vị lắp đặt ĐMTMN.

Tham dự lễ ký kết thỏa thuận, về 
phía SolarBK, có ông Nguyễn 
Dương Tuấn - Tổng giám đốc 

công ty, bà Nguyễn Ngọc Quỳnh - 
Phó Tổng giám đốc công ty. 

Về phía EVN, có ông Đỗ Đức 
Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực 
Việt Nam, ông Võ Quang Lâm - Phó 
Tổng giám đốc EVN. Cùng dự, còn có 
đại diện lãnh đạo Ngân hàng TMCP 
Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Bảo 
hiểm BIDV,... 

  Tính đến 23/9/2020, cả nước 
đã có tổng cộng 51.769 hệ thống 
ĐMTMN với tổng công suất là 1.355 
MWp được lắp đặt và đưa vào vận 
hành. Tiềm năng phát triển ĐMTMN 

ở Việt Nam được đánh giá còn rất 
lớn. Ngoài số lượng hàng triệu mái 
nhà của các hộ gia đình thì mái nhà 
của các cơ quan, công sở, trường 
học, bệnh viện, nhà hàng, khách 
sạn, các trung tâm thương mại, nhà 
xưởng trong các khu công nghiệp... 
là những nơi có thể lắp đặt các hệ 
thống ĐMTMN trong thời gian tới.

Thỏa thuận nhằm mục đích hỗ 
trợ, tạo điều kiện cho CBCNV của EVN 
và các đơn vị có thể sở hữu hệ thống 
ĐMTMN mà không cần đến vốn đầu 

tư, đồng thời được hưởng các chương 
trình hỗ trợ, ưu đãi nhằm khuyến 
khích phát triển lắp đặt ĐMTMN.

Theo nội dung Thỏa thuận hợp 
tác, tất cả CBCNV nếu đáp ứng được 
các điều kiện đang làm việc theo hợp 
đồng lao động không xác định thời 
hạn hoặc thuộc biên chế của EVN 
và các doanh nghiệp thành viên của 
EVN; và là chủ sở hữu hợp pháp địa 
điểm lắp đặt (nếu CBCNV không phải 
là chủ sở hữu thì cần chứng minh 
mối quan hệ với chủ sở hữu hợp 
pháp của địa điểm lắp đặt là quan hệ: 
chồng - vợ, cha/mẹ-con) thì sẽ được 
hưởng các chương trình hỗ trợ như 
trợ giá trực tiếp giảm 25% trên giá trị 
hệ thống ĐMTMN mà CBCNV muốn 
lắp, hoặc được đầu tư theo hình thức 
micro-esco không cần phải bỏ vốn 
đầu tư ban đầu, sau 3 năm sẽ được sở 
hữu hệ thống ĐMTMN và sản lượng 
điện tạo ra từ hệ thống ĐMTMN được 
bảo hiểm trong 5 năm.

Thỏa thuận này được cho là sẽ 
mở ra các cơ hội nhằm khai thác 
triệt để lợi ích điện mặt trời mái 
nhà, thúc đẩy xã hội hóa nguồn vốn 
đầu tư ĐMTMN, giúp giảm chi phí 
tiền điện hàng tháng và tạo nguồn 
thu nhập cho tương lai, góp phần 
đảm bảo an ninh năng lượng và bảo 
vệ môi trường.

Hoàng Phượng

THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ VIỆC HỖ TRỢ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN
CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM VÀ CÁC ĐƠN VỊ LẮP ĐẶT ĐMTMN
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Chỉ tính riêng trong 7 tháng đầu 
năm 2020, Điện lực Nam Sông 
Hương đã có 83 khách hàng 

lắp đặt hệ thống ĐMTMN với tổng 
cộng suất 702 kWp và ngành điện đã 
chi trả hơn 400 triệu đồng tiền điện 
mua lại từ hệ thống của cho những 
khách hàng này.

So với năm 2019, từ chỗ chỉ 
có 59 khách hàng lắp đặt hệ thống 
ĐMTMN thì đến nay con số này đã 
tăng lên 160 khách hàng. Sản lượng 
điện hệ thống ĐMTMN của khách 
hàng phát lên lưới trong 7 tháng đầu 
năm nay đạt hơn 177.000 kWh, tăng 
hơn 100.000 kWh so với cả năm 2019. 
Có thể khẳng định, ĐMTMN đã từng 
bước trở nên quen thuộc, đi vào đời 
sống của người dân như là một giải 
pháp đầu tư lâu dài và hiệu quả cho 
nguồn năng lượng mới.

Đơn cử như hộ gia đình bà Hoàng 
T.H. - Phường Xuân Phú - Thành phố 
Huế từ ngày lắp đặt hệ thống ĐMTMN 
đến nay, cả gia đình đều phấn khởi bởi 
mỗi tháng không chỉ giảm được tiền 
điện phải trả mà còn nhận lại hơn 2 
triệu đồng tiền bán lại điện cho điện 
lực. Bà cũng cho biết thêm, từ ngày lắp 
đặt hệ thống ĐMTMN, phần mái được 
cách nhiệt bằng hệ thống các tấm 
pin năng lượng mặt trời đã giúp giảm 
nhiệt rất nhiều cho ngôi nhà. Tương 
tự, ông Vũ T.S. ở Phường Phước Vĩnh 
cho biết: Gia đình lắp đặt ĐMTMN từ 
tháng 7/2019 đến nay, tháng nào ông 
cũng đều đặn nhận tiền bán điện cho 
điện lực; riêng tháng  trong tháng 
8/2020, gia đình ông nhận hơn 1 triệu 
đồng tiền bán điện.

Không chỉ có các hộ gia đình, 
theo xu hướng phát triển nhanh 
chóng của ĐMTMN, một số doanh 

nghiệp có mặt bằng mái, vị trí thuận 
lợi cũng đã bắt đầu đầu tư hệ thống 
ĐMTMN và xem đây như là giải pháp 
hiệu quả trong việc tiết kiệm chi phí 
của doanh nghiệp. DNTN Khách sạn 
ANHILL (Phường An Tây) là một ví 
dụ. Doanh nghiệp này đã đầu tư hệ 
thống ĐMTMN công suất 50 kWp từ 
tháng 06/2020. Kể từ khi đi vào vận 
hành, hệ thống ĐMTMN không chỉ 
giúp khách sạn này tiết kiệm được 
hơn 6 triệu đồng tiền điện hàng 
tháng mà còn được điện lực chi trả 
ngược lại từ 7-8 triệu đồng tiền bán 
điện từ hệ thống ĐMTMN.  

Nhằm tạo thuận lợi nhất cho 
khách hàng, Điện lực Nam Sông 
Hương đã đơn giản hóa quá trình 
ký kết hợp đồng mua bán ĐMTMN, 
đồng thời khuyến khích khách hàng 
đăng ký bán điện MTMN qua các 
kênh tương tác trực tuyến như Zalo, 
email, website CSKH. Ngoài ra, các hệ 

thống ĐMTMN của khách hàng sau 
khi lắp đặt công tơ 2 chiều đều được 
tích hợp với hệ thống quản lý đo đếm 
từ xa, giúp khách hàng có thể quản lý, 
theo dõi sản lượng phát lên lưới điện 
thông qua ứng dụng EVNCPC CSKH 
cài đặt trên smartphone.

ĐMTMN đang là xu hướng phát 
triển năng lượng bền vững và đã 
được Chính phủ cũng như ngành 
Điện khuyến khích sử dụng. Với lợi 
ích kép khi vừa giúp hộ gia đình, 
doanh nghiệp giảm chi phí tiền điện, 
tự chủ được nguồn điện sử dụng và 
mang lại thêm nguồn thu nhập từ 
việc bán lại lượng điện dư cho ngành 
Điện, ĐMTMN hứa hẹn không chỉ là 
kênh đầu tư hấp dẫn mà nguồn năng 
lượng sạch này sẽ từng bước được 
ứng dụng rộng rãi vào đời sống sản 
xuất, sinh hoạt của các hộ gia đình, 
doanh nghiệp trong tương lai gần.

Quang Bách 

ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ: 
TỪNG BƯỚC ĐI VÀO CUỘC SỐNG

Hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đã được khuyến khích triển khai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vào cuối 
năm 2018, đến nay, số lượng khách hàng sử dụng điện mặt trời mái nhà trên địa bàn Điện lực Nam Sông Hương quản lý đã 
có sự tăng trưởng nhanh chóng, đây là minh chứng rõ ràng nhất cho những lợi ích và hiệu quả mà ĐMTMN đang mang lại 
cho khách hàng sử dụng điện. 

Các tấm pin mặt trời lắp đặt tại công trình ĐMTMN 
công suất 50 kWp của Khách sạn ANHILL
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Theo số liệu của Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam (EVN), tính đến 
cuối tháng 8/2020, tổng công 

suất các nguồn điện gió và điện mặt 
trời (ĐMT) đã được phê duyệt bổ 
sung quy hoạch vào hệ thống điện 
lên đến gần 23.000 MW, trong đó 
ĐMT khoảng 11.200 MW, điện gió 
khoảng 11.800 MW. Hiện tại, trên 
cả nước đã đưa vào vận hành 102 
dự án ĐMT với tổng công suất 5245 
MW. Nhằm giải tỏa công suất nguồn 
năng lượng tái tạo (NLTT), mặc dù 
bị tác động không nhỏ bởi đại dịch 
COVID-19, nhưng với tinh thần khẩn 
trương, tập trung mọi nguồn lực, 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 
gia (EVNNPT) đã hoàn thành vượt 
tiến độ nhiều các dự án lưới điện 
truyền tải, tiếp tục thực hiện nhiều 
giải pháp đồng bộ để đưa các dự án 
trọng điểm khác về đích đúng hạn.

Ninh Thuận và Bình Thuận, hai 
tỉnh Nam Trung Bộ được mệnh danh 
là thủ phủ của nắng và gió. Việc các 
nguồn NLTT tập trung mật độ lớn tại 
khu vực lại được đưa vào vận hành 
đồng loạt trong một thời gian rất 
ngắn nên xuất hiện tình trạng quá 
tải cục bộ lưới điện vào thời điểm các 
nhà máy ĐMT đồng thời phát công 
suất cao. Để khắc phục tình trạng quá 
tải lưới điện khu vực Ninh Thuận, Bình 
Thuận, trong năm 2020, EVNNPT đã 
hoàn thành, đưa vào vận hành một 
số công trình trọng điểm, như: Nâng 
công suất các Trạm 500 kV Vĩnh Tân, 
Di Linh; nâng công suất các Trạm 220 
kV Tháp Chàm, Hàm Tân; hoàn thành 
đưa vào vận hành các Trạm 220 kV 
mới như Ninh Phước, Phan Rí.

Cụm Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân đấu nối với hệ thống điện quốc 

gia qua TBA 500 kV Vĩnh Tân đã vận 
hành với tổng công suất phát lên 
đến 4.200 MW gồm: Nhà máy Nhiệt 
điện Vĩnh Tân 2 là 2 x 600 MW, Nhà 
máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 là 3 x 600 
MW, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 
là 2 x 600 MW. Ngày 29/2/2020, dự 
án Nâng công suất TBA 500 kV Vĩnh 
Tân (Bình Thuận) được khởi công do 
EVNNPT làm chủ đầu tư. Đến ngày 
17/4/2020, EVNNPT đóng điện thành 
công, đưa vào vận hành MBA AT1 
- 500kV- 900 MVA vượt tiến độ 73 
ngày, ngày 28/5/2020 MBA AT2 500 
kV - 900 MVA được đưa vào vận hành, 
vượt tiến độ 32 ngày theo kế hoạch 
giao. Việc đóng điện đưa vào vận 
hành 2 MBA vượt tiến độ kế hoạch, 
đã tăng khả năng truyền tải cho hệ 
thống, giảm tổn thất điện năng, giúp 
giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo, 
có thể kể đến như Nhà máy điện 

TBA 500 kV Vĩnh Tân

EVNNPT - TẬP TRUNG NGUỒN LỰC
GIẢI PHÓNG CÔNG SUẤT NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Nguyễn Duy Minh Khang
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mặt trời (NMĐMT) Hồng Phong 1A, 
1B (250 MW); NMĐMT BIM 2, 3 (300 
MW), NMĐMT Trung Nam (200 MW), 
NMĐMT Mỹ Sơn Hoàn Lộc Việt (50 
MW), NMĐMT Nhị Hà (50 MW)… đem 
lại hiệu quả lớn khi sản lượng điện 
truyền tải qua các MBA 500 kV tại 
trạm tăng xấp xỉ 50% so với trước đây, 
đảm bảo cung cấp thêm một lượng 
điện năng cho các tỉnh Nam Trung 
Bộ thông qua các đường dây 500 kV 
kết nối với TBA 500 kV Sông Mây (tỉnh 
Đồng Nai) và TBA 500 kV Tân Uyên 
(tỉnh Bình Dương). Trước đó, ngày 
15/1/2020, Dự án TBA 220 kV Phan Rí 
cũng đã được EVNNPT đưa vào vận 
hành giai đoạn 1 với MBA 220/110 kV 
- 250 MVA, 6 ngăn lộ 220 kV, 9 ngăn lộ 
110 kV. Đảm bảo mục tiêu cung cấp 
điện cho phụ tải các huyện Tuy Phong, 
Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc của  tỉnh 
Bình Thuận và các huyện phía Nam 
của tỉnh Ninh Thuận. Đồng thời, giảm 
tải cho các MBA  220/110 kV tại hai 
trạm 220 kV Phan Thiết, Tháp Chàm.

Là công trình  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, ngày 22/01/2020, 
công trình Trạm biến áp 220 kV Ninh 
Phước được phát lệnh khởi công. Quy 
mô dự án gồm: 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 110 kV trong tương lai, và 
đường dây 220 kV đấu nối 4 mạch 
đến đường dây 220 kV NMĐ Vĩnh Tân 
- Tháp Chàm. Với vai trò là chủ đầu tư, 
EVNNPT đã giao nhiệm vụ cho Ban 
quản lý dự án các công trình điện 
Miền Trung (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 hiệu chỉnh, thí nghiệm. Sau 

một thời gian khẩn trương thi công, 
2h55 ngày 29/6/2020,  MBA 220 kV 
AT1 Ninh Phước đã được đóng điện 
xung kích thành công, tiếp đến MBA 
220 kV AT2 Ninh Phước đã được đóng 
điện xung kích lúc 3h20 trong cùng 
ngày. Sau khi đưa vào vận hành, TBA 
220 kV Ninh Phước có thể giải tỏa 
thêm ~306 MW công suất của các 
nguồn năng lượng tái tạo đấu nối vào 
lưới 110 kV để truyền tải lên lưới điện 
220 kV. Hiện EVNNPT đang phấn đấu 
để hoàn thành giai đoạn 2 của dự án 
trong quý 4/2020.

Theo quy hoạch tổng sơ đồ lưới 
điện VII, từ cuối năm 2020 đến giữa 
năm 2021 sẽ có hàng chục dự án điện 
gió tại Quảng Trị hòa lưới điện quốc 
gia, nhằm đảm bảo truyền tải hết 
công suất tại các nhà máy điện gió 
phía và các thủy điện nhỏ  trong khu 
vực lên hệ thống điện quốc gia, đảm 
bảo cung cấp điện một cách an toàn 
và tin cậy cho phụ tải các tỉnh thuộc 
khu vực Trung Trung Bộ (Quảng Bình, 
Quảng Trị, Thừa Thiên Huế). Đồng 
thời, dự án giúp nâng cao năng lực 
truyền tải và giảm tổn thất cho lưới 
điện khu vực. Dự án TBA 220 kV Lao 
Bảo được khởi công do EVNNPT làm 
chủ đầu tư, CPMB  thay mặt EVNNPT 
quản lý dự án với có quy mô lắp đặt 
2 máy biến áp  công suất 250 MVA, 
đường dây 220 kV mạch kép Đông 
Hà - Lao Bảo có chiều dài khoảng 46,4 
km và 120 vị trí cột. Theo kế hoạch, 
dự án phải hoàn thành xây dựng cơ 
bản trong quý IV/2020, đóng điện 
trong quý I/2021, tuy nhiên, đến 
nay khối lượng thi công dự án chưa 
được nhiều do ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19 và công tác bồi thường giải 
phóng mặt bằng. CPMB cho biết, 
phần TBA đã kê kiểm xong toàn bộ 
11 hộ, đã phê duyệt phương án bồi 
thường giải phóng mặt bằng 9/11 hộ 
và bàn giao mặt bằng 5/11 hộ. Phần 
móng đường dây 220 kV đã kê kiểm 
82/121 vị trí; trong đó huyện Triệu 
Phong đã kê kiểm 21/49 vị trí, Huyện 
Cam Lộ kê kiểm 19/25 vị trí, đã có 
thông báo thu hồi đất toàn bộ 25 vị 
trí; Huyện Đakrông đã kê kiểm toàn 
bộ 37 vị trí, đang hoàn thiện hồ sơ 
trình phê duyệt; Huyện Hướng Hóa 
kê kiểm 5/10 vị trí. Hiện tại EVNNPT 

đã triển khai nhiều giải pháp cùng 
phối hợp với chính quyền tỉnh Quảng 
Trị và các địa phương sở tại tháo gỡ 
những vướng mắc về mặt bằng, 
quyết liệt đưa dự án vào vận hành kịp 
thời, đồng bộ với những dự án NLTT 
trên khu vực.

Ngoài việc triển khai các dự án 
truyền tải điện, EVNNPT cũng chỉ đạo 
các công ty truyền tải điện tăng cường 
công tác quản lý vận hành, theo dõi 
chặt chẽ tình trạng quá tải, phát nhiệt 
mối nối các xuất tuyến đường dây 
thường xuyên mang tải cao khi các 
nhà máy NLTT phát đồng thời. Để 
đảm bảo các nhà máy phát điện liên 
tục, trong thời gian gần đây, lịch cắt 
điện thường được điều độ phê duyệt 
vào ban đêm, khi công suất trên các 
đường dây giảm thấp làm cho việc 
xử lý phát nhiệt mối nối dây dẫn, vốn 
đã khó khăn nay thực hiện vào ban 
đêm lại càng phức tạp bội phần. Đêm 
5/5/2020, Truyền tải điện Lâm Đồng 
(PTC3) đã tổ chức xử lý mối nối dây 
dẫn bị phát nhiệt của đường dây 220 
kV Đức Trọng - Di Linh tại các khoảng 
cột 124 - 125 pha C, khoảng cột 125 - 
126 pha B, khoảng cột 126 - 127 pha 
B, khoảng cột 131 - 132 pha C.  Gần 
đây nhất, qua công tác theo dõi quá 
tải, soi phát nhiệt kịp thời, đêm ngày 
12/9/2020, truyền tải điện Phú Yên 
(PTC3) đã đăng ký cắt điện, thay lèo, 
xử lý phát nhiệt cao mối nối dây dẫn 
tại vị trí 131 đường dây 220 kV Tuy 
Hòa - Quy Nhơn, đây là tuyến đường 
dây thường xuyên mang tải cao do hệ 
thống các nhà máy ĐMT trên địa bàn 
Phú Yên phát công suất lớn.

Có thể nói EVNNPT đã và đang 
tiếp tục tập trung nỗ lực tối đa thực 
hiện nhiều giải pháp tích cực, đồng 
bộ, tập trung tối đa mọi nguồn lực, 
đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo các 
công trình lưới điện đồng thời nâng 
cao năng lực quản lý vận hành an 
toàn, tin cậy lưới điện truyền tải. Qua 
đó, tạo điều kiện tối đa cho các nguồn 
điện gió, điện mặt trời vào vận hành 
trong thời gian tới, đồng thời nhằm 
tăng cường năng lực phát điện cho 
hệ thống điện quốc gia, kịp thời cung 
cấp nguồn năng lượng phục vụ nhu 
cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh 
quốc phòng và đời sống nhân dân.
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Xuyên đêm khắc phục sự cố 
về điện

Làng Đê Kôn (xã Hra, huyện 
Mang Yang, tỉnh Gia Lai) nằm cách 
trung tâm xã Hra chừng 7 km thì đã 
có tới hơn 4km là đường mòn đất đèo 
dốc nhỏ hẹp, hiểm trở, đi lại vô cùng 
khó khăn, vào mùa mưa đường rất 
trơn trợt. Muốn vào làng chỉ có cách 
đi bộ, người đi sau phải bám vai người 
đi trước đi từng bước cẩn thận. Anh 
Nguyễn Thiên Quân - Đội Quản lý vận 
hành đường dây và trạm biến áp Điện 
lực Mang Yang cho biết, có những lần 
giữa đêm mưa to gió lớn, cả đội lao 
vào rừng tìm kiếm vị trí sự cố suốt 
đêm. Xử lý xong sự cố quay về thì cả 
người đã ướt sũng, điện thoại ngấm 
nước cũng hư hỏng.

Nằm cách Đê Kôn 88 km về phía 
Nam là làng Brang (xã Đăk Pling, huyện 
Kông Chro, tỉnh Gia Lai). Bây giờ, dù 
trời mưa lớn và vào buổi tối, nhà ai 
trong làng Brang (xã Đăk Pling, huyện 
Kông Chro, tỉnh Gia Lai) cũng sáng ánh 
điện, mọi hoạt động sinh hoạt, lao 
động diễn ra bình thường. Không ai 
còn phải nơm nớp lo sợ lũ quét và sạt 
lở đất mỗi khi mùa mưa đến.

Làng Brang trước đây nằm tách 
biệt hoàn toàn với các thôn, xã của 
huyện Kông Chro (Gia Lai), vào mùa 
mưa, những trận mưa lớn, sạt lở đất 
luôn là nỗi lo thường trực của người 
dân trong làng. Để chăm lo, ổn định 
cuộc sống và sinh kế cho người dân, 
năm 2016, lãnh đạo huyện Kông Chro 
đã quyết định vận động, di dời người 
dân từ vùng sạt lở núi ra vùng an 
toàn. Thực hiện “Điện - Đường - Trạm” 
luôn đi trước một bước, ngành điện 
và chính quyền địa phương đã bố 
trí nguồn vốn gần 550 triệu đồng để 
kéo 467 m đường dây hạ thế và lắp 
đặt một trạm biến áp với công suất 

50 kVA nhằm cung cấp điện sinh hoạt 
tới từng hộ gia đình trong làng. Chạy 
đua với từng km đường dây, năm đó, 
điện quốc gia đã về với làng Brang, 
kịp phục vụ người dân đón Tết.

Để đưa điện đến nhanh nhất 
phục vụ đồng bào vùng tái định cư, 
vùng xa, vùng sâu, nhân viên PC Gia 
Lai đã không chỉ làm việc với tâm 
huyết mà còn với 300% sức lực

Điện đến thúc đẩy phát triển 
kinh tế địa phương

Do nằm ở vùng xa, địa hình 
hiểm trở, giao thông khó khăn nên 
đời sống kinh tế của người dân làng 
Đê Kôn trước đây rất khó khăn. Năm 
2010, điện lực Mang Yang chính thức 
thực hiện kế hoạch dài hơi kéo điện 
về làng Đê Kôn. Thời gian đầu, dù rất 
cố gắng nhưng cũng chỉ cấp điện 

GIA LAI: VƯỢT KHÓ ĐƯA ĐIỆN VỀ LÀNG 
VÙNG SÂU, VÙNG XA, VÙNG ĐỒNG BÀO TÁI ĐỊNH CƯ

Đến thời điểm hiện tại, 99,76% hộ gia đình tại Gia Lai đã 
có điện. Với đặc thù địa hình của Tây Nguyên nhiều đồi núi, đèo 
dốc, mùa nắng thì nóng như đổ lửa, mùa mưa luôn thường trực 
nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, để đạt được tỷ lệ cấp điện đó, những 
người công nhân ngành điện đã làm việc không chỉ với tất cả 
tâm huyết mà còn với 300% sức lực.

Anh Nguyễn Thiên Quân cùng đồng nghiệp Lê Trung Hiền (PC Mang Yang, Gia Lai) 
trong một lần đi kiểm tra sự cố điện tại làng Đê Kôn
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được cho khoảng 20 hộ dân. Ông 
Ngô Đình Toàn -Phó Giám đốc Điện 
lực Mang Yang cho biết: “Đến thời 
điểm hiện tại, làng Đê Kôn có 45/53 
khách hàng sử dụng điện được cấp 
điện qua TBA 2 pha 25 kVA, sản 
lượng điện trung bình hàng tháng 
khoảng 1.200 kWh. Để cấp điện đến 
được từng hộ dân trong làng là sự cố 
gắng không nhỏ của Điện lực Mang 
Yang và của PC Gia Lai bởi lưới điện 
và TBA phải đi từ XT 475/F21 qua các 
xã Đắk Ya, Đắk Ta Ley mới tới được 
làng”, ông Toàn chia sẻ.

Ðiện về không chỉ thắp sáng mà 
còn phục vụ sản xuất, phát triển kinh 
tế gia đình, tạo điều kiện cho nhiều 
hộ đẩy mạnh chăn nuôi, tăng gia sản 
xuất, hình thành thêm nhiều rẫy tiêu, 
cà phê, vườn rau tươi tốt, cuộc sống 
từng bước đi vào ổn định. Cùng với 
đó, đời sống tinh thần của người dân 
cũng được nâng lên, nhiều nhà đã 
sắm những thiết bị điện tử như ti vi, 
tủ lạnh, loa đài….

Anh Mrat, người dân của làng 

Đê Kôn kể: “Trước đây chưa có điện, 
để chăm sóc hơn 200 cây cà phê đến 
ngày đơm hoa kết trái, vợ chồng tôi 
phải làm quần quật, khổ nhất là việc 
đưa nước về tưới cho rẫy cà phê. Mỗi 
ngày, hai vợ chồng phải gánh nước 
về để tưới. Có những năm nắng hạn 
kéo dài, vợ chồng tôi coi như năm đó 
mất mùa. Giờ có điện rồi thì chỉ cần 
bật nhẹ cái công tắc là đã có nước về 
tận rẫy. Người dân chúng tôi vui lắm”.

Có điện, việc tưới tiêu, chăm sóc 
hơn 200 gốc cà phê của gia đình anh 
Mrat nhẹ nhàng và hiệu quả hơn rất 
nhiều

Còn anh Đinh Văn Brit, người 
dân làng Brang vui vẻ nói: “Trước 
đây người trong làng ai cũng chỉ ước 
mong làng mình sẽ có điện. Bây giờ, 
làng được hỗ trợ chuyển ra nơi mới, 
cuộc sống đã ổn định, mong ước có 
điện cũng được thành hiện thực, ban 
đêm đi lại có ánh sáng điện đường, 
kinh tế phát triển, bà con vui lắm”.

Bây giờ, người dân trong làng 
đã dần quen với việc trao đổi, giao 

thương. Ban đêm, dưới ánh điện dọc 
các đường trong thôn là tiếng trẻ 
nô đùa. “Chính quyền địa phương 
tập trung đầu tư hệ thống lưới điện, 
đường giao thông nông thôn; phân 
công cán bộ về làng để vận động, 
khuyến khích bà con chuyển đổi cơ 
cấu vật nuôi, cây trồng, thâm canh, 
tăng vụ để nâng thu nhập. Xã quyết 
tâm đưa làng Brang xã Đăk Pling trở 
thành thôn nông thôn mới trong thời 
gian tới”, Chủ tịch xã Đăk Pling - ông 
Đinh Ong chia sẻ.

Ông Nguyễn Chấn Thành- 
Giám đốc Điện lực Kông Chro (Gia 
Lai) cho biết, đưa điện về vùng sâu, 
vùng xa, vùng đồng bào tái định cư 
luôn là vấn đề được ưu tiên triển 
khai. Cùng với đầu tư, PC Kông Chro 
luôn theo dõi để có kế hoạch cải 
tạo, nâng cấp hệ thống điện đảm 
bảo cấp điện an toàn, liên tục cho 
người dân; ngành điện cũng chú 
trọng đến vận động tuyên truyền 
người dân bảo vệ an toàn hành lang 
lưới điện; sử dụng điện an toàn, tiết 
kiệm, hiệu quả.
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Tại 21 tỉnh thành phía Nam, 
chương trình ngưng thu tiền 
điện tại nhà khách hàng và 

thu tiền điện không dùng tiền mặt 
là lĩnh vực đang được ngành điện lực 
đẩy mạnh và đang được nhiều khách 
hàng hưởng ứng thực hiện; việc này 
đem lợi cho cả hai phía, giúp khách 
hàng sử dụng điện tiết giảm tối đa 
thời gian đi lại, chủ động lựa chọn 
hình thức thanh toán, an toàn minh 
bạch mọi thông tin về dịch vụ; ngành 
điện tiết giảm nguồn lực trong hoạt 
động thanh toán tiền điện, nâng 
cao hiệu quả kinh tế xã hội theo chủ 
trương của Chính phủ, có điều kiện 
nhiều hơn trong triển khai dịch vụ 
khách hàng ngưng thu tiền điện tại 
nhà hiệu quả

Ngưng thu tiền điện tại nhà 
hiệu quả

Tính trong 9 tháng năm đầu năm 
2020, toàn EVNSPC, tỷ lệ khách hàng 
thanh toán không dùng tiền mặt đã 
đạt 62,82%, vượt kế hoạch cả năm. 
Riêng tỷ lệ số tiền thanh toán không 
dùng tiền mặt hiện đã đạt đến 87,61% 
trên tổng số tiền điện đã thanh toán.

Đặc biệt, tại khu vực đô thị 21 
tỉnh phía Nam, tỷ lệ khách hàng 
không phải đến thu tại nhà đã đạt 
87,74% trên tổng số khách hàng sử 
dụng điện. Do một số hạn chế về hạ 
tầng thanh toán theo phương thức 
điện tử  tại khu vực nông thôn, tỷ 

lệ khách hàng không phải đến thu 
tiền điện tại nhà đạt 53,6% trên tổng 
số khách hàng, dự kiến đến hết quý 
4/2020 sẽ không thực hiện hình thức 
thu tiền điện tại nhà  khu vực đô thị.

Ông Nguyễn Văn Lý - Phó Tổng 
giám đốc Tổng công ty Điện lực 
miền Nam (EVNSPC) - cho biết, trong 
những năm gần đây, tại 21 tỉnh thành 
miền Nam, các dịch vụ về điện như 
đăng ký lắp công tơ mới, thay đổi nội 
dung hợp đồng mua bán điện, trả 
tiền điện, thông báo về sự cố điện... 
đều áp dụng dịch vụ trực tuyến qua 
mạng, giúp khách hàng sử dụng điện 
tiện lợi và thực hiện nhanh chóng mọi 
lúc, mọi nơi khi cần.

Theo ông Lý, tại địa bàn 21 tỉnh 
thành miền Nam, từ đầu năm đến 
nay, EVNSPC đã cung cấp các dịch vụ 

điện trực tuyến theo yêu cầu cho hơn 
2.174.000 khách hàng qua các kênh 
cung cấp dịch vụ của ngành điện, 
trong đó số yêu cầu tiếp nhận gián 
tiếp tại Trung tâm Chăm sóc khách 
hàng (TTCSKH) là 1.964.800 yêu cầu. 

Tỷ lệ cung cấp giao dịch qua các 
kênh của TTCSKH và qua các Trung tâm 
hành chính công, Cổng dịch vụ công 
trực tuyến đã thực hiện đạt 90,13%. 
Số lượng khách hàng sử dụng App 
CSKH và Zalo toàn EVNSPC trong 9 
tháng đầu năm nay đạt 1.358.055 
khách hàng.

Nhiều kết quả khả quan

Bên cạnh kết quả chung đạt được 
trong việc xóa thu tiền điện tại nhà, 
không dùng tiền mặt trong thanh toán 
tiền điện của EVNSPC, nhiều Công ty 

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM: 
ĐẨY MẠNH GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN, MỞ RỘNG 

THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 phê 
duyệt Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 và Chỉ thị 
số 22/CT-TTg  của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán 
không dùng tiện mặt tại Việt Nam, thời gian qua Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tăng cường 
mở rộng các dịch vụ về điện theo phương thức điện tử, trong đó thay đổi hình thức thu tiền điện, tiến tới 
ngưng thu tiền điện tại nhà theo mục tiêu toàn bộ hoạt động thanh toán  tiền  điện qua tổ chức thanh toán 
trung gian và thanh toán trực tuyến.
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Điện lực thành viên đã có những nỗ 
lực và hiệu quả vượt trội.

Công ty Điện lực TP. Vũng Tàu 
cho biết, từ ngày 1/10, Điện lực TP. 
Vũng Tàu không còn thu tiền điện 
tại nhà đối với tất cả khách hàng sử 
dụng điện. Hàng tháng, khách hàng 
nhận được thông báo tiền điện qua 
các ứng dụng như: Tin nhắn SMS, 
Zalo, CSKH EVNSPC trên điện thoại di 
động từ Điện lực TP. Vũng Tàu, khách 
hàng có nhiều thời gian để chuẩn bị 
và lựa chọn kênh thanh toán theo 
mong muốn của mình.

Còn tại Ninh Thuận, Công ty Điện 
lực Ninh Thuận cho biết, dự kiến trong 
năm nay sẽ đạt tỷ lệ 100% khách hàng 
ở khu vực phường xã thuộc thành 
phố và 50% khách hàng khu vực nông 
thôn không phải thanh toán tiền điện 
tại nhà. Sau thời gian thí điểm, từ 
tháng 5/2020, Công ty Điện lực Ninh 
Thuận đã tiến thêm một bước trong 
lộ trình triển khai giao dịch điện trực 
tuyến, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn hình 
thức thu tiền tại nhà vào cuối năm 
2020. Đối với hình thức giao dịch điện 
trực tuyến, các giao dịch của khách 
hàng về điện, từ khâu yêu cầu dịch vụ 
đến ký hợp đồng và thanh toán đều 
được thực hiện trực tuyến, thông qua 
nền tảng công nghệ.

Ông Đỗ Nguyên Hưng - Giám đốc 
Công ty Điện lực Ninh Thuận (PC Ninh 

Thuận) cho biết, tại Ninh Thuận hiện 
tất cả khách hàng đến giao dịch trực 
tiếp tại điện lực như đóng tiền điện, 
báo mất điện… nhân viên sẽ hướng 
dẫn sử dụng các kênh giao dịch điện 

tử. Tất cả các hồ sơ cấp điện mới của 
khách hàng đều thực hiện tiếp nhận 
hồ sơ qua luồng điện tử, ngưng hẳn 
luồng tiếp nhận thông thường như 
hiện nay.

Triển khai kế hoạch đạt kết quả 
khả quan, đại diện Công ty Điện lực 
Cà Mau cũng cho hay, kế hoạch số 
hoá trong công tác thanh toán tiền 
điện đã được công ty triển khai trong 
hai giai đoạn và kết quả đạt được là 
khá khả quan. Cụ thể, giai đoạn 1 thực 
hiện tại phường 2 và phường 5 của TP. 
Cà Mau, đã có gần 9.000 khách hàng 
tham gia đồng thuận việc thanh toán 
tiền điện không dùng tiền mặt. Giai 
đoạn 2 đang thực hiện tại các khu 
vực 6 phường còn lại ở TP. Cà Mau 
và có 30.933 khách hàng tham gia 
không dùng tiền mặt khi thanh toán 
tiền điện. Riêng khu vực nông thôn, 
các đơn vị điện lực hiện đang quyết 
liệt triển khai đến từng xã, giúp người 
dân quen dần với dịch vụ về điện 
theo hình thức trực tuyến./. 

Nam Khánh

Đa dạng hình thức thanh toán tiền điện

• Khách hàng có thể thanh toán tiền điện bằng nhiều hình thức như: 

	Qua Ngân hàng: Ủy nhiệm thu/Ủy nhiệm chi, trích nợ tự động, 
Internet/Mobile banking, thẻ ngân hàng, chuyển khoản qua ATM, thanh 
toán tại quầy của chi nhánh/phòng giao dịch ngân hàng.

	Qua Trung gian thanh toán: Quầy thu (chuỗi cửa hàng tiện lợi như: 
Thế giới di động, bách hóa xanh, circle K, …; bưu điện; siêu thị; tạp hóa, …), 
ví điện tử của các đơn vị thu hộ: MOMO, VNPAY, PAYOO, AIRPAY, VIETTELPAY, 
ZALOPAY, ECPAY, VNPTPAY, VIMO, NGANLUONG.

	Qua website chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền 
Nam: https://cskh.evnspc.vn/.

	Qua Cổng dịch vụ công Quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/p/home/

	Điểm thu hoặc các phòng giao dịch của Điện lực.

• Cách cài đặt nhận tin nhắn tiền điện qua Zalo: Vào Zalo-Danh bạ-
official Account-tìm kiếm - TCT Điện lực miền Nam - Quan tâm - Tra cứu 
- Đăng ký mã khách hàng - Nhập mã khách hàng bắt đầu bằng các ký tự: 
PB hoặc PK (PB/PK là mã khách hàng có trên hoá đơn tiền điện) - xác nhận 
- Thêm mã Khách hàng.

• Cách cài đặt nhận tin nhắn tiền điện qua ứng dụng chăm sóc 
khách hàng EVN SPC: Tải, cài đặt ứng dụng có tên CSKH EVNSPC; Đăng 
nhập: Tên đăng nhập:..: Mật khẩu: …… (Tên đăng nhập và mật khẩu là mã 
khách hàng dùng điện).

• Mọi thắc mắc Khách hàng liên hệ Tổng Đài chăm sóc khách hàng 
Điện lực miền Nam qua số điện thoại 19001006 hoặc 19009000 để được tư 
vấn thanh toán tiền điện thuận lợi, nhanh chóng./.
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Nhờ sự phát triển nhanh chóng 
của khoa học công nghệ, bao 
gồm công nghệ chẩn đoán 

và thử nghiệm tiên tiến, phương 
pháp sửa chữa bảo dưỡng theo tình 
trạng thiết bị CBM (Condition-Based 
Maintenance) hay còn gọi là sửa chữa 
bảo dưỡng khi cần thiết đang được 
áp dụng một cách rộng rãi. Phương 
pháp này áp dụng các công nghệ 
chẩn đoán, thử nghiệm thiết bị tiến 
tiến để tìm ra giá trị chỉ số sức khỏe 
của thiết bị (Condition Health Index 
- CHI), từ đó có quyết định sửa chữa 
và thời điểm thực hiện một cách phù 
hợp. Việc ứng dụng phương pháp 
sửa chữa bảo dưỡng tiên tiến theo 
phương pháp CBM còn góp phần 
nâng cao độ tin cậy cung cấp điện 
cũng như tối ưu hóa việc sử dụng 
nguồn lực tài chính của các công ty 
điện lực.

Thời gian qua, việc thí điểm 
đưa ứng dụng CBM vào sửa chữa, 
bảo dưỡng lưới điện phân phối tại 
EVNCPC đã giúp xử lý nhanh chóng 
các điểm vi phạm hành lang an toàn 
lưới điện cao áp và những điểm bất 
thường, khiếm khuyết trên lưới, góp 
phần làm tăng năng suất lao động 
theo sản lượng điện thương phẩm. 
Đồng thời EVNCPC cũng đã hướng 
dẫn các công ty điện lực trực thuộc 
xúc tiến triển khai ứng dụng này vào 

công tác quản lý quản lý - vận hành 
lưới điện thuộc khu vực miền Trung – 
Tây Nguyên.

Thực hiện hướng dẫn của 
EVNCPC, PC Khánh Hòa đã nhanh 
chóng triển khai một loạt nội dung 

PC KHÁNH HÒA 

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CBM 

Hiện nay, phương pháp truyền thống sửa chữa bảo dưỡng theo thời gian TBM (Time-
Based Maintenance) đối với các thiết bị trên lưới điện đề cao yếu tố “định kỳ” nên ít cân nhắc 
điều kiện thực tế của thiết bị khi lập kế hoạch và thực hiện bảo trì, đã dẫn tới tình trạng lãng 
phí khi đến hạn bảo dưỡng mà thiết bị vẫn còn trong trạng thái vận hành tốt. Hoặc ngược lại, 
thường bị động trong việc bố trí nguồn lực nếu chẳng may thiết bị chưa đến hạn sửa chữa lại 
phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường.

Kiểm tra, thí nghiệm các thông số tại Trạm biến áp 110kV E31 Đồng Đề - Nha Trang
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Chính vì vậy, trách nhiệm của Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) 
trong việc đảm bảo vận hành an toàn cho hệ thống truyền tải 
điện 220 kV, 500 kV với quy mô khối lượng quản lý vận hành 

gồm 5.173,49 km đường dây, trong đó 1.939,17 km đường dây 500 kV, 
3.234,37 km đường dây 220 kV; 19 trạm biến áp (TBA), gồm  5 trạm 500 
kV, 14 trạm 220 kV, tổng dung lượng 11.473 MVA, trên địa bàn 09 tỉnh, 
thành phố khu vực nam miền Trung và Tây Nguyên càng phải đòi hỏi 
cao hơn.

CBCNV PTC3 nhận hình ảnh từ UAV truyền về phòng trung tâm

Ông Đinh Văn Cường - Phó Giám đốc PTC3 cho biết: Thực hiện chủ 
trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia về ứng dụng khoa học công nghệ 4.0 vào công tác quản lý 
vận hành lưới điện truyền tải, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã và 
đang triển khai sử dụng thiết bị bay không người lái (Unmanned Aerial 
Vehicle - UAV) để khảo sát, kiểm tra, quản lý vận hành các tuyến đường 
dây 220 kV, 500 kV do Công ty quản lý.

Lưới điện do PTC3 quản lý vận hành trải dài từ vùng địa hình bán 
sơn địa ở phía Đông như các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh 
Thuận, Bình Thuận đến vùng đồi núi cao ở khu vực Tây Nguyên (các 
tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng), nhiều vị trí cột nằm ở 
khu vực thung lũng rất sâu với những khoảng cột dài vượt qua các 
thũng lũng đó, có khoảng vượt dài hơn 1,3km, khoảng cách từ đất đến 
dây dẫn hàng trăm mét. Công tác kiểm tra, giám sát dây dẫn, mối nối, 
khung định vị, phụ kiện .... tại những cung đoạn này rất khó khăn, việc 
sử dụng ống nhòm, máy ảnh, máy quay phim sẽ không hiệu quả.

Trước những khó khăn trên, để tiếp cận gần với dây dẫn, dây 
chống sét, mối nối, mối vá, khóa néo, phụ kiện… với nhiều góc độ 
khác nhau, PTC3 đã ứng dụng UAV và được thử nghiệm đầu tiên tại 
Truyền tải điện Lâm Đồng (đơn vị quản lý vận hành lưới điện truyền tải 
với địa hình phức tạp). 

Qua sử dụng cho thấy UAV có đặc điểm camera chất lượng cao bay 
dọc theo đường dây, quay phim và chụp lại hình ảnh rõ nét với độ tin cậy 

công việc để xúc tiến ứng dụng CBM vào 
thực tế sản xuất kinh doanh điện năng của 
đơn vị. Theo đó, công ty đã thành lập Ban chỉ 
đạo triển khai CBM của công ty với nhiệm 
vụ chủ động triển khai nghiên cứu, áp dụng 
CBM tại Công ty và đơn vị theo chủ trương, 
kế hoạch của EVNCPC; hoàn thành thí điểm 
CBM cho ít nhất 01 TBA 110kV đã thí nghiệm 
định kỳ năm 2020 để góp ý hoàn thiện quy 
trình dự thảo của EVN và thực hiện cho các 
11 TBA 110kV còn lại trong tháng 10/2020; 
chuẩn bị kế hoạch CBM và sửa chữa bảo 
dưỡng năm 2021; tham mưu đề xuất bổ 
sung trang thiết bị kiểm tra, giám sát online 
(thử nghiệm cấp độ 1 - quy trình CBM) và lập 
kế hoạch bảo trì – sửa chữa thường xuyên và 
sửa chữa lớn và kế hoạch CBM cho các TBA 
110kV còn lại. 

Đồng thời công ty cũng yêu cầu các 
Điện lực trực thuộc thành lập Tổ Triển khai 
CBM cấp đơn vị quản lý vận hành với nhiệm 
vụ chủ động triển khai nghiên cứu, góp ý và 
áp dụng CBM tại đơn vị theo chủ trương, kế 
hoạch của PC Khánh Hòa; chuẩn bị kế hoạch 
CBM và sửa chữa bảo dưỡng năm 2021 với đề 
xuất bổ sung trang thiết bị kiểm tra, giám sát 
online (thí nghiệm ở cấp độ 1, 2 áp dụng các 
hạng mục quy định cho thiết bị trung áp) và 
đánh giá chỉ số CHI cho các thiết bị gồm MBA 
phân phối, thiết bị đóng cắt (Recloser/LBS) 
trong kế hoạch thí nghiệm năm 2021; lập kế 
hoạch bảo trì – sửa chữa thường xuyên, sửa 
chữa lớn và kế hoạch CBM cho các TBA phân 
phối, thiết bị đóng cắt 24kV, tủ hợp bộ (RMU) 
và Recloser.

Riêng đối với lưới điện cao thế, để triển 
khai thực hiện công tác thí nghiệm, sửa chữa 
bảo dưỡng sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 
phù hợp với lộ trình thực hiện CBM năm 
2021, Công ty yêu cầu Xí nghiệp lưới điện 
Cao thế phối hợp với Xí nghiệp cơ điện thí 
nghiệm tiếp tục thực hiện thí nghiệm cấp độ 
01 của CBM cho các thiết bị đảm bảo tần suất 
và hạng mục quy định, cập nhật đầy đủ dữ 
liệu để đánh giá chỉ số CHI và theo dõi tình 
trạng vận hành thiết bị đối với các TBA 110kV 
đã thí nghiệm định kỳ năm 2020 và thí điểm 
CBM, đối với các TBA 110kV còn lại (đã thí 
nghiệm định kỳ năm 2018, 2019 và các TBA 
thí nghiệm trước khi hết bảo hành) thì phối 
hợp với Xí nghiệp cơ điện thí nghiệm thực 
hiện các hạng mục thí nghiệm cấp độ 1, cấp 
độ 2 theo quy trình CBM…

Mỹ Nga
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cao, chính xác. Sau khi kiểm tra, đơn vị 
đã phân công người xem và kiểm tra lại 
các video đã quay nhằm phát hiện các 
hư hỏng, bất thường (nếu có), từ đó kịp 
thời có kế hoạch xử lý các hư hỏng phát 
sinh trong quá trình quản lý vận hành 
nhằm ngăn ngừa sự cố xảy ra.

Ông Đinh Văn Cường - Phó 
Giám đốc PTC 3 cho biết: “Trước đây 
để kiểm tra tình trạng các vị trí cột 
trên cao, các vị trí vượt thung lũng 
thì công nhân phải tiếp cận từng vị 
trí, sau đó tiến hành leo lên cột để 
kiểm tra. Công việc tốn rất nhiều sức 
lực của anh em công nhân, nguy cơ 
mất an toàn do ngã cao, do điện từ 
trường... nhưng vẫn không đảm bảo 
kiểm soát toàn bộ hiện trạng trụ, phụ 
kiện trên cột do nhiều thành phần 
bị che khuất. Việc ứng dụng UAV 

giúp phát hiện sớm các hư hỏng bất 
thường trên lưới điện, tiết kiệm thời 
gian, công sức của công nhân, giảm 
ảnh hưởng của điện từ trường, giảm 
nguy cơ tai nạn lao động do trèo cao”.

UAV là giải pháp giúp giải quyết 
hiệu quả việc kiểm tra tình trạng 
kỹ thuật các cột vượt, các khoảng 
dây vượt sông, vượt thung lũng mà 
chúng ta khó hoặc không tiếp cận 
được, đồng thời ghi lại hình ảnh để 
phân tích, kiểm tra kỹ hơn, đảm bảo 
không để thiếu sót dẫn đến bất lợi 
trong công tác quản lý vận hành.

Bên cạnh đó, UAV còn giúp đơn 
vị truyền tải có thể kiểm tra nhanh, 
tổng thể hành lang tuyến, móng cột, 
trong một phạm vi cụ thể, đồng thời 
hạn chế việc phải di chuyển nhiều và 
tiết kiệm thời gian cho công tác kiểm 

tra, bằng cách bay dọc theo hành 
lang quay phim, chụp ảnh chất lượng 
cao, để phân tích, đánh giá hiện trạng 
hành lang và kịp thời đưa ra các giải 
pháp ngăn ngừa sự cố phù hợp với 
từng khu vực cụ thể. 

Sau khi Truyền tải điện Lâm 
Đồng sử dụng thành thạo thiết bị, 
PTC3 đã tổ chức đào tạo, thảo luận 
về ứng dụng thiết bị UAV trong công 
tác quản lý vận hành lưới điện để 
nhân rộng mô hình trong toàn Công 
ty. Đặc biệt là đối với đơn vị quản lý 
vận hành lưới điện những địa hình 
khó khăn, phức tạp nhằm đảm bảo 
truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn 
định cho các hoạt động kinh tế, chính 
trị, xã hội, an ninh quốc phòng và thị 
trường điện Việt Nam.

Đặng Phước - Hải Triều

PTC3 SỬ DỤNG THIẾT BỊ BAY UAV 
KIỂM TRA LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI 

Quy trình đặc thù của ngành điện 24/24, 7/7 và 365/365, những người lính truyền tải điện ngày đêm 
bám trụ trên từng phần tử của hệ thống điện để thực hiện sứ mệnh truyền tải điện, nhiệm vụ này càng khó 
khăn gấp bội phần khi cả nước đang chung tay thực hiện các biện pháp chống dịch Covid-19. 

Việc ứng dụng UAV giúp PTC3 khắc phục được nhiều khó khăn, hạn chế
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Tham dự có đồng chí Trần Quốc 
Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, 
Thường trực Ban Bí thư; đồng 

chí Phạm  Bình Minh -  Ủy viên Bộ 
Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; 
đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương 
Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung 
ương; các đồng chí nguyên là lãnh 
đạo cấp cao của Đảng, Nhà Nước; các 
đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, 
lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung 
ương và địa phương,...

Về phía EVN, có đồng chí Dương 
Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐTV Tập đoàn; lãnh đạo các Ban 
Chiến lược EVN, Truyền thông EVN.

70 năm qua, Ban Kinh tế Trung 
ương qua các thời kỳ đã tham mưu 
cho Đảng đề ra các chủ trương, 
đường lối phát triển kinh tế - xã hội 
một cách kịp thời, phù hợp với hoàn 
cảnh thực tế và yêu cầu của sự nghiệp 
cách mạng Việt Nam. Các chủ trương, 
đường lối phát triển kinh tế - xã hội 
của Đảng do Ban tham mưu, đề xuất 
được thể hiện đầy đủ, sâu sắc trong 
Cương lĩnh của Đảng, các nghị quyết, 
kết luận, chỉ thị, quyết định của Trung 
ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 
Trong đó, có những chủ trương, 
đường lối đã tạo ra những bước ngoặt 
có tính đột phá về phát triển kinh tế - 
xã hội, quyết định sự thành công của 
cách mạng Việt Nam.

Với những thành tích đã đạt 
được, Ban Kinh tế Trung ương đã 
vinh dự được Đảng, Nhà nước trao 
tặng Huân chương Sao Vàng và nhiều 
phần thưởng cao quý khác.

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy 
viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí 
thư đánh giá cao những đóng góp to 
lớn, những thành tích của Ban Kinh tế 
Trung ương trong 70 năm qua với vai 
trò  là cơ quan tham mưu phát triển 
kinh tế - xã hội của Đảng. Cũng theo 
đồng chí Trần Quốc Vượng, đất nước 
ta đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới 
toàn diện và hội nhập quốc tế sâu 
rộng, với rất nhiều thách thức. Ban 
Kinh tế Trung ương cần tiếp tục đổi 
mới, sáng tạo; kiện toàn bộ máy tổ 
chức theo hướng tinh gọn, khoa học 
và hiệu quả; đẩy mạnh công tác đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 
viên chức cả về năng lực và bản lĩnh 
chính trị…, để tiếp tục hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Phát biểu tại chương trình, đồng 
chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ 
Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho 
biết nhiệm vụ trong thời gian tới của 
Ban Kinh tế Trung ương rất nặng nề 
nhưng cũng rất tự hào. Tập thể cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức 
của Ban sẽ tiếp tục phát huy truyền 
thống 70 năm vẻ vang để hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân 
dân giao phó.

Khẳng định dấu ấn trong sự 
phát triển của ngành Điện lực

Quá trình phát triển của ngành 
Điện lực gắn liền với việc thực hiện 
các chủ trương, đường lối của Đảng, 
trong đó có vai trò tham mưu quan 
trọng của Ban Kinh tế Trung ương 
trong việc đề ra các chủ trương, quyết 
sách vĩ mô.

Với quan điểm “Phát triển điện 
lực luôn đi trước một bước đáp ứng 
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và 

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư 
biểu dương và chúc mừng những thành tựu Ban Kinh tế Trung ương 

đạt được trong 70 năm qua

BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG ĐÓNG VAI TRÒ
QUAN TRỌNG TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Sáng 30/9 vừa qua, 
tại Hà Nội, Ban Kinh tế 
Trung ương  đã tổ chức 
chương trình “Ban Kinh tế 
Trung ương - 70 năm với 
sự nghiệp đổi mới và phát 
triển kinh tế Đảng”.
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cho an ninh, quốc phòng”, Bộ Chính 
trị đã ban hành Kết luận số 26-KL/
TW  ngày 24/10/2003 về Chiến lược 
và quy hoạch phát triển ngành Điện 
lực Việt Nam; Nghị quyết số 18-NQ/
TW  ngày 25/10/2007 của Ban Chấp 
hành Trung ương về định hướng 
chiến lược phát triển năng lượng 
quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2050.

Ngay sau khi Nghị quyết 18 
được ban hành, Đảng ủy EVN đã có 
chỉ đạo và Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam triển khai thực hiện, điều hành 
các đơn vị thành viên hiện thực hóa 
các chủ trương, định hướng của 
Đảng. Với những giải pháp quyết 
liệt, bám sát chủ trương, nội dung, 
chính sách của Nghị quyết, giai đoạn 
2007 - 2019, ngành Điện lực Việt 
Nam nói chung và EVN nói riêng đã 
có những bước phát triển mạnh mẽ 
về mọi mặt.

Tổng công suất đặt của nguồn 
điện tăng 4,2 lần (từ gần 13.000MW 
lên trên 55.000MW); trong đó đưa 
vào vận hành nhiều nguồn điện công 
suất lớn như Nhà máy Thuỷ điện Sơn 
La (2.400MW), Lai Châu (1.200MW) 
và nhiều nhà máy nhiệt điện lớn 
khác.  Sản lượng điện thương phẩm 
tăng 3,6 lần (từ 58,44 tỷ kWh lên 
209,8 tỷ kWh); tốc độ tăng trưởng 
trung bình đạt 11,4%/năm.

Tổn thất điện năng giảm từ mức 
10,56% xuống 6,5%, ngang bằng với 
các nước thuộc nhóm dẫn đầu trong 
khu vực; chỉ số tiếp cận điện năng 
tăng hạng vượt bậc qua từng năm, 
đến năm 2019 đã giữ vững vị trí 27 
trên tổng số 190 quốc gia và nền 
kinh tế.

Đặc biệt, cung cấp điện nông 
thôn là điểm sáng được quốc tế đánh 
giá cao. Đến thời điểm cuối 2019 đã 
cấp điện cho 100% số xã và 99,25% số 
hộ dân nông thôn; đã đưa điện đến 
11/12 huyện đảo của cả nước, trong 
đó một số đảo được cấp từ lưới điện 
quốc gia qua hệ thống cáp ngầm 
xuyên biển như Phú Quốc, Lý Sơn, Cù 
Lao Chàm, Nhơn Châu, Cô Tô…

Thị trường phát điện cạnh tranh 
được chính thức đưa vào vận hành 
từ tháng 7/2012, đến nay đã có gần 
100 nhà máy điện tham gia. Hiện nay, 
Việt Nam đang thí điểm mô hình thị 
trường bán buôn điện cạnh tranh 
và xây dựng đề án cho mô hình thị 
trường bán lẻ điện cạnh tranh để đi 
vào vận hành từ năm 2022.

Trước yêu cầu phát triển kinh tế 
- xã hội giai đoạn 10 năm 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045, trên cơ sở 
tham mưu của Ban Kinh tế Trung 
ương, 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 
2045. Nghị quyết là sự định hướng 
sáng suốt của Đảng cho sự nghiệp 
phát triển của ngành Điện nói chung 
và EVN nói riêng.

Nhằm thực hiện tốt Nghị quyết 
55, tạo ra những phát triển đột phá 
cho ngành Điện lực Việt Nam trong 
thời gian tới, Đảng ủy EVN đã ban 
hành Chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết 55 với những nội 
dung và giải pháp chủ yếu. 

Cụ thể, giữ vai trò quan trọng 
trong bảo đảm an ninh năng lượng 
quốc gia; vận hành hệ thống điện 
bảo đảm an toàn, tin cậy, ổn định 
theo hướng chú trọng nâng cao 
hệ số công suất khả dụng và có dự 
phòng công suất phù hợp; vận hành 
thị trường điện đảm bảo công khai, 
minh bạch; đáp ứng các yêu cầu về 
bảo vệ môi trường sinh thái.

Kết hợp giữa công nghệ mới 
hiện đại với hoàn thiện cải tiến công 
nghệ hiện có, nhằm nâng cao hiệu 
suất, tiết kiệm năng lượng. Ứng dụng 
công nghệ nguồn và lưới điện tiên 
tiến, đảm bảo phát triển ổn định, 
phù hợp với điều kiện, khả năng đầu 
tư của Tập đoàn với giá thành hợp lý 
và bảo vệ môi trường. Hiện đại hoá 
hệ thống điều độ, vận hành, thông 
tin liên lạc, điều khiển và tự động 
hoá phục vụ điều độ lưới điện. EVN 
phấn đấu đến năm 2022 sẽ trở thành 
doanh nghiệp số.

Sắp xếp, đổi mới và nâng cao 
hiệu quả hoạt động của doanh 
nghiệp theo hướng tập trung vào 
các lĩnh vực chính là sản xuất và kinh 
doanh điện năng, tư vấn điện; nâng 
cao năng lực quản trị theo hướng sử 
dụng các mô hình và thông lệ quản 
trị tiên tiến; khuyến khích và hợp tác 
với các thành phần kinh tế tham gia 
đầu tư nguồn và lưới điện, tham gia 
thị trường bán điện cạnh tranh nhằm 
thu hút nguồn lực xã hội để đảm bảo 
cung ứng điện; tăng cường hợp tác 
quốc tế, liên kết lưới điện; hoàn thiện 
cơ chế mua bán điện với các nước 
trong khu vực,...

  Mai Hương - Vũ MinhCác đại biểu dự chương trình.

Ñieän & Ñôøi soáng     33

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏC î



Tham dự  có ông Điểu K’Ré - Ủy 
viên Ban Chấp hành  Trung 
ương Đảng, Phó Trưởng Ban 

Thường trực  Ban Dân vận Trung 
ương;  ông Nguyễn Đình Khang - Ủy 
viên Ban Chấp hành  Trung ương 
Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam. 

Về phía Đảng ủy Khối Doanh 
nghiệp Trung ương (DNTW)  có ông 
Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự 
khuyết Ban Chấp hành  Trung ương 
Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối. 

Về phía Đảng ủy EVN, có ông 
Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường 
trực Đảng ủy Tập đoàn, ông Đỗ Đức 
Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực 
Việt Nam, ông Nguyễn Lê Nguyên - Bí 
thư Đoàn Thanh niên EVN.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Y Thanh 
Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối 
DNTW cho biết: Trong những năm 
qua, Đảng ủy Khối DNTW và các cấp 
ủy trực thuộc đã lãnh đạo thực hiện 
tốt công tác dân vận, góp phần nâng 

cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ 
chức đảng trong doanh nghiệp, phát 
huy quyền làm chủ của người lao 
động, thường xuyên quan tâm giải 
quyết kịp thời, cơ bản những nguyện 
vọng chính đáng của người lao động, 

chăm lo cải thiện đời sống vật chất, 
tinh thần cho cán bộ, đảng viên và 
người lao động. Chú trọng công tác 
dân vận chính quyền trong quá trình 
cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới nâng cao 
hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Bí thư Đảng ủy Khối DNTW - ông Y Thanh Hà Niê Kđăm 
phát biểu tại buổi lễ biểu dương

Đại diện Đảng bộ Công ty Thủy điện Sơn La 
nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN 
(thứ 4, từ trái sang) và các đại biểu của Đảng bộ EVN chúc 
mừng các tập thể và cá nhân của Đảng bộ EVN được biểu 

dương khen thưởng tại Hội nghị.

3 TẬP THỂ, CÁ NHÂN THUỘC ĐẢNG BỘ EVN 

ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG ĐIỂN HÌNH “DÂN VẬN KHÉO”

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm truyền 
thống công tác dân vận (15/10/1930 - 15/10/2020); biểu dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 
2016 - 2020. Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam có 2 tập thể và 1 cá nhân được biểu dương.
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Việc xây dựng và thực hiện 
Quy chế dân chủ ở cơ sở đã được 
các cấp ủy đảng, lãnh đạo doanh 
nghiệp quan tâm chỉ đạo tổ chức 
thực hiện; giải quyết kịp thời 
những khó khăn vướng mắc, tâm 
tư, nguyện vọng của người lao 
động; góp phần hạn chế tranh 
chấp lao động, không để xảy 
ra điểm nóng, các vụ việc đình 
công, không để đơn thư khiếu 
kiện vượt cấp, kéo dài, phức 
tạp, làm ảnh hưởng đến an ninh 
chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Phó Trưởng Ban Dân vận 
Trung ương Điểu K’Ré cũng đánh 
giá cao đóng góp, thành tích 
của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 
Trung ương, hệ thống dân vận 
và đội ngũ làm công tác dân vận 
của Đảng bộ khối, đồng thời 
biểu dương các điển hình “Dân 
vận khéo”. 

Phó Trưởng Ban Dân vận 
Trung ương ghi nhận phong trào 
thi đua “Dân vận khéo” của Đảng 
ủy khối DNTW trong những năm 
qua đã được triển khai sâu rộng, 
có sức lan tỏa mạnh mẽ ở các 
cấp ủy, tổ chức đảng, trong các 
doanh nghiệp, đạt được kết quả 
quan trọng, ấn tượng. 

Nhiều mô hình, điển hình 
“Dân vận khéo” trong các lĩnh 
vực lao động, sản xuất, kinh 
doanh, góp phần quan trọng vào 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội; thực hiện tiến bộ, công bằng 
xã hội và các nhiệm vụ chính trị 
Đảng, Nhà nước giao.

Trong số các tập thể, cá 
nhân được biểu dương tại hội 
nghị này, Đảng bộ EVN có Đảng 
bộ Công ty Thủy điện Sơn La, 
Đảng bộ Ban Quản lý dự án 
các công trình điện miền Trung 
(thuộc Tổng công ty Truyền 
tải điện Quốc gia) và cá nhân 
ông Nguyễn Thành Vinh, Trưởng 
phòng Bồi thường - Giải phóng 
mặt bằng, Ban QLDA Điện 2 
được tuyên dương, khen thưởng.

  Huyền Thương

Cuộc thi được tổ chức theo 
hình thức hội nghị truyền 
hình, nhằm phổ biến các văn 

bản pháp luật, quy chế quản lý nội bộ 
trong EVN. Nội dung các câu hỏi xoay 
quanh khoảng 10 văn bản Luật, gần 
20 Quy chế quản lý nội bộ áp dụng 
trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia 
Việt Nam, với gần 500 câu hỏi.

Trong 45 phút, các thí sinh trả lời 
50 câu hỏi trắc nghiệm trên website 
https://elearning.evn.com.vn. Kết quả, 
bà Bùi Thị Hồng Nhung - Phó giám 
đốc Công ty Thủy điện Quảng Trị 
(Tổng công ty Phát điện 2) đã xuất 
sắc giành giải Nhất, với thời gian 4 
phút 24 giây.

Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng 
giám đốc EVN đánh giá cao tinh thần 
nghiêm túc của các cán bộ lãnh đạo 
tham gia  cuộc thi. Đồng thời nhấn 
mạnh, đây là một trong những giải 
pháp hiệu quả để phổ biến các văn 
bản quy phạm pháp luật, các Quy 
chế quản lý nội bộ của Tập đoàn.

Ông Nguyễn Minh Khoa - 
Trưởng ban Pháp chế EVN cho biết, 
nhằm tiếp tục nâng cao ý thức tuân 
thủ pháp luật, nhất là việc tuân thủ 
Quy chế quản lý nội bộ áp dụng trong 
Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, 

việc tìm hiểu, áp dụng các quy định 
trên thực tế là rất quan trọng. 

Kết quả cuộc thi không làm cơ 
sở đánh giá hiệu quả hoạt động của 
lãnh đạo đơn vị và của cá nhân  dự 
thi, mà góp phần thực hiện công 
tác phổ biến, tuyên truyền quy định 
pháp luật, quy chế quản lý nội bộ 
của EVN. Đồng thời, đưa việc học tập 
trực tuyến ngày càng mang tính phổ 
biến, nề  nếp trong EVN thông qua 
phần mềm E-Learning.

Trong thời gian qua, EVN đã 
rà soát hơn 100 văn bản quy phạm 
pháp luật với gần 500 ý kiến góp ý 
gửi các cơ quan liên quan, đặc biệt 
là các văn bản Luật vừa được Quốc 
hội thông qua như Luật Đầu tư, Luật 
Doanh nghiệp, Luật Xây dựng. Đồng 
thời,Tập đoàn  cũng đã và đang rà 
soát toàn bộ hệ hống Quy chế quản 
lý nội bộ áp dụng trong Tập đoàn 
Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Trong năm 2019 và năm 2020, 
EVN cũng đã tổ chức 3  đợt thi tìm 
hiểu Pháp luật và Quy chế quản lý 
nội bộ dành cho cán bộ lãnh đạo các 
Công ty Điện lực và các cán bộ đang 
trong quy hoạch các chức danh này. 

 Hồng Hoa

LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ PHÁT ĐIỆN

VÀ TRUYỀN TẢI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT

Sáng 29/9 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức thi tìm hiểu pháp 
luật và Quy chế quản lý nội bộ cho giám đốc, phó giám đốc tại các đơn vị thuộc 
các Tổng công ty Phát điện và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN phát biểu khai mạc cuộc thi
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Hệ thống truyền tải điện 500 
kV là công trình trọng điểm 
Quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt 

quan trọng trong việc phát triển kinh 
tế - xã hội và an ninh, quốc phòng. 
Trong những năm qua, dưới sự lãnh 
đạo của các cấp ủy Đảng, sự nỗ lực 
của hệ thống chính trị, sự đồng thuận 
của nhân dân, vai trò nòng cốt của 
lực lượng Công an và Truyền tải điện 
Hà Tĩnh, công tác đảm bảo an ninh, 
trật tự (ANTT) Hệ thống Truyền tải 
điện 500 kV trên địa bàn tỉnh đã đạt 
được những kết quả khả quan, tạo 
điều kiện để thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế 
- xã hội của địa phương.

Thực hiện 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, 
Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 
13/5/2019 của UBND tỉnh về việc 
ban hành Đề án bảo đảm an ninh 
trật tự, an toàn Hệ thống Truyền tải 
điện 500 kV trên địa bàn tỉnh Hà 
Tĩnh. Vì vậy việc thành lập Tổ cảnh 
sát bảo vệ Trạm biến áp 500 kV là rất 
quan trọng và cần thiết trong giai 
đoạn hiện nay, trong bối cảnh tình 
hình ANTT trên địa bàn tỉnh và trên 
toàn quốc vẫn còn nhiều diễn biến 
phức tạp, tác động đến công tác 
đảm bảo ANTT nói chung và trên Hệ 
thống Truyền tải điện 500 kV Hà Tĩnh 
nói riêng.

Tổ cảnh sát bảo vệ Trạm biến áp 
500 kV Hà Tĩnh được thành lập tại địa 
bàn xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh có 8 đồng chí thuộc Đội 
bảo vệ mục tiêu, Phòng Cảnh sát Cơ 
động Công an Hà Tĩnh. Tổ cảnh sát 
bảo vệ Trạm biến áp 500 kV có nhiệm 
vụ phối hợp với đơn vị quản lý vận 
hành Hệ thống Truyền tải điện 500 
kV Hà Tĩnh và chính quyền xã Nam 
Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, 
đóng vai trò là lực lượng nòng cốt 
nhằm góp phần đảm bảo an ninh 
năng lượng Quốc gia, tạo điều kiện, 
môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế 
- xã hội đất nước nói chung và tỉnh Hà 
Tĩnh ngày càng phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, đ/c Nguyễn 
Sỹ Thắng - Bí thư Đảng bộ bộ phận, 
Giám đốc Truyền tải điện Hà Tĩnh 

chúc mừng các đồng chí trong Tổ 
cảnh sát bảo vệ Trạm biến áp 500 
kV nhận nhiệm vụ mới, đồng thời 
mong muốn Tổ cảnh sát bảo vệ với 
chức năng nhiệm vụ của mình phát 
huy hết tinh thần trách nhiệm trong 
thực hiện nhiệm vụ, phối hợp cùng 
với TBA 500 kV, lực lượng bảo vệ dịch 
vụ NPTS, bảo vệ an toàn trạm biến 
áp 500 kV công trình quan trọng liên 
quan đến an ninh quốc gia. Do mới 
thành lập nên điều kiện sinh hoạt còn 
gặp nhiều khó khăn, đồng chí Giám 
đốc mong muốn Tổ cảnh sát bảo vệ 
cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Mạnh Hùng

Lãnh đạo các phòng Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng

THÀNH LẬP TỔ CẢNH SÁT 
BẢO VỆ TRẠM BIẾN ÁP 500 KV HÀ TĨNH

Mới đây, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Truyền tải điện (TTĐ) Hà Tĩnh tổ chức Lễ 
công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh về việc thành lập tổ cảnh sát bảo 
vệ Trạm biến áp (TBA) 500 kV Hà Tĩnh diễn ra vào ngày 15/9/2020.
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Thể hiện trách nhiệm xã hội, với tinh 
thần “tương thân tương ái”, “lá lành 
đùm lá rách”, CBCNV-LĐ trong toàn 

Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tự 
nguyện tham gia ủng hộ một phần tiền 
lương của mình. Để ủng hộ đồng bào 
miền Trung khắc phục thiên tai, lũ lụt và 
các hoạt động tương trợ xã hội liên quan. 

Tính đến ngày 22/10/2020, toàn 
thể cán bộ, CBCNV người lao động trong 
toàn Tổng công ty đã đóng góp được 4,7 
tỷ đồng. 

Trước đó, trong các ngày từ 18 - 
21/10/2020, các Công ty Điện lực: Hà 
Tĩnh, Lai Châu, Quảng Ninh, các Ban chức 
năng và Văn phòng cơ quan Tổng công ty 
đã tổ chức phát động, quyên góp được 
gần 500 triệu đồng để trực tiếp ủng hộ 
CBCNV người lao động tại Tổng công ty 
Điện lực miền Trung.

Hiện nay, Công đoàn, chính quyền 
và CBCNV người lao động các Công ty 
Điện lực thành viên Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc đang tiếp tục quyên góp 
để chung tay, giúp sức giúp đồng bào 
miền Trung sớm vượt qua thiên tai, ổn 
định cuộc sống, từng bước khôi phục cơ 
sở hạ tầng.

Mạnh Đức

EVNNPC: CHUNG TAY ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG, 
KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI, LŨ LỤT
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Đoàn công tác số 1 Công ty Điện lực Hà Tĩnh lên đường 
kiểm tra chỉ đạo lũ lụt

Xe chở thuyền cứu hộ đi vào vùng ngập sâu

Công nhân Công ty Điện lực Hà Tĩnh nỗ lực khắc phục cấp 
điện cho người dân sau lũ

Theo đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 
18/10 đến 20/10/2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xảy 
ra mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt trên diện rộng tại 

các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Thạch Hà, Lộc Hà, Hương 
Khê, Thành phố Hà Tĩnh…Để  đảm bảo an toàn cho thiết 
bị và an toàn điện trong dân, Công ty Điện lực Hà Tĩnh 
đã chủ động cắt điện, sa thải một số tuyến đường dây và 
trạm biến áp không đảm bảo an toàn vận hành.

Điện lực Thành phố cô lập TBA Đại Nài 3 để đóng điện 
đường dây trục chính 374E18.1 cấp điện mạch vòng cho 

huyện Cẩm Xuyên

Mặc dù đến thời điểm này, nước đã rút, nhiều khu 
vực, hộ dân đã được cấp điện trở lại, đảm bảo an toàn 
phục vụ đời sống sinh hoạt, tuy nhiên vẫn còn một số khu 
vực đặc biệt là địa bàn Thành phố Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, 
Thạch Hà…nước đang còn chảy xiết và ngập sâu. Với 
phương châm “nước rút đến đâu kiểm tra, đóng điện đến 
đó” Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã nỗ lực, cố gắng ngày đêm 
để khắc phục, xử lý và cấp điện trở lại cho nhân dân. Tính 
đến 7h ngày 22/10/2020, toàn Công ty còn 02 đường 
dây; 08 nhánh rẽ trung áp; 335 TBA hạ áp đang mất điện, 
ảnh hướng đến khoảng 11% khách hàng của Công ty 
(52.946/459.298 khách hàng) thuộc 26 xã, phường các địa 
bàn huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Thành phố Hà Tĩnh, Thạch 
Hà, Hương Khê, Lộc Hà.

Để đảm bảo an toàn điện trong dân, sau thi theo dõi, 
kiểm tra, xác định khu vực  đảm bảo các điều kiện an toàn 

PC HÀ TĨNH: NỖ LỰC CẤP ĐIỆN TRỞ LẠI 
CHO BÀ CON NHÂN DÂN SAU MƯA LŨ

Ngay từ sáng 20/10/2020, sau khi lượng mưa giảm, nước có chiều hướng rút, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã 
khẩn trương, huy động toàn bộ lực lượng CBCNV, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, áo phao, phao cứu sinh, 
xuồng… tiến hành kiểm tra các TBA, đường dây, sa thải các phụ tải đang ngập nước đồng thời xử lý, khắc phục 
các tồn tại trước khi đóng điện đưa vào vận hành nhằm đảm bảo an toàn điện trong nhân dân sau khi nước rút. 
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lúc đó đơn vị mới triển khai đóng cấp 
điện. Đối với một số đường dây, trạm 
biến áp đang bị ngập sâu, không đảm 
bảo an toàn cấp điện, Công ty đã chỉ 
đạo các đơn vị tạm thời chưa đóng 
điện để đảm bảo an toàn cho bà con 
nhân dân. Bên cạnh đó, để đảm bảo 
công tác an toàn sau khi đóng điện 

Công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực 
thuộc trực tiếp gửi công văn tới UBND 
xã, thị trấn đồng thời bố trí CBCNV đi 
đến từng thôn, xóm, xã, thị trấn dùng 
loa tay để tuyên truyền bà con nhân 
dân thực hiện nghiêm túc các quy 
định của pháp luật về an toàn điện 
sau khi nước rút.

Trong quá trình tuyên truyền, 
sửa chửa điện, CBCNV Công ty Điện 
lực Hà Tĩnh cũng đã phối hợp, hỗ 
trợ bà con kiểm tra dây ra sau công 
tơ và các thiết bị điện trong gia đình. 
Hệ thống điện của nhà dân bị ngâm 
nước lâu ngày nên nguy cơ mất an 
toàn rất cao vì vậy CBCNV trong đơn 
vị đã tăng cường tư vấn, khuyến cáo 
cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm 
giúp người dân yên tâm sử dụng.

Thấu hiểu những khó khăn, vất 
vả của bà con trong vùng ngập lụt, 
ngoài việc hỗ trợ chính quyền ứng 
cứu, di dân ra khỏi vùng ngập lụt, 
nhiều công nhân đã thể hiện nghĩa cử 
cao đẹp của mình, chia sẻ, giúp đỡ bà 
con một số thực phẩm cần thiết như 
nước uống, mì tôm… giúp họ chống 
chọi qua cơn lũ lụt. Tấm lòng của các 
anh đã phần nào làm vơi bớt những 
khó khăn của người dân trước những 
ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây 
ra, giúp họ sớm khắc phục khó khăn, 
ổn định cuộc sống.

Chia sẻ về việc làm này, anh Lê 
Xuân Thủy đội phó Đội QLVH số 1, 
Điện lực Can Lộc cho biết: “Trong quá 
trình đi xử lý khắc phục mưa lũ, chúng 
tôi gặp rất nhiều hoàn cảnh hết sức 
khó khăn, neo đơn, không nơi nương 
tựa. Chúng tôi muốn lan tỏa tinh thần 
“tương thân tương ái” của người dân 
Việt Nam nói chung và lan tỏa hình 
ảnh đẹp của công nhân ngành Điện 
nói riêng đến với người dân. Mặc dù 
khối lượng công việc rất nhiều, anh 
em đã thấm mệt nhưng khi làm được 
việc ý nghĩa bản thân chúng tôi cảm 
thấy vui sướng và phấn khởi vô cùng”.

Với nỗ lực và quyết tâm cao của 
toàn thể đội ngũ CBCNV trong Công 
ty và sự chỉ đạo quyết liệt từ Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc những 
thiệt hại do lũ lụt vừa gây ra sẽ sớm 
được xử lý khắc phục, đảm bảo cấp 
điện an toàn, ổn định phục vụ nhân 
dân trên địa bàn. Qua đó, tinh thần và 
kinh nghiệm trong công tác phòng 
chống, khắc phục thiên tai của các 
thành viên trong đơn vị cũng càng 
được nâng cao, sẵn sàng các phương 
án khả thi để ứng phó với cơn bão số 
8 nếu có nguy cơ đổ bộ vào Hà Tĩnh./.        

   Phương Thảo

Công nhân Điện lực Cẩm Xuyên dùng loa tay khuyến cáo người dân kiểm tra thiết 
bị điện đảm bảo an toàn
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Được sinh ra và lớn lên trong 
gia đình có bố đang công tác 
trong ngành truyền tải điện, 

nhiều đêm Anh Tuấn chứng kiến 
cảnh bố xa nhà để đi trực ca, tham gia 
xử lý sự cố hệ thống điện thâu đêm. 
Nguyễn Anh Tuấn càng ấp ủ trong 
tâm là phải làm cái gì đó góp phần 
giảm sự vất vả của người thợ truyền 
tải điện. 

Tốt nghiệp Trường Đại học Bách 
khoa Đà Nẵng năm 2012 với tấm 
bằng loại giỏi, Nguyễn Anh Tuấn 
được tiếp nhận về công tác chính 
nơi mà bố mình đang công tác đó là 
Đội sửa chữa, thí nghiệm - Công ty 
Truyền tải điện 2 (PTC2) nay là Trung 
tâm Dịch vụ kỹ thuật 2 (TTDVKT2), 
Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải 
điện (NPTS).

Khi bắt tay vào công việc, Tuấn 
luôn tuân thủ các nội qui, qui định 
của Đơn vị, chịu khó tìm hiểu, học tập, 
học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp. 
Qua quá trình phấn đấu cộng với kiến 
thức tiếng Anh vững vàng, Tuấn được 
cử đi đào tạo các khóa trong và ngoài 
nước về Rơ le, Hệ thống tích hợp. 

Anh Tuấn đã tham gia cấu hình, mở 
rộng hệ thống điều khiển máy tính 
cùng với nhóm chuyên gia của NPTS, 
Tuấn luôn là người chủ lực trong việc 
cấu hình, cài đặt và thí nghiệm các 
loại Rơ le bảo vệ ( SEL, Simens, ABB, 
Toshiba, Micom,Schneider,Nari…)
trong đơn vị.

Trong công việc, Anh Tuấn luôn 
tôn trọng mọi người, luôn lắng nghe 
và chịu khó học tập, nghiên cứu, vì 
vậy Anh Tuấn luôn luôn được bạn 
bè, đồng nghiệp yêu mến, Lãnh đạo 
đơn vị tin tưởng. Tuấn luôn say sưa 
tìm hiểu, nghiên cứu nắm bắt thật 
chi tiết từng nguyên lý, thiết bị trong 
hệ thống truyền tải điện, đặc biệt là 
chuyên sâu về rơ le và hệ thống tích 
hợp. Trong công tác sửa chữa, xử lý 
sự cố Tuấn luôn hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao. Có những 
ca phức tạp, thời gian xử lý vào ban 
đêm nhưng với lòng yêu nghề, tinh 
thần trách nhiệm cao, Tuấn đã thâu 
đêm tìm hiểu, phân tích và đưa ra 
những giải pháp xử lý rất khoa học, 
mang lại kết quả tốt được mọi người 
tin yêu. Trong quá trình công tác 

Anh Tuấn tiếp tục vừa làm vừa học 
tập nghiên cứu và đã bảo vệ thành 
công luận án Thạc sỹ chuyên ngành 
tự động hóa tại Trường Đại học Bách 
Khoa Đà nẵng. 

Hưởng ứng phong trào "ứng 
dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản 
xuất ” của Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia (EVNNPT), Kỹ sư Nguyễn 
Anh Tuấn đã tích cực say mê nghiên 
cứu và có nhiều đề tài sáng kiến được 
ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn. 
Nội bật trong số đó là đề tài “Giải pháp 
thay thế máy tính kỹ sư (Engineering) 
để phù hợp vận hành với hệ thống 
hiện hữu tại trạm biến áp 500kV Dốc 
Sỏi”; “Giải pháp nâng cấp Firmware rơ 
le điều áp REG-DA để thực hiện điều 
áp song song MBA 220kV TBA 220kV 
Đông Hà”; “Giải pháp xử lý chức năng 
50BF của rơle bảo vệ so lệch ngăn 271, 
272, 273, 274 tại trạm biến áp 500kV 
Thạnh Mỹ”…

Khi chưa có “Giải pháp nâng cấp 
Firmware rơle điều áp REG-DA để 
thực hiện điều áp song song MBA 
220kV TBA 220kV Đông Hà”: 2 MBA 
AT1 và AT2 không thể thực hiện điều 
áp song song được do rơle điều áp 
của chúng không cùng fimware (rơle 
REG-DA MBA AT1 có fimware 2.23, 
rơle REG-DA MBA AT2 có fimware 
2.17). Do đó không đáp ứng được yêu 
cầu vận hành ở chế độ không người 

KỸ SƯ NGUYỄN ANH TUẤN 
NGƯỜI CÓ NHIỀU ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN ĐƯỢC ỨNG DỤNG VÀO SẢN XUẤT 
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trực tại TBA 220kV Đông Hà. Sau khi thực hiện giải pháp, hai MBA 
AT1 và AT2 đã thực hiện được chức năng điều áp song song, đáp 
ứng được yêu cầu vận hành ở chế độ không người trực, đồng thời 
đem lại hiệu quả kinh tế khi không phải đầu tư thay thế rơle mới, 
và đảm bảo thời gian để đóng điện công trình “Lắp MBA thứ 2 TBA 
220kV Đông Hà” theo đúng tiến độ của EVNNPT.

Khi chưa có “Giải pháp xử lý chức năng 50BF của rơle bảo vệ 
so lệch ngăn 271, 272, 273, 274 tại trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ”: 
Chức năng 50BF của các rơle bảo vệ so lệch này (loại SEL 311L) 
được cấu hình khởi tạo từ lệnh cắt chung của các chức năng bảo vệ 
khác và lấy ngưỡng dòng 3 pha làm ngưỡng giá trị tác động, không 
phân biệt được bảo vệ 50BF 1 pha và 50BF 3 pha, dẫn đến rơle SEL 
311L làm việc không chính xác, cụ thể: khi có sự cố so lệch đường 
dây (F87L) 1 pha thì chức năng F87L của rơle SEL 311L tác động đi 
cắt máy cắt ở pha bị sự cố, sự cố tại pha đó sẽ được cô lập, tuy nhiên 
nếu dòng tải ở 02 pha còn lại lớn hơn dòng khởi tạo 50BF thì rơle 
SEL 311L vẫn phát lệnh bảo vệ 50BF, dẫn đến khoá chức năng đóng 
lặp lại (F79), làm cho máy cắt đường dây không đóng lại được. Sau 
khi thực hiện giải pháp, chức năng 50BF của rơle bảo vệ so lệch tại 
các ngăn xuất tuyến 271, 272, 273, 274 làm việc đảm bảo yêu cầu 
kỹ thuật, đảm bảo an toàn và tin cậy khi có sự cố một pha trên lưới. 
(bằng cách cấu hình bổ sung 03 tín hiệu khởi tạo 50BF 1 pha (A, B, 
C) và 01 tín hiệu khởi tạo 50BF 3 pha từ rơle bảo vệ so lệch SEL 311L 
gởi đến rơle bảo vệ khoảng cách SEL 421)

Là người có tinh thần trách nhiệm, Tuấn luôn là người tiên 
phong trong trong công việc. Nhiều đồng nghiệp được Tuấn tận 
tâm hướng dẫn, giúp đỡ đã trở thành những người lao động giỏi 
trong dây chuyền sản xuất của đơn vị .

Nhận xét về Nguyễn Anh Tuấn, nhiều lãnh đạo và đồng 
nghiệp đều cho rằng Tuấn là kỹ sư trẻ, có nhiều tài năng, đã đóng 
góp rất lớn vào sự thành công của đơn vị trong thời gian qua và là 
tấm gương sáng cho thế hệ trẻ của đơn vị nói riêng và của Ngành 
Truyền tải nói chung về tinh thần chịu khó học tập nghiên cứu 
và vươn lên trong công việc. Mặc dù mới 32 tuổi, có 7 năm kinh 
nghiệm công tác, Tuấn luôn say mê với công việc, luôn có tinh 
thần vượt khó để vươn lên, không ngừng học tập nâng cao trình 
độ chuyên môn, luôn tận tâm với công việc, có trách nhiệm khi 
nhận nhiệm vụ được giao; luôn ứng dụng khoa học, công nghệ 
vào trong thực tiễn sản xuất góp phần nâng tầm vị thế của Ngành 
trong lĩnh vực Truyền tải.

 Khi được hỏi về những những động lực để thôi thúc Tuấn 
thực hiện nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như vậy ? Tuấn chỉ giản 
dị trả lời: Đó là hình ảnh người cha trước khi Tuấn bước vào ngành 
và những chuẩn mực đạo đức của người lính truyền tải điện hàng 
ngày Tuấn soi vào đó để thực hiện.

Sau 7 năm công tác, miệt mài, không ngừng học tập nâng 
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Ghi nhận sự đóng góp, cống 
hiến của Nguyễn Anh Tuấn Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 2 đang 
đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét tặng bằng khen vì 
những đóng góp cho ngành trong thời gian qua. Với những phấn 
đấu và đóng góp, Nguyễn Anh Tuấn xứng đáng là tấm gương 
sáng, kỹ sư mẫu mực, giỏi về chuyên môn, tốt về đạo đức, cống 
hiến hết mình vì dòng điện thân yêu của Tổ quốc"./.

 Nguyễn Văn Sinh – Trần Đình Ngọc

SPMB ĐÓNG ĐIỆN CÔNG TRÌNH 
THAY DÂY SIÊU NHIỆT ĐD 220 KV 

BẾN TRE – MỸ THO
Quang Thắng

Vào lúc 22h58 ngày 29/09/2020 tại Trạm 
biến áp (TBA) 220 kV Mỹ Tho và Bến Tre, 
Ban Quản lý dự án các công trình điện 

miền Nam (SPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên 
quan tổ chức đóng điện công trình thay dây siêu 
nhiệt đường dây (ĐD) 220 kV Bến Tre – Mỹ Tho.

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 
gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn 
do EVNNPT huy động và phân bổ theo kế hoạch. 
SPMB đại diện EVNNPT điều hành quản lý dự án; 
Công ty Cổ phần Xây dựng điện 2  là đơn vị thiết 
kế; Công ty TNHH MTV xây lắp điện 2 là đơn vị thi 
công; Công ty TNHH TM SX dây và cáp điện Đại 
Long cấp dây dẫn và phụ kiện; Công ty Truyền tải 
điện 4   đơn vị là đơn vị tư vấn giám sát và tiếp 
nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành. 

Công trình có qui mô, hạng mục chính: Thay 
dây dẫn điện hiện hữu loại ACSR 300/48 ĐD 220kV 
Bến Tre – Mỹ Tho bằng dây dẫn siêu nhiệt lõi com-
posite ACCC316, riêng các đoạn vượt tuyến sông 
Tiền và sông Mỹ Tho sử dụng dây dẫn siêu nhiệt 
lõi composite chịu lực ACCC ULS 314. Với chiều 
dài đơn tuyến khoảng 15,85km, có điểm đầu là 
cột cổng 220 kV tại các ngăn lộ 271, 272 thuộc 
TBA 220 kV Mỹ Tho (hiện hữu) và điểm cuối là cột 
cổng 220 kV tại các ngăn lộ 273, 272 thuộc TBA 
220 kV Bến Tre (hiện hữu).

Tại ngăn lộ 272 TBA 220 kV Bến Tre thay dây 
dẫn đấu nối giữa các thiết bị, dây dẫn đấu nối đến 
đường dây cho 1 ngăn lộ đi Mỹ Tho (hiện hữu 
đang 01xACSR 400 mm2) thành dây 01xTAL 660 
mm2; Thay các kẹp cực thiết bị tương ứng tại các 
ngăn lộ thay dây dẫn.

Tại ngăn lộ 271 và 272 TBA 220 kV Mỹ Tho 
thay dây dẫn đấu nối giữa các thiết bị, dây dẫn 
đấu nối đến đường dây cho 2 ngăn lộ đi Bến Tre 
(hiện hữu đang 01xACSR 400 mm2) thành dây 
01xTAL 660 mm2.; Thay các kẹp cực thiết bị tương 
ứng tại các ngăn lộ thay dây dẫn.

Sau khi hoàn thành công trình sẽ nâng khả 
năng tải của ĐD 220 kV Bến Tre – Mỹ Tho hiện hữu 
nâng cao khả năng mang tải, góp phần giải tỏa 
công suất của các nhà máy tại Trung tâm Điện lực 
Duyên Hải nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, 
liên tục để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội khu 
vực tỉnh Bến Tre, tỉnh Tiền Giang và phụ cận. 
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Chiều 03/11/2020 tại Ủy ban 
MTTQ Việt Nam Thành phố 
Hà Nội, đã diễn ra chương 

trình tiếp nhận ủng hộ của nhân dân 
Thành phố Hà Nội đối với các tỉnh 
miền Trung khắc phục hậu quả mưa 
lũ. Chủ trì buổi tiếp nhận ủng hộ có 
bà  Nguyễn Lan Hương – Phó Chủ tịch 
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 
Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà 
Nội. Đại diện Lãnh đạo Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc tham gia chương 
trình ủng hộ có ông Hồ Mạnh Tuấn - 
Thành viên Hội đồng thành viên, ông 
Trịnh Quang Minh - Chủ tịch Công 
đoàn Tổng công ty; cùng tham dự có 
lãnh đạo VP Đảng ủy và lãnh đạo một 
số Ban chuyên môn Tổng công ty.

Những ngày qua mưa lớn kéo 
dài chưa kịp dứt thì tiếp những ngày 
sau đó khu vực miền Trung phải hứng 
chịu các đợt áp thấp nhiệt đới, và các 
cơn bão số 6, 7,8. Khiến các tỉnh miền 
Trung rơi vào tình trạng bão chồng 
bão, lũ chồng lũ. Mưa dồn dập, nước 
lũ dâng cao gây chết người, nhấn 
chìm, tàn phá đồng ruộng, hoa màu, 
gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi. 
Nhiều trường học, bệnh viện và các 
công trình công cộng bị hư hỏng, 
ngập lụt, huyết mạch giao thông 
bị cắt đứt. Cuộc sống của đồng bào 
miền Trung nơi đây bị đảo lộn nghiêm 
trọng. Theo thống kê đến thời điểm 
này đã có 148 người chế và người mất 
tích. Những mất mát vô cùng to lớn 
do thiên tai gây ra đã gây thiệt hại 
nặng nề về người và tài sản của Nhà 
nước và của nhân dân thuộc khu vực 
các tỉnh Miền Trung.

Đứng trước những đau thương 
mất mát do mưa lũ gây ra đối với  
người dân tại một số tỉnh Miền Trung, 
thực hiện lời kêu gọi của Chính phủ, 
của Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam. Cùng với truyền 
thống đạo lý của dân tộc và tinh thần 
“tương thân, tương ái”, “thương người 

như thể thương thân”. Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc đã kêu gọi sự đóng 
góp bằng hành động thiết thực nhất 
trong toàn thể CBCNV tham gia. Trước 
đó toàn Tổng công ty đã đóng góp và 
quyên góp được hơn 6 tỷ đồng để 
ủng hộ đồng bào miền Trung khắc 
phục thiên tai, lũ lụt và các hoạt động 
tương trợ xã hội liên quan, số tiền này 
được trao cho Mặt trận tổ quốc Việt 
nam tại các tỉnh, thành phố.

Theo đó, Tổng công ty đã trích 
số tiền là 1 tỷ đồng để ủng hộ thông 
qua Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành 
phố Hà Nội và 300 triệu đồng ủng 

hộ quỹ Vì người nghèo. Đây là nguồn 
ủng hộ góp phần giúp đồng bào các 
tỉnh miền Trung ổn định cuộc sống 
giảm bớt những khó khăn, vượt lên 
số phận để chống chọi với thiên 
tai lũ lụt; đồng thời thể hiện nghĩa 
cử đầy trách nhiệm và tình người; 
cũng như góp phần nâng cao hình 
ảnh của một Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc, thể hiện một nét đẹp văn 
hoá  đối với xã hội và cộng đồng, với 
mong muốn nhân dân miền Trung sẽ 
sớm vượt qua khó khăn và ổn định 
cuộc sống.

Việt Hạnh

Ông Hồ Mạnh Tuấn - Thành viên Hội đồng thành viên trao 1 tỷ đồng ủng hộ cho 
nhân dân các tỉnh miền Trung

Ông Trịnh Quang Minh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty  trao 300 triệu đồng 
cho Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội ủng hộ Quỹ vì người nghèo

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC TRAO TIỀN ỦNG HỘ 
ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG TẠI ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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Đây là đánh giá của Tổng giám 
đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam - ông 
Trần Đình Nhân, tại buổi làm việc của 
Tập đoàn với Tổng công ty Điện lực TP 
Hà Nội (EVNHANOI) để kiểm tra, rà soát 
tình hình sản xuất - kinh doanh, đầu tư 
- xây dựng năm 2020. Sự kiện diễn ra 
ngày 30/9, tại Hà Nội.

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

9 tháng năm 2020, EVNHANOI đã 
đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn 
định; đặc biệt trong thời gian phòng 
chống dịch bệnh COVID-19 và thực 
hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/
CT-TTg của Chính phủ; góp phần tái 
khởi động và khôi phục nền kinh tế 
của thành phố trong điều kiện “bình 
thường mới”.

Cụ thể, sản lượng điện thương 
phẩm của Tổng công ty đạt khoảng 
15,4 tỉ  kWh, tăng 2,42% so với cùng 
kỳ năm 2019, đạt hơn 72% kế hoạch 
EVN giao năm 2020 (21,150 tỉ kWh). 

Về đầu tư xây dựng lưới điện, 
trong 9 tháng đầu năm, EVNHANOI 
đã khởi công 9 công trình và  đóng 
điện 5 công trình 110/220kV;  khởi 
công 266 công trình và  đóng điện 
240 công trình lưới trung, hạ thế. 

Các chỉ số quản lý kỹ thuật vận 
hành (tổn thất điện năng, suất sự cố, 
độ tin cậy cung cấp điện) cơ bản đạt 
kế hoạch được giao. Tổng công ty 
phấn đấu thực hiện vượt kế hoạch 
EVN giao năm 2020.

Đặc biệt, EVNHANOI đã đưa vào 
vận hành thêm 2 TBA 110kV không 
người trực, nâng tổng số trạm không 
người trực của EVNHANOI lên 44/47 
trạm.  Tổng công ty dự kiến hoàn 
thành chuyển 100% TBA không 
người trực vào cuối năm 2020.

Về công tác kinh doanh - dịch vụ 
khách hàng, đến hết tháng 9/2020, 
EVNHANOI đã tiếp nhận, giải đáp và 
xử lý gần 663.800 cuộc gọi đến Tổng 
đài 19001288 (trung bình 1.820 cuộc 

gọi/ngày). Tỉ lệ tiếp nhận yêu cầu của 
khách hàng qua Trung tâm CSKH và 
Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt trên 
75% tổng số yêu cầu. Chỉ số tiếp cận 
điện năng của EVNHANOI hiện đạt 
3,37 ngày, tốt hơn kế hoạch EVN giao.

EVNHANOI cũng đã thực hiện 
tốt công tác vận động, khuyến khích 
khách hàng Thủ đô lắp đặt, sử dụng 
hệ thống điện mặt trời mái nhà 
(ĐMTMN). Lũy kế 9 tháng đầu năm 
2020, đã có gần 1.000 khách hàng lắp 
đặt, sử dụng ĐMTMN, với tổng công 
suất lắp đặt 10,65MWp. 

Tính đến nay, EVNHANOI đã lắp 
đặt hơn 2,2 triệu công tơ điện tử 
(chiếm 94% tổng số công tơ). Tất 
cả các yêu cầu, kiến nghị của khách 
hàng liên quan đến chỉ số công tơ, 
hóa đơn tiền điện được tổ chức kiểm 
tra, xác minh, xử lý trong vòng 24 giờ.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình 
Nhân biểu dương các kết quả trong 
sản xuất - kinh doanh và đầu tư - xây 
dựng của Tổng công ty  thời gian 
qua, đặc biệt là trong công tác quản 
lý kỹ thuật. Lãnh đạo Tập đoàn cũng 
ghi nhận công tác kinh doanh - dịch 
vụ khách hàng của EVNHANOI ngày 
càng được nâng cao cả về chất và 
lượng, được chính quyền Thành phố 
và khách hàng đánh giá tốt.

Trong thời gian tới,  Tổng giám 
đốc EVN yêu cầu Tổng công ty tiếp 
tục chủ động xây dựng kế hoạch, 

thực hiện tốt công tác quản lý vận 
hành lưới điện  ổn định, liên tục, tin 
cậy, an toàn; đảm bảo cung ứng điện 
phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, nhất 
là đối với các sự kiện chính trị - xã hội 
quan trọng; bên cạnh đó áp dụng các 
tiến bộ KHCN, nhất là thành quả của 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 
4 trong thực hiện công tác sản xuất - 
kinh doanh...

Lãnh đạo Tập đoàn lưu ý 
EVNHANOI tiếp tục thực hiện tốt 
công tác đầu tư - xây dựng;  làm tốt 
công tác cân đối tài chính, bảo toàn 
và phát triển vốn nhà nước,... theo kế 
hoạch được Tập đoàn giao; nâng cao 
công tác truyền thông; đặc biệt liên 
tục kiểm tra, giám sát, hoàn thiện quy 
chế, cách thức công tác ghi chỉ số, lập 
hóa đơn tiền điện nhằm không để xảy 
ra sai sót; phấn đấu lắp đặt 100% công 
tơ điện tử trên địa bàn Thành phố…

Nhấn mạnh EVNHANOI “phải tự 
định hình đường lối phát triển của 
mình”, Tổng giám đốc EVN kỳ vọng 
Tổng công ty phải tự làm mới mình, đề 
ra những thử thách lớn hơn, chỉ tiêu 
cao hơn để thúc đẩy sự phát triển của 
đơn vị, với mục tiêu trở thành đơn vị 
cung ứng điện tốt nhất cả nước.

Trước đó, Tổng giám đốc EVN 
Trần Đình Nhân và đoàn công tác đã 
có buổi làm việc với Công ty Điện lực 
Hoàng Mai (thuộc EVNHANOI).  

 Huy Phong - Việt Dũng

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân phát biểu kết luận buổi làm việc.

EVNHANOI CÓ NHỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN 
VỮNG CHẮC TRONG SẢN XUẤT - KINH DOANH
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Phát biểu tại hội nghị, ông 
Hoàng Tiến Dũng, Cục trưởng 
Cục Điện lực và Năng lượng tái 

tạo, Bộ Công Thương đánh giá cao 
những ý kiến tư vấn và khuyến nghị 
của Đan Mạch và Ngân hàng Thế giới 
- những đối tác truyền thống của Việt 
Nam với  nhiều kinh nghiệm trong 
lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Cục trưởng Cục Điện lực và Năng 
lượng tái tạo Hoàng Tiến Dũng cũng 
cho biết, Chính phủ Việt Nam luôn 
cam kết phát triển ngành năng lượng 
bền vững và đây là thời điểm có ý 
nghĩa quan trọng với Quy hoạch Phát 
triển điện lực Quốc gia VIII đang được 
Bộ Công Thương xây dựng.

Theo ông Kim Højlund 
Christensen, Đại sứ Đan Mạch tại 
Việt Nam, ngành công nghiệp điện 

gió phát triển sẽ không chỉ là nguồn 
cung cấp năng lượng sạch và góp 
phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu mà 
còn tạo ra một số lượng lớn việc làm 
cho người dân địa phương đồng thời 
tạo ra nền kinh tế biển mới và thu hút 
nguồn đầu tư lớn.

Trong hai ngày của hội nghị, Cục 
Năng lượng Đan Mạch và Ngân hàng 
Thế giới (WB) có những bài trình bày 
nghiên cứu và đề xuất các khuyến 
nghị về lộ trình phát triển ngành điện 
gió ngoài khơi với Chính phủ Việt 
Nam khi Quy hoạch phát triển điện 
lực Quốc gia VIII phác họa lộ trình 
phát triển ngành Đện Việt Nam 10 
năm tới và định hướng đến năm 2045 
đang ở giai đoạn hoàn thiện.

Với tiềm năng to lớn, ước tính 
khoảng 160GW trong vòng 5-100 

km tính từ bờ, Việt Nam có điều kiện 
thuận lợi để phát triển ngành công 
nghiệp điện gió ngoài khơi. Bờ biển 
dài, các nguồn gió dồi dào là những 
yếu tố then chốt để ngành công 
nghiệp xanh này phát triển và sản 
xuất ra nguồn điện xanh với giá hấp 
dẫn đồng thời tạo thêm nhiều việc 
làm và thu hút đầu tư.

Các nghiên cứu do Cục Năng 
lượng Đan Mạch và Ngân hàng Thế 
giới thực hiện cũng khuyến nghị rằng 
từ nay đến năm 2030, Việt Nam có 
thể đưa vào vận hành 10GW điện gió 
ngoài khơi.

Cũng tại hội nghị, những nghiên 
cứu trong nhiều khía cạnh khác nhau 
như: đánh giá tiềm năng, đánh giá về 
khả năng truyền tải, năng lực chuỗi 
cung ứng nội địa; những cơ hội, thách 
thức trong việc phát triển điện gió 
ngoài khơi; những kinh nghiệm về 
chính sách, hệ thống quản lý ngành 
từ các nước có ngành công nghiệp 
điện gió ngoài khơi phát triển,... được 
các chuyên gia trình bày, thảo luận 
để tiếp tục hoàn thiện báo cáo và đệ 
trình lên Chính phủ Việt Nam trong 
thời gian tới.

Kết quả của hội nghị sẽ là thông 
tin đầu vào quan trọng cho việc hình 
thành các mục tiêu chính sách trong 
Quy hoạch Phát triển điện lực Quốc 
gia VIII của Việt Nam, cơ sở chính sách 
quan trọng để phát triển ngành Năng 
lượng của Việt Nam cho giai đoạn 10 
năm tới với tầm nhìn đến năm 2045.

Vũ Minh

Toàn cảnh Hội nghị đề xuất lộ trình phát triển điện gió ngoài khơi và khuyến nghị 
chính sách cho Việt Nam - Ảnh: Nguyễn Kim Quý.

ĐỀ XUẤT LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI 
VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM

Hội nghị đề xuất lộ trình phát triển điện gió ngoài khơi và khuyến nghị chính sách cho Việt 
Nam được Bộ Công Thương, Đại sứ quán Đan Mạch, Ngân hàng Thế giới và Cục Điện lực Đan Mạch 
đồng tổ chức, diễn ra trong hai ngày 22-23/9 tại Hà Nội, Copenhagen và một số điểm cầu khác 
trên thế giới.
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GWEC cho hay, ngành 
điện gió của Việt 

Nam đang phải đối mặt với tình trạng 
giảm đà đầu tư trong năm 2020 do sự 
không chắc chắn xung quanh khuôn 
khổ đầu tư; trong đó, sự chậm trễ 
trong việc gia hạn biểu giá FIT sẽ cản 
trở sự phát triển của chuỗi cung ứng 
và gây trở ngại cho việc giảm chi phí 
tại thị trường điện gió mới hình thành 
này, và kết quả là sẽ đẩy lùi mục tiêu 
của Việt Nam về một tương lai có 
được nguồn điện sạch, đáng tin cậy 
và giá phải chăng.

Việt Nam là thị trường điện gió 
phát triển nhanh nhất trong khu 
vực, với công suất 500 MW trên bờ 
và ngoài khơi đang được lắp đặt và ít 
nhất 4.000 MW dự kiến sẽ được đưa 
vào vận hành vào năm 2025. 

Tuy nhiên, sự quan tâm của các 
nhà đầu tư đến phát triển dự án điện 

gió ở Việt Nam đã chậm lại đáng kể 
trong năm 2020, vì các dự án điện 
gió trên bờ thường yêu cầu 2 năm để 
phát triển trong khi đó biểu giá điện 
FIT hiện tại chỉ áp dụng cho các dự án 
hoàn thành trước tháng 11/2021. 

Do chưa có sự rõ ràng về kế 
hoạch giá FIT từ năm 2022 trở đi nên 

các nhà đầu tư phải đối mặt với nhiều 
bất trắc khi cam kết đầu tư cho các 
dự án điện gió mới, điều này gây ảnh 
hưởng nghiêm trọng tới lưới điện 
trong tương lai và dẫn tới cắt giảm 
việc làm.

Ông Ben Backwell, Giám đốc 
điều hành của Hiệp hội điện gió Toàn 

Theo thông tin từ Hiệp hội điện gió 
toàn cầu (GWEC), hiệp hội này đã có kiến 
nghị, kêu gọi Việt Nam sớm gia hạn 
biểu giá FIT, hay còn gọi là biểu giá điện 
hỗ trợ, áp dụng cho điện gió.

HIỆP HỘI ĐIỆN GIÓ TOÀN CẦU 
KIẾN NGHỊ VIỆT NAM SỚM GIA HẠN BIỂU GIÁ FIT

Tiềm năng điện gió của Việt Nam rất lớn - Ảnh: Đ.Dũng.
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cầu nhận định: “Việt Nam được công nhận rộng rãi là 
quốc gia dẫn đầu khu vực về năng lượng sạch ở Đông 
Nam Á và thu hút cam kết đầu tư từ một số doanh 
nghiệp lớn thế giới trong lĩnh vực này. Chính phủ Việt 
Nam cần tránh làm chậm lại các khoản đầu tư thực sự 
cần thiết cho ngành này bằng cách gia hạn thời gian áp 
dụng biểu giá FIT; từ đó, đảm bảo các khoản đầu tư dài 
hạn được thực hiện, tạo ra hàng chục nghìn việc làm có 
tay nghề cao và cung cấp năng lượng sạch, cạnh tranh 
cho nền kinh tế Việt Nam”.

Với tiềm năng to lớn của năng lượng gió trong việc 
sản xuất điện sạch và tăng trưởng xanh, tháng 6/2020, 
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt bổ sung thêm 
7.000 MW từ các dự án điện gió mới vào quy hoạch 
tổng thể ngành Điện của Việt Nam (Quy hoạch điện 
VII hiệu chỉnh). Tuy nhiên, thực tế là phần lớn trong số 
7.000 MW này có thể không đạt được do không chắc 
chắn về việc gia hạn biểu giá FIT.Ông Mark Hutchinson, 
Chủ tịch Nhóm công tác khu vực Đông Nam Á của Hiệp 
hội Điện gió Toàn cầu cho rằng, Việt Nam đang trên đà 
đạt được lợi thế về quy mô và giảm chi phí trong ngành 
điện gió và đà này cần được duy trì nếu muốn tránh 
chu kỳ phát triển bùng nổ và suy thoái. Do quy định 
về khuôn khổ thời gian thực hiện dự án nên chậm trễ 
trong gia hạn biểu giá FIT dẫn tới nguy cơ xảy ra giai 
đoạn “suy thoái” của ngành, khi đó rất ít dự án được kết 
nối với lưới điện trong giai đoạn 2022-2023.

Về lâu dài, ông Mark Hutchinson cho rằng, điều 
này sẽ gây ảnh hưởng xấu tới nỗ lực giảm chi phí nhờ 
phát triển chuỗi cung ứng nhất quán, quy mô lớn và 
kết quả là Việt Nam sẽ có ít năng lượng tái tạo hơn với 
giá thành cao hơn.

GWEC cho hay, ít nhất 1.650 MW từ các dự án điện 
gió được dự báo sẽ được lắp đặt trước khi giá FIT hiện 
tại hết hạn vào tháng 11 năm 2021. Năng lượng gió là 
nguồn năng lượng sạch, sẵn có, đóng một vai trò quan 
trọng trong việc tăng cường an ninh năng lượng của 
Việt Nam và đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng.

Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang xem xét việc 
gia hạn giá FIT hiện hành và đưa ra một biểu giá FIT 
mới. Ngành điện gió ngày càng rơi vào tình trạng khó 
khăn, sự quan tâm của các nhà đầu tư bị trì hoãn trong 
năm 2020 cộng thêm với sự gián đoạn do đại dịch 
COVID-19.

Thực tế, thị trường điện gió ở Việt Nam đã được 
hưởng lợi từ dòng vốn trong nước và nước ngoài ngày 
càng lớn. Khoảng 4.000 MW dự kiến được lắp đặt vào 
năm 2025 có thể mang lại tới 65.000 việc làm và khoảng 
4 tỷ USD vốn đầu tư. Để hiện thực hóa tiềm năng này, 
GWEC cho rằng, Chính phủ Việt Nam sớm hành động 
để gia hạn thời gian áp dụng giá FIT cho điện gió và 
tránh tình trạng chậm trễ kéo dài trong đầu tư và lắp 
đặt năng lượng sạch trong những năm tới...

 Đình Dũng

Với các gói dịch vụ như: Tiêu chuẩn, chống vi khuẩn 
và nấm mốc, sạch dầu mỡ, toàn diện và kháng khuẩn 
sinh học… App đặt bảo trì máy lạnh chuyên nghiệp 

từ Daikin là ứng dụng kết nối giữa khách hàng và kỹ thuật 
viên sửa chữa máy lạnh trên nền tảng điện thoại thông 
minh IOS, Android hứa hẹn sẽ mang lại cho khách hàng 
nhiều trải nhiệm thú vị.

Dịch vụ cũ trở thành mới qua ứng dụng cộng nghệ

Với lịch sử hơn 95 năm kinh nghiệm trong việc phát 
triển và sản xuất điều hòa không khí. Daikin không chỉ cung 
cấp sản phẩm điều hòa không khí dân dụng mà còn cung 
cấp điều hòa không khí cho thương mại, công nghiệp với 
chất lượng dựa trên nền tảng tiên phong công nghệ trong 
ngành điện lạnh. Tại thị trường Việt Nam, Daikin từ lâu đã 
dẫn đầu về doanh số theo báo cáo của Euromonitor và trở 
thành thương hiệu thân thuộc với tất cả người tiêu dùng.

App sẽ giúp người dùng tiết kiệm tối đa thời gian 
gọi thợ sửa chữa

Từ những sự tin dùng của khách hàng trong nhiều thập 
kỷ qua, Daikin Việt Nam tiên phong ứng dụng công nghệ 
vào dịch vụ sửa chữa máy lạnh khi giới thiệu đến thị trường 
Việt Nam ứng dụng đầu tiên chuyên về sửa chữa máy lạnh 
và các tiện ích khác. Bằng cách kết nối khách hàng với kỹ 
thuật viên được Daikin đào tạo và đảm bảo chất lượng để 
tạo ra chuỗi dịch vụ khép kín. Qua đó, khách hàng sẽ được 
phục vụ một cách nhanh chóng, tiện lợi, đáng tin cậy nhất.

Khi phát sinh nhu cầu sửa chữa máy lạnh, khách hàng 
chỉ cần mở ứng dụng và sử dụng địa chỉ của mình để tìm 
kiếm kỹ thuật viên theo 3 điều kiện “Gần nhất, Trình độ 
tốt nhất, Điểm đánh giá dịch vụ cao nhất” việc này cũng 
giống với các app gọi xe hay ship đồ ăn uống. Sau đó, 
thông tin kỹ thuật viên và đơn giá dịch vụ sẽ được hiển thị 
minh bạch, đầy đủ. Khách hàng có thể đặt lịch hẹn và đánh 
giá trực tiếp, khách quan về chất lượng dịch vụ ngay trên 
ứng dụng. Thông tin hóa đơn dịch vụ cũng được lưu trữ 
và gửi vào email, giúp khách hàng thuận tiện, chủ động 
trong việc quản lý lịch sử sử dụng, sửa chữa máy lạnh theo 
phương châm “Chuyên nghiệp - Tiện lợi - Minh bạch - Kỹ 
thuật tiên tiến”.

Trải nghiệm thực tế cùng app mới của Daikin

Cách thức đặt dịch vụ rất đơn giản và tiện lợi, khách 
hàng chỉ cần tải app Daikin Vietnam trên App Store hoặc 
Play Store, sau đó tạo tài khoản là có thể bắt đầu tiến hành 
đặt lịch hẹn bảo trì. Đơn giá và thông tin các gói dịch vụ 
đều được hiển thị đầy đủ, minh bạch trên ứng dụng. Khách 
hàng có thể thấy điểm rating của kỹ thuật viên trên app 
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cũng như chấm điểm thợ khi dịch 
vụ đã hoàn thành. Ngoài ra, app 
còn giúp khách hàng dễ dàng xem 
lại lịch sử bảo trì các máy trong nhà, 
nhắc lịch hẹn sắp tới.

Toàn bộ kỹ thuật viên đều được 
đào tạo bài bản và được cấp chứng 
chỉ từ Daikin. Dụng cụ sử dụng là 
hàng chất lượng cao như: Máy phun 
hơi nước nóng karcher, đồng hồ gas, 
máy hơi nước của các thương hiệu 
cao cấp.

Các gói dịch vụ bảo trì của Daikin 
Vietnam đều áp dụng những kỹ thuật 
tiên tiến nhất. Gói bảo trì tiêu chuẩn 
ngoài vệ sinh máy theo quy trình 15 
bước, còn bao gồm diệt khuẩn bằng 
hơi nước nóng trên dàn lạnh. Các gói 
dịch vụ nâng cao như: Vệ sinh bằng 
lớp phủ và phin lọc kirei khử mùi, 
chống vi khuẩn, nấm mốc, gói phin 
lọc bio-antibody - kháng khuẩn sinh 
học giúp diệt hiệu quả vi rút cúm 
mùa hay gói tẩy rửa dầu mỡ bám trên 
dàn lạnh đặc biệt áp dụng cho các 
nhà hàng, bếp ăn.

Trước khi tiến hành dịch vụ, kỹ 
thuật viên sẽ kiểm tra thông số của 
máy như nhiệt độ vận hành, tốc độ 
thổi gió, áp suất trong đường ống 
và đo đạc các thông số này, gửi báo 
cáo bảo trì chi tiết sau khi hoàn thành 
dịch vụ để khách hàng dễ dàng kiểm 
chứng chất lượng bảo trì.

Có nhiều tiện ích khác khi dùng 
app như khách hàng biết được lịch sử 
bảo trì, biết được các máy của mình 
trạng thái như thế nào, biết được 
rating của KTV… và bên làm dịch vụ 
cũng biết được máy móc của khách 
hàng qua quá trình bảo trì, sửa chữa 
nên việc xử lý sẽ chính xác hơn.

Kỹ thuật viên trong quá trình 
làm việc sử dụng bạt che phủ vật 
dụng xung quanh, dọn dẹp khu bảo 
trì để bảo đảm sự sạch sẽ và gọn 
gàng cho gia chủ. Sau khi sử dụng 

dịch vụ, khách hàng có thể đánh giá 
chất lượng của kỹ thuật viên, liên hệ 
với tổng đài Daikin Vietnam để được 
giải quyết các khiếu nại, thắc mắc.

App đặt dịch vụ bảo trì máy điều 
hòa được ra mắt từ ngày 15/09/2020, 
bước đầu các dịch vụ của app được 
triển khai ở thành phố Hồ Chí Minh 
và Hà Nội trước khi đồng loạt thực 
hiện trên toàn quốc.

Sau khi Daikin đi đầu trong việc 
ra mắt ứng dụng công nghệ đặt bảo 
trì máy lạnh chuyên nghiệp đã nhận 
được nhiều sự ủng hộ tích cực từ 
khách hàng với tâm lý tò mò và hào 
hứng khi được trải nghiệm ứng dụng 
mới này của Daikin.

Bạn Tuấn Huy Đỗ, chia sẻ sau khi 
trải nghiệm ứng dụng mới này: “Mình 
trải nghiệm rất là ok luôn, an tâm nữa.
Thời lượng vệ sinh là 2h/máy, nhân 
viên cũng dễ chịu nữa, trước đây gọi 
ở ngoài vẽ đủ trò, nay có dịch vụ này 
thấy hài lòng…”.

Hay bạn có nickname Almodeus 
chia sẻ bên dưới bài viết của Daikin 
khi ra mắt ứng dụng mới: “Hay. Có 
app này thì việc vệ sinh máy lạnh an 
tâm. Chứ mấy lần mình thuê toàn bị 
lừa khi thợ đến vẽ đủ kiểu lần nào 
cũng mất gần 1 triệu. Có đợt thợ sửa 
chữa còn dụ bơm ga, vệ sinh này 
nọ tính gần 1 triệu 500 nghìn đồng, 
trong khi máy không có hỏng hóc gì”.

Bên cạnh đó, vẫn có một số ý 
kiến tỏ ra hoài nghi về ứng dụng mới 
này, như bạn Đặng Quang chia sẻ: 
“Không biết có kiểm tra hoạt động 
của toàn bộ máy như kiểu kiểm tra 
có bị xì ga hay hoạt động đúng theo 
tiêu chuẩn của nhà sản xuất không 
nhỉ? Nếu có thì gói cơ bản kia là có 
không?”

Bạn Hoàng Long lại tỏ ra hơi bất 
cập sau khi trải nghiệm ứng dụng, 
không thấy có ứng dụng thanh toán 

qua thẻ: “Nhưng mà có thanh toán 
online điện tử gì ko? hay chỉ có một 
lựa chọn duy nhất là tiền mặt. Nếu chỉ 
tiền mặt thì hơi chán.”

Theo anh Quốc Cường, hiện 
phụ trách mảng bảo trì, bảo dưỡng 
ở Daikin sau khi tổng hợp các ý kiến 
phản ánh của khách hàng đã đưa ra 
một số chia sẻ nhằm giải đáp một 
số thắc mắc như: “Khi máy hết hạn 
bảo hành vẫn có kỹ thuật viên chính 
hãng xuống sửa chữa và có tính phí 
theo quy định của hãng. Hiện nay tại 
Hà Nội và Hồ Chí Minh đã triển khai 
dịch vụ đặt lịch bảo trì bảo dưỡng vệ 
sinh trên app DAIKIN VIETNAM, còn 
vấn đề bảo hành sửa chữa thì triển 
khai trên toàn quốc nên kahchs hàng 
hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng 
các dịch vụ của hãng.”.

Chia sẻ về việc ra mắt dịch vụ gọi 
bảo trì máy điều hòa qua ứng dụng, 
đại diện Daikin Việt Nam cho biết: 
“Ứng dụng của chúng tôi sẽ chuẩn 
hóa thị trường bảo trì máy lạnh, mang 
đến cho khách hàng sự yên tâm bằng 
dịch vụ chuyên nghiệp, tiện lợi, minh 
bạch, kỹ thuật tiên tiến từ chính 
hãng Daikin. Trong tương lai, Daikin 
Việt Nam sẽ luôn nỗ lực cải tiến và 
mang đến thêm nhiều dịch vụ nâng 
cao khác nhằm mang lại trải nghiệm 
hoàn hảo hơn cho khách hàng”.

Với các dịch vụ hỗ trợ đi kèm 
như sửa chữa, bảo trì..., cơ hội cho các 
công ty cũng không hề nhỏ. Bởi đến 
một thời gian định kỳ, các máy lạnh 
đều cần vệ sinh máy, bảo dưỡng, nạp 
gas.. Chưa kể, máy lạnh nào cũng cần 
được kiểm tra thường xuyên để đảm 
bảo máy chạy êm, không hao hụt 
điện... Tuy nhiên, hầu hết khách hàng 
đều ít nhiều e ngại việc sửa chữa, bảo 
trì máy lạnh sẽ làm phát sinh bệnh 
mới, chi phí mới hoặc gian lận xảy 
ra. Đó là lý do, khách hàng thường 
mong muốn tìm kỹ thuật viên có tay 
nghề và đáng tin cậy. Với ứng dụng 
mới, Daikin Việt Nam sẽ xóa tan các 
lo lắng này cho khách hàng. Công ty 
cũng tin tưởng, dịch vụ mới của hãng 
sẽ mang đến mô hình dịch vụ hoàn 
thiện cho thị trường và đáp ứng tốt 
nhu cầu khách hàng.

Quốc Chiêu
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Những phương pháp sạc nhanh thông thường

Ngoài việc sử dụng củ sạc, cáp sạc phù hợp với công 
suất lớn nhất của máy, bạn hoàn toàn có thể tăng tốc độ 
sạc bằng một số mẹo nhỏ dưới đây:

Sạc nhanh cho iphone bằng cách bật chế độ máy bay

Lựa chọn chế độ máy bay khi sạc

Đây là một mẹo nhỏ nhưng lại hữu dụng cho những 
người sử dụng smartphone nói chung và iPhone nói riêng. 
Việc tắt máy hay bật chế độ AirPlane (Chế độ máy bay) 
đồng nghĩa với việc bạn tắt đi các kết nối thông thường 
của điện thoại như kết nối mạng, 3G, NFC, Bluetooth. Điều 
này sẽ giúp cho máy không bị tiêu hao năng lượng cho 
việc kết nối và đẩy nhanh tốc độ sạc hơn. Kết quả thực 
nghiệm với những mẫu smartphone thông thường đã 
chứng minh điều đó.

Để thực hiện kích hoạt chế độ máy bay bạn thực hiện 
vuốt ngón tay từ dưới màn hình lên để vào Control Center 
sau đó bấm vào biểu tượng hình máy bay.

Sử dụng ổ cắm điện thay vì cổng USB.

 Sử dụng ổ điện với củ sạc chính hãng sẽ hiệu quả hơn khi 
sạc qua cổng USB

Hầu hết các mẫu iPhone hiện nay đều có thể sạc được 
thông qua cổng USB. Điều này giúp cho người dùng có 
thêm lựa chọn cho việc sạc pin. Thông thường dòng điện 
qua cổng USB có cường độ thấp hơn so với ổ cắm điện, vì 
thế chiếc điện thoại của bạn sẽ lâu đầy pin hơn. Vậy, nếu 
có thể hãy lựa chọn cách sạc pin thông qua ổ cắm điện.

Giữ iPhone thông thoáng và kiểm soát nhiệt độ trong 
khi sạc

Các nhà sản xuất điện thoại luôn khuyến cáo người 
dùng, nhiệt độ là tác nhân hàng đầu gây giảm hiệu suất 
pin. Bạn không nên để điện thoại tiếp xúc quá lâu dưới 
ánh sáng mặt trời hay gần các nguồn nhiệt mạnh. Ngoài 
ra, lớp vỏ, ốp lưng trang trí cũng sẽ khiến cho máy bị 
nóng. Vì thế, bạn nên tháo máy ra khỏi vỏ, ốp lưng khi sạc 
để tăng tốc độ sạc pin nhanh chóng.

Một viên pin được duy trì ở nhiệt độ từ 25 đến 300C sẽ 
vẫn duy trì được khoảng 85% dung lượng sau một năm sử 
dụng, thậm chí là thường xuyên được sạc từ 0 đến 100%. 
Dung lượng pin sẽ cao hơn nếu như người dùng sạc theo 
chu kỳ từng giai đoạn nhỏ. Tăng nhiệt độ lên 400C thì 
dung lượng pin tụt xuống còn khoảng 65% sau một năm 
sử dụng, và lên đến 600C thì chỉ sau 3 tháng dung lượng 
còn khoảng 65%.

Không sử dụng điện thoại khi đang sạc pin.

Một trong những thắc mắc có từ khá lâu chính là việc 
vừa sạc pin vừa sử dụng điện thoại. Thực tế tác hại này đã 
thấy rất rõ qua những tai nạn đáng tiếc mà nó mang lại.

Không sử dụng điện thoại trong khi sạc

SẠC NHANH, ĐÚNG CÁCH 
VÀ AN TOÀN CHO PIN TRÊN IPHONE

Tiêu Hoàng

Nhiều người cho rằng sạc pin nhanh hoặc dùng sạc iPad, MacBook cho iPhone là không an toàn, nhanh 
chai pin thậm chí hỏng máy. Về cơ bản quan điểm này là đúng vào nhiều năm trước, tuy nhiên công nghệ 
hiện tại đã thay đổi với rất nhiều cải tiến, quan điểm này không còn phù hợp nữa.

Bài viết này sẽ cung cấp các thông tin mới nhất về cơ chế sạc, cách sạc nhanh, đúng cách và an toàn 
cho pin trên iPhone.
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Chọn tính năng Sạc pin được tối ưu hoá

Để làm điều này, hãy mở Cài đặt (Setting) > Pin (Battery) > 
Tình trạng pin (Battery Health) và chọn tính năng Sạc pin được 
tối ưu hóa.

Không nên để pin cạn kiệt mới sạc và sạc đầy 100%

Đừng đợi pin trên iPhone giảm xuống còn 1-2% mới cắm 
sạc và sạc đầy đến mức 100%. Theo Dominik Schulte, Giám đốc 
Điều hành của Batterie Ingenieure - một công ty pin tại Đức - cho 
biết, việc sạc điện thoại qua đêm, hoặc sạc đến 100% và giữ như 
vậy liên tục sẽ ảnh hưởng rất xấu tới pin, các thành phần hoá học 
trong pin sẽ bị biến đổi và dần trở nên kém hiệu quả trong việc 
lưu trữ năng lượng

 Tuổi thọ của pin được tính dựa trên chu kỳ sạc. Một chu kỳ 
sạc đầy đủ là từ 0% đến 100% mức pin. Nếu bạn sạc pin từ 90% 
đến 100%, bạn chỉ sử dụng 1/10 chu kỳ. Vì vậy, để không lãng phí 
một chu kỳ đầy đủ, bạn nên sạc điện thoại nhiều lần trong ngày.

 Thật vậy, sạc theo từng đợt nhỏ rất tốt cho các loại pin 
Lithium-ion (Li-ion) và thực tế mang lại nhiều lợi ích giúp kéo dài 
tuổi thọ pin. Khi gần hết, những loại pin Li-ion kéo vào một dòng 
điện không đổi và hoạt động ở một điện áp thấp hơn. Điện áp 
này tăng lên đều đặn khi pin được sạc lên, và đạt ổn định khi pin 
được khoảng 70% trước khi dòng điện bắt đầu giảm xuống cho 
đến khi dung lượng đầy.

Điều đáng chú ý là khi hoạt động ở một mức điện áp thấp 
rất tốt cho tuổi thọ pin, làm tăng số chu kỳ sạc hiện có trước khi 
bạn bắt đầu thấy dung lượng pin giảm mạnh. Nói đại khái rằng 
cứ giảm 0,1V điện áp pin thì sẽ làm tăng gấp đôi tuổi thọ chu 
kỳ (theo Battery University). Do đó, việc sạc điện thoại lên trong 
khoảng 30 đến 80% pin sẽ luôn giữ cho điện áp thấp hơn và kéo 
dài tuổi thọ pin.

Hơn nữa, “độ xả sâu” cũng có tác dụng tương tự trên các chu 
kỳ xả hoàn toàn (xả sạch) trước khi dung lượng pin giảm xuống. 
Đó là lượng pin đã được sử dụng giữa hai lần sạc. Những lần xả 
một ít, khoảng 60% hơn là 100% giữa hai lần sạc có thể làm tăng 
gấp đôi tuổi thọ pin, và chỉ sử dụng hết 20% pin cũng có thể 
tăng gấp đôi tuổi thọ pin. Việc chỉ sử dụng hết có 20% pin giữa 
hai lần sạc về thực tế là ít người làm được, nhưng về dài hạn thì 
việc sạc đầy pin lại sau khi bạn đã sử dụng hết một nửa pin sẽ làm 
tăng đáng kể tuổi thọ của pin, đặc biệt là đối với những người 
tránh sạc đầy mỗi lần. Tóm lại, sạc pin đều đặn mỗi lần một ít tốt 
cho các loại pin Li-ion hơn là sạc đầy trong một thời gian dài. Tuy 
nhiên cũng không nên để pin cạn kiệt mới sạc, tốt nhất khi điện 

Đầu tiên, việc này không chỉ làm nóng máy 
hay làm giảm tuổi thọ pin iPhone do pin vừa trong 
trạng thái nạp năng lượng, lại vừa phải xả bởi 
những tác vụ của người dùng trong quá trình sạc, 
khiến nhiệt độ iPhone bị đẩy lên cao, gây ra những 
tác hại cho pin và  điện thoại. Không những vậy 
điều này còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng 
hoạt động của cục sạc pin. 

Một chiếc điện thoại trung bình mất khoảng 
2 tiếng để sạc đầy, đối với cục sạc bị chai, bạn phải 
mất 3 đến 4 tiếng hay cao hơn cho một lần sạc đầy 
pin. Mà nguy hiểm hơn, với xu hướng hiện nay đa 
số những chiếc iPhone thời trang đều được làm 
từ chất liệu kim loại nguyên khối nên tiềm ẩn khả 
năng bị rò điện. Chính vì vậy, đề đảm bảo an toàn 
cho điện thoại và người sử dụng đồng thời tăng 
tốc độ sạc pin thì chúng ta không nên hoặc hạn 
chế việc vừa sạc pin vừa dùng smartphone.

Sạc iPhone đúng cách, an toàn và hiệu quả

Hạn chế sạc pin qua đêm

Việc sạc pin qua đêm nhiều lần có thể khiến 
pin chai và giảm tuổi thọ. Dù pin iPhone có chức 
năng ngắt nguồn điện khi đầy nhưng bạn vẫn nên 
hạn chế điều này. Theo đó,  cách sạc pin iPhone 
đúng cách là hạn chế sạc qua đêm, nên để máy ở 
những nơi an toàn, thoáng mát.

Tối ưu hoá quá trình sạc pin

Với những bạn do nhiều yếu tố khách quan, 
việc sạc pin qua đêm diễn ra thường xuyên thì tính 
năng này sẽ là giải pháp hữu hiệu. Trong iOS 13, 
Apple đã giới thiệu một tính năng mới có tên gọi 
là “Tối ưu hóa sạc pin”. Tính năng này được kích 
hoạt mặc định khi người dùng cập nhật lên iOS 13. 
Theo đó, iPhone sẽ học hỏi thói quen sử dụng điện 
thoại hằng ngày của bạn và đưa ra dự đoán máy 
sẽ được sạc trong bao lâu khi bạn sạc chúng qua 
đêm. Sau một vài tuần, nó sẽ biết bạn thường dậy 
và sử dụng iPhone lúc nào (chẳng hạn như vào lúc 
8 giờ sáng).

Với việc dự đoán về hành vi sử dụng hàng 
ngày, tính năng tối ưu hóa sạc pin sẽ ngăn iPhone 
sạc đầy 100% từ khi bạn cắm điện. Thay vào đó, 
iPhone sẽ được sạc đến 80% (có nghĩa rằng iPhone 
sẽ dừng sạc khi thiết bị đạt 80% pin) mặc dù 
iPhone vẫn kết nối với cổng sạc. Và ngay trước 8 
giờ sáng (lúc bạn thường thức dậy), iPhone sẽ căn 
chỉnh thời gian và hoàn thành việc sạc đầy 100% 
thiết bị trước thời gian này.

Sẽ cần đến vài tuần để iPhone thu thập được 
dữ liệu và đoán xem bạn thường thức dậy và sử 
dụng điện thoại vào lúc nào. Nếu hành vi sử dụng 
iPhone của bạn bất thường, tính năng tối ưu sạc 
pin trên iPhone có thể không bao giờ hoạt động.
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thoại còn 20% pin thì bạn nên cắm sạc để kéo dài tuổi thọ 
cho Pin.

Quá trình sạc pin điện thoại (Nguồn: Internet)

Điện áp pin thấp giúp kéo dài dung lượng pin, như 
trong hình cho thấy:

Màu xanh: Sạc ở điện áp thấp cho 65% lượng pin đầu 
tiên. 

Màu vàng: Bắt đầu giai đoạn điện áp ổn định. 

Màu đỏ: Thời gian sạc lâu lơn khi điện áp cao cho 15% 
lượng pin cuối cùng.

Không sử dụng sạc “dởm”

Mỗi loại điện thoại có thể hoạt động với nhiều bộ sạc 
pin khác nhau. Tuy nhiên, với những bộ sạc không đúng 
tiêu chuẩn, tuy vẫn có thể sạc đầy pin cho điện thoại, 
nhưng về lâu dài sẽ gây chai pin và kéo dài thời gian sạc. 
Lời khuyên cho bạn là hãy sử dụng đúng bộ sạc pin đi kèm 
với điện thoại khi bạn mua máy và nếu bộ sạc đó bị hư, 
hãy tìm đúng loại sạc để thay thế.

 

Cách đơn giản để phân biệt sạc Fake (Nguồn: Internet)

Thật vậy, bạn có thể dùng bất kỳ cục sạc nào của 
Apple để sạc cho iPhone, iPad của bạn miễn là cục sạc đó 
phải là sạc chính hãng Apple. Sạc không chính hãng (fake) 
cho ra dòng có độ nhiễu xung điện cao (ripple noise) do 
không có IC lọc nhiễu, không có cơ chế bảo vệ quá dòng, 
quá áp. Pin sẽ dễ chai nếu bạn dùng sạc fake hoặc tệ hơn 
là làm hại nguồn máy, thậm chí chết mạch sạc máy hoặc 
chết nguồn.

Giải pháp sạc nhanh cho iPhone bằng sạc iPad 
hay MacBook

Như đã nói ở phía trên, nhiều người cho rằng dùng 
sạc iPad và MacBook sẽ có dòng cao hơn và điều đó 
không an toàn cho thiết bị. Quan điểm trên là không 
đúng, iPhone chỉ lấy đủ dòng điện mà nó cần. Đối với 
những đời iPhone cũ chỉ cần dòng 5W thì cho dù cắm sạc 
10 -12W thậm chí là sạc MacBook USB-C 29W hoặc lên tới 
87W thì iPhone chỉ lấy đúng 5W mà nó cần. Công suất của 
cục sạc là công suất tối đa nó có thể cung cấp, còn nhận 
vào bao nhiêu thì do iPhone quyết định, nó cần bao nhiêu 
sẽ lấy bấy nhiêu. Việc dùng sạc iPad hay MacBook sẽ giúp 
iPhone dòng Plus sạc nhanh hơn khi sử dụng cục sạc 5W, 
vì thực tế từ iPhone 6-7-8 Plus sẽ cần nhiều hơn dòng 1A 
(tương đương củ sạc 5W) khi nạp pin ở phần trăm thấp.

Để sạc nhanh hơn, pin Li-ion thế hệ mới được áp 
dụng chuẩn sạc nhanh có mạch sạc dùng thuật toán điều 
khiển để sạc nhiều tế bào pin cùng lúc. Thuật toán này 
từng hãng sẽ tối ưu riêng. Các thế hệ iPhone mới: iPhone 
8, 8 Plus, X, Xs, Xs Max, 11 Pro, 11Pro Max đã được tích hợp 
công nghệ sạc nhanh lên đến 18W, nhưng rất tiếc là Apple 
không đi kèm cục sạc nhanh theo hộp.

Trong trường hợp này, có thể dùng sạc iPad 10 
-12W sẽ sạc nhanh hơn khá nhiều cục sạc theo máy chỉ 
5W, nhưng vẫn chưa phải là nhanh nhất vì từ iPhone 
8 – 11Pro Max cần đến 18W để đạt được công suất sạc 
nhanh tối đa. Vì thế ta có thể dùng sạc MacBook USB-C 
Power Delivery để sạc với tốc độ nhanh nhất, tuy nhiên 
phải mua thêm sợi cáp USB-C to Lightning hoặc cổng 
chuyển đổi OTG USB Type-C.

Dùng cổng chuyển đổi OTG USB Type-C để sử dụng cáp 
Lightning của Apple

Theo PhoneArena khi sạc iPhone Xs Max từ 0 - 50%, 
bộ sạc 5W cho thời gian là 1 giờ 31 phút, bộ sạc 12W là 56 
phút và bộ sạc 87W là 30 phút. Còn khi sạc từ 0-100% thì 
thời gian sạc tương ứng là 3 giờ 29 phút, 2 giờ 38 phút và 
2 giờ 1 phút.

Ngoài iPhone thì iPad cũng có thể sạc được nhanh 
hơn với sạc MacBook. Các máy được hỗ trợ sạc nhanh là 
iPad Pro 12.9” và iPad Pro 10.5”. Ngoài sạc Apple thì chúng 
ta còn có thể dùng sạc của bên thứ 3 để sạc nhanh, miễn 
là sạc này có tích hợp USB Power Delivery (USB-PD).

Hi vọng những thông tin này đã giải đáp được những 
thắc mắc của người dùng khi sử dụng và sạc iPhone, iPad 
hoặc MacBook nhanh, an toàn và hiệu quả. 
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Tắt máy ngay khi phòng đủ mát

Nhiều người có thói quen tiết 
kiệm điện bằng cách tắt điều hòa 
ngay khi thấy nhiệt độ trong phòng 
đủ mát, sau đó điều hòa lại được bật 
lên khi cảm thấy nhiệt độ trong không 
khí bắt đầu nóng lên. Cách bật/ tắt 
này khiến máy lạnh phải khởi động lại 
từ đầu, việc làm này diễn ra nhiều sẽ 
gây tốn một lượng điện không nhỏ.

Máy lạnh bao gồm dàn nóng 
và dàn lạnh. Dàn nóng tiêu thụ điện 
nhiều hơn, chiếm 95% tổng công suất 
máy lạnh. Thời gian khởi động cũng 
là lúc toàn bộ hệ thống máy lạnh làm 
việc để giảm nhiệt độ phòng.

Khi độ lạnh đạt yêu cầu, dàn nóng 
sẽ dừng, chỉ còn quạt gió và động cơ 
đảo gió tiếp tục vận hành. Các máy 
lạnh đời mới đều được trang bị tính 
năng ngắt tự động này nên bạn không 
cần chủ động bật/ tắt máy lạnh gây 
tiêu thụ điện năng gấp 3 lần mức năng 
lượng cần để duy trì độ lạnh.

Chọn sai chế độ làm lạnh trên 
bảng điều khiển (Mode)

Trên bảng điều khiển máy lạnh, 
chế độ thường được lựa chọn là Tự 
động (Auto), một số điều khiển có chế 
độ đặc thù như làm mát (Cool), làm 
khô (Dry), chế độ quạt (Fan)... Sử dụng 
sai chế độ là một trong những nguyên 
nhân khiến máy lạnh không làm đúng 
mục đích gây lãng phí điện năng.

Dùng điều khiển để chuyển chế 
độ lạnh từ “Cool” (hơi lạnh, hình ảnh 
biểu thị là bông tuyết” sang chế độ 
“Dry” (trừ ẩm, hình ảnh biểu thị là giọt 
nước) công suất tiêu thụ điện của 
điều hòa sẽ giảm đi 10 lần, hạn chế 
sốc nhiệt vì nhiệt độ phòng sẽ không 
thấp quá 230C và không dao động lớn 
với nhiệt độ bên ngoài

Bạn nên chọn chế độ Cool khi 
cần làm lạnh nhanh và giữ nhiệt độ 
phòng ổn định như mức đã được 
chọn ngay từ đầu. Chế độ Fan, máy 
làm lạnh sẽ tắt và quạt vẫn chạy. Chế 
độ này nên dùng khi cần lưu thông 
không khí trong phòng nhưng không 
cần làm lạnh.

Chế độ Dry sẽ được bật lên để 
làm giảm độ ẩm trong phòng. Chế 
độ phù hợp với những ngày mưa gió 
khi độ ẩm bên ngoài cao. Thời gian sử 
dụng chế độ này khoảng 1 - 2h đồng 
hồ. Nếu sử dụng lâu dễ ảnh hưởng 
đến làn da như: Khô da tay, da cơ thể, 
khô giác mạc, khô niêm mạc mũi...

Để thoát nhiệt qua khe hở

Khi bật điều hòa, nếu căn phòng 
trong nhà có khe hở, người dùng sẽ 
không thể mát nhanh và dễ bị thất 
thoát không khí lạnh ra ngoài.

Người sử dụng có thể tự kiểm tra 
bằng cách ra bên ngoài đặt tay vào 
cửa sổ, các kẽ hở của cửa ra vào. Nếu 
tay thấy mát thì chắc chắn không khí 
trong nhà lọt ra ngoài.

Không bật tính năng hẹn giờ 
ngủ

Tính năng Best Sleep là chế độ 
tự động điều chỉnh nhiệt độ giúp 
mang lại giấc ngủ ngon và cảm giác 
thư thái sau khi thức dậy. Chế độ Best 
Sleep được bật lên giúp người dùng 
dễ dàng đi vào giấc ngủ. Nhiệt độ sẽ 
không quá lạnh và tự động tăng lên 
0.10C mỗi 12 phút.

Với những máy lạnh không có 
chức năng này, bạn có thể dùng chức 
năng hẹn giờ bật/ tắt sau một khoảng 
thời gian nhất định. Thao tác được 
thực hiện theo khung giờ timer trên 
điều khiển.

Tăng giảm nhiệt độ liên tục

Nhiều người có thói quen tăng 
giảm nhiệt độ liên tục vì nghĩ rằng 
như vậy là tiết kiệm điện. Trên thực tế 
việc điều chỉnh quá nhiều chỉ khiến 
làm đảo lộn quá trình vận hành thông 
thường của máy.

Đa số các điều hòa đời mới hiện 
nay đều có bộ phận cảm biến nhằm 
duy trì mức nhiệt ổn định, không quá 
nóng hoặc quá lạnh. Do đó thao tác 
tự điều chỉnh bằng tay là không thực 
sự cần thiết, lại gây tốn điện và giảm 
độ bền của điều hòa.

Không vệ sinh, bảo trì máy lạnh

Máy lạnh giúp đưa không khí 
lạnh vào nhà, đồng thời hút khí nóng 
và các bụi bẩn ra ngoài. Quá trình 
hoạt động thường xuyên khiến bộ lọc 
không khí và hệ thống quạt gió bị tích 
tụ bụi bẩn. Nếu không vệ sinh định 
kỳ và thường xuyên sẽ gây tốn điện 
năng và giảm tuổi thọ của máy lạnh.

Nếu máy lạnh vẫn hoạt động 
bình thường, bạn có thể nhờ thợ vệ 
sinh dàn nóng và dàn lạnh theo định 
kỳ 3 - 4 tháng/ lần. Chỉ cần lau dọn 
sạch sẽ bụi bẩn tích trong bộ lọc, có 
thể giảm đến 15% công suất hoạt 
động của máy, giúp tiết kiệm một 
lượng điện rất lớn.

Thường thì sau 3 tháng hè sử 
dụng điều hòa bạn nên vệ sinh chúng 
một lần hoặc nếu không có thời gian 
bạn có thể gọi thợ đến bảo hành. Vì 
nếu điều hòa có quá nhiều bụi bẩn 
bám vào nó sẽ làm cản trở việc trao 
đổi nhiệt và đường ray của hơi lạnh. 
Chính vì vậy, dù bạn đã điều chỉnh 
nhiệt độ ở mức thấp mà nó vẫn không 
làm mát phòng, dẫn tới việc tiêu thụ 
điện nhiều hơn.

Nhật Anh

SỬ DỤNG ĐIỀU HÒA ĐÚNG CÁCH 
SẼ GIÚP TIẾT KIỆM HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN

Hiện nay điều hòa là thiết bị gần như được dùng phổ biến trong mỗi gia đình, đặc biệt vào những 
thời điểm nắng nóng kéo dài của mùa Hè. Tuy nhiên việc dùng điều hòa theo những thói quen không 
đúng cách lại gây tốn điện năng, làm hại sức khỏe của người dùng.
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