
Đến dự và chỉ đạo Đại hội 
có đồng chí Nguyễn Xuân 
Phúc -   Ủy viên Bộ Chính 

trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí 
Võ Văn Thưởng - Trưởng ban Tuyên 
giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn 
Văn Bình - Trưởng ban kinh tế Trung 
ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng 
- Giám đốc Học viện Chính trị Quốc 
gia Hồ Chí Minh; đồng chí Trần Thanh 
Mẫn - Chủ tịch UBTW MTTQ; đồng chí 
Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội 
Việt Nam; đồng chí Phan Xuân Dũng 
- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương 
Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công 
nghệ và   Môi trường của Quốc hội; 
Đại diện các bộ, sở, ngành, 640 đại 
biểu thay mặt cho các hội ngành toàn 
quốc và Liên hiệp Hội tỉnh thành, 
cùng phóng viên các Đài truyền hình, 
phát thanh, báo chí đến dự và đưa tin.

Đại hội đã được nghe đồng chí 
Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp 
hội Việt Nam tổng kết tình hình hoạt 
động trong suốt 5 năm qua, thực 
hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần 
thứ VII (khóa X) “Về xây dựng đội ngũ 
trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” 
và Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính 
trị (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 
của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt 
Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, 
Chiến lược phát triển Liên hiệp các 

Hội KH&KT Việt Nam đến năm 2020 
và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020), 
Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã 
có những bước phát triển quan trọng 
và đã đạt được nhiều kết quả trên các 
mặt: Tư vấn, phản biện và giám định 
xã hội; nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ; bảo vệ môi trường; 
giáo dục và đào tạo; thông tin và phổ 
biến kiến thức; phát triển cộng đồng 
và xóa đói giảm nghèo; động viên 
quần chúng tham gia các hoạt động 
sáng tạo KH&CN, tôn vinh trí thức; hợp 
tác trong và ngoài nước.

Đặc biệt, hoạt động tư vấn, phản 
biện và giám định xã hội của Liên hiệp 
các Hội KH&KT Việt Nam ngày càng 
có vai trò quan trọng, phản ánh trung 
thực, khách quan ý kiến của đội ngũ 
trí thức KH&CN và đã có những đóng 
góp tích cực vào việc hoạch định chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước, các chương trình phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vai 
trò của giới trí thức khoa học công 
nghệ đối với đất nước, đánh giá cao 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC 

LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 

Ngày 25/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt 
Nam) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ 
đề:“Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đổi 
mới nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh vì sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.        

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ 
phát biểu chỉ đạo Đại hội
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những đóng góp của Liên hiệp Các 
hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 
kể từ khi thành lập năm 1983 đến 
nay, là nơi tập hợp và phát huy sức 
sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa 
học và công nghệ Việt Nam trong 
nước và ở nước ngoài, góp phần 
quan trọng thúc đẩy phát triển 
tiềm lực khoa học công nghệ quốc 
gia, phát triển kinh tế - xã hội và 
giữ vững quốc phòng, an ninh. Tuy 
nhiên, Thủ tướng cũng yêu cầu giới 
trí thức khoa học công nghệ nói 
chung và 3,7 triệu trí thức tập hợp 
trong Liên hiệp Các hội Khoa học và 
Kỹ thuật Việt Nam thẳng thắn nhìn 
vào những hạn chế của giới trí thức, 
của liên hiệp hội, như chưa phát huy 
hết tiềm năng chất xám của giới trí 

thức khoa học công nghệ, chưa 
đáp ứng được đòi hỏi của xã hội, kỳ 
vọng của Đảng, nhà nước, giới trí 
thức còn chưa chủ động tham gia 
giải quyết những việc lớn của đất 
nước, của địa phương, liên hiệp hội 
chưa hấp dẫn đội ngũ trí thức...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
đề nghị, Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật Việt Nam cần chủ 
động hơn nữa trong việc quán triệt, 
triển khai thực hiện các chủ trương, 
đường lối của Đảng về phát triển 
khoa học và công nghệ, đặc biệt 
là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 
XIII. Tích cực tham gia thực hiện mục 
tiêu phát triển khoa học và công 
nghệ lên tầm cao mới, nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực, thúc 
đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng 
mạnh mẽ khoa học và công nghệ, 
bảo vệ môi trường, an ninh.

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại 
biểu đã bầu ra Đoàn chủ tịch, Ủy ban 
Kiểm tra và Thường trực Đoàn chủ 
tịch khóa VIII. Đồng chí Phan Xuân 
Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Trung 
ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học 
Công nghệ và  Môi trường của Quốc 
hội được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp 
Hội Việt Nam.

Nguyên Khôi

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa cho tân Chủ tịch
 Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII

Ra mắt Đoàn Chủ tịch khóa VIII Liên hiệp Hội Việt Nam

Đồng chí Đặng Vũ Minh -  Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội
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Kinh hoàng hơn, đỉnh điểm của 
cơn giận dữ đã trút xuống 2 
tỉnh nghèo Quảng Ngãi, Quảng 

Nam. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ 
chớp nhoáng, bão Molave đi qua 
với sự cực đoan tột cùng đã để lại 
mất mát quá lớn về người và tài sản, 
không biết cần bao nhiêu thời gian 
để nỗi đau này nguôi ngoai. Vâng, 
chỉ có thể nguôi ngoai chứ không thể 
nào xóa đi "vết sẹo lịch sử" do cơn bão 
số 9 năm 2020 gây ra. Vì sức tàn phá 
của nó quá hung bạo, quá đáng sợ.

Ngành điện với đặc thù gần 
như toàn bộ tài sản đều nằm ngoài 
trời, dàn trải đến nơi nào có dấu 
chân người nên khi biến cố thiên tai 
ập đến, dù có phòng bị kiểu gì cũng 
không khỏi mất mát, thiệt hại. Vậy 
nên lần này, lưới điện phân phối miền 
Trung mà đặc biệt là Quảng Nam, 
Quảng Ngãi đã bị cơn cuồng phong 
"đánh" cho tê liệt "bán thân bất toại". 

Lưới điện hư hỏng nặng nhất là 
các địa phương giáp biển Đông và 
nằm trên đường di chuyển của "cây 

gỗ cứng Molave" như Núi Thành, 
Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội 
An, Phú Ninh, Tiên Phước, Phước Sơn, 
Nam Trà My, Bắc Trà My… thuộc tỉnh 
Quảng Nam; còn tỉnh Quảng Ngãi thì 
có các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, 
Sơn Tịnh, Đức Phổ, Ba Tơ, Trà Bồng, 
Sơn Tây, Sơn Hà...

Đà Nẵng - thành phố biển du 
lịch hiện đại, khang trang, sau “giấc 
ngủ trưa” bỗng thấy cây gãy, tôn bay, 
bảng hiệu rách nát ngổn ngang. Dù 
không phải là nơi tâm bão đi qua 
nhưng lưới điện thành phố bên sông 
Hàn vẫn bị thiệt hại nặng, thống kê 
nhanh có khoảng 47% tổng số phụ 
tải bị mất điện.

Rồi một loạt các tỉnh oằn mình 
để nối thành cái đòn gánh miền Trung 
như Khánh Hòa, Phú Yên, Bình  Định, 
Đà   Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng   
Trị, Quảng Bình... cũng bị giày xéo tả 
tơi, cùng gánh chịu tai ương như một 
định mệnh nghiệt ngã. Số phận của 
dải đất miền Trung là  vậy, nên con 
người nơi đây chỉ còn biết chấp nhận. 

Chấp nhận một cách thảng thốt! 

Chấp nhận trong nỗi kinh hoàng!

Và ngậm ngùi đớn đau...

Hệ thống điện phân phối các tỉnh 
miền Trung mà nặng nhất là Quảng 
Nam, Quảng Ngãi bị vùi trong mớ 
hỗn độn. Nào là cột gãy, trụ nghiêng, 
dây đứt, sứ vỡ, công tơ, máy biến áp 
cháy và hư hỏng... 

Dù được cấu tạo từ những vật 
liệu vô tri nhưng tôi tin lưới điện 
cũng có linh hồn, đó là mồ hôi nước 
mắt của biết bao thế hệ công nhân 
áo cam tận hiến cho nguồn sáng của 
quê hương. Nên khi một vài bộ phận 
của mạch nguồn năng lượng bị xé 
nát cả hệ thống điện miền Trung đều 
nhức nhối quặn đau. 

Và như một lẽ thường tình mà 
nhiều người gọi là nét văn hóa EVNCPC, 
hàng trăm thợ điện từ dọc dải miền 
Trung - Tây Nguyên và cả miền Nam 
khăn gói xung kích về ứng cứu cho lưới 
điện 2 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. 

Không kể đêm ngày, mưa nắng, 
những sắc cam cứ âm thầm tận lực 
để khắc phục sự cố, sớm cấp điện trở 
lại cho bà con. Đó là cái cách để dòng 
điện miền Trung tồn tại. Và cứ thế mà 
bao đời nay, khúc ruột miền Trung vẫn 
hiên ngang mặc cho bão tố, lũ lụt, hạn 
hán... năm nào cũng vài bận ghé thăm.

Sau bão Molave, trải dài trên khu 
vực miền Trung, khắp hang cùng ngõ 
hẻm đều hiện diện bóng dáng “những 
sắc cam” hối hả, tận tụy tỏa đi nối điện 
cho dân. Màu cam len lỏi trên các trục 
đường dây gãy đổ để kiểm tra sự cố. 
Màu cam nổi bật trên ruộng đồng để 
nỗ lực dựng lại trụ, kéo lại dây. Màu 
cam bên vệ đường xúm xít ăn tạm 
hộp cơm để nhanh chóng ra hiện 
trường. Màu cam le lói trong đêm tối 
vì công việc còn dang dở. 

Tất bật! Lấm lem! Cần cù! Nhẫn 
nại! Tôi đã, đang và sẽ mãi ám ảnh với 
những sắc cam ấy…

Lê Hải

Ám ảnh với những sắc cam!
Cơn cuồng nộ của thiên nhiên - bão Molave - càn quét khủng khiếp một loạt tỉnh thành 

ven biển miền Trung từ Quảng Bình đến Phú Yên và một phần khu vực Tây Nguyên. 

Công nhân PC Đà Nẵng xuyên đêm nối điện cho dân
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Trước giải phóng, Nhà máy điện 
Nha Trang thuộc Công ty Thủy 
điện Á Châu, viết tắt là Công ty 

SIPEA, trụ sở chính ở số 91 Nguyễn 
Đình Chiểu - Sài Gòn, do người Pháp 
điều khiển và làm chủ. Nhà máy có 
8 máy phát điện Diezel, tổng công 
suất 10.000 kW đặt tại Nhà máy 
Chụt, nhà máy bắt đầu đi vào hoạt 
động từ năm 1938.

Tổng số công nhân 40 người do 
một Ban Giám đốc người Pháp điều 
khiển. Tuy là một cơ sở kinh doanh tư 
nhân nhưng là một điểm xuất phát 
nòng cốt của phong trào cách mạng 
từ thời kháng chiến chống Pháp của 
thành phố Nha Trang. Trong thời kỳ 

chống Mỹ Ngụy, mặc dù không có 
cơ sở tổ chức cách mạng để trực tiếp 
lãnh đạo, nhưng đa số anh chị em 
công nhân đã có ý thức đấu tranh 
đòi quyền lợi như tăng lương, đòi 
tiền thưởng Tết, bãi bỏ chế độ đuổi 
người vô cớ. Có những cuộc đình 
công kéo dài 5 ngày liền bắt giới chủ 
phải nhượng bộ trước yêu sách của 
công nhân.

Sau 45 năm, những người thợ 
điện của PC Khánh Hòa hôm nay rất 
tự hào về những người thợ của Nhà 
máy đèn Nha Trang trong suốt 2 cuộc 
kháng chiến chống Pháp và chống 
Mỹ mà tên tuổi và chiến công của 
họ đã đi cùng năm tháng: Đó là Anh 

hùng lực lượng vũ trang Bửu Đóa, 
người thợ nhà đèn đã trở thành công 
an viên trong kháng chiến chống 
Pháp, nhiều lần vào sinh ra tử, lập 
nên những chiến công oanh liệt; Đó 
là người thợ nhà đèn Võ Duy Hinh 
đã dũng cảm ôm bom đánh địch 
trong nhà máy; Đó là Phan Bá Đồng, 
Bùi Đắc, Trần Tự Trọng, Dương Đức 
Nhơn, Phan Hữu Sâm, Cung Giũ Hốt, 
Lê Hượt…, những tên tuổi gắn liền 
với trang sử oanh liệt của công nhân 
ngành điện Khánh Hòa. 

Mùa Xuân năm 1975, trước sự 
nổi dậy và tiến công của quân dân 
miền Nam, sáng ngày 01/4/1975, 
quân đội ngụy quyền rút chạy khỏi 

Những ngày này, toàn thể CB-CNV ngành điện miền Trung nô nức thi đua sản xuất kinh 
doanh, lập thành tích chào mừng 45 năm ngày thành lập Tổng Công ty Điện lực miền Trung 
(1975 - 2020). Trong niềm vui chung, CB-CNV PC Khánh Hòa tự hào nhớ về những người đi trước 
trong những ngày đầu quê hương Khánh Hòa được giải phóng.

45 NĂM NGÀNH ĐIỆN MIỀN TRUNG 
VÀ NHỮNG NGÀY ĐẦU GIẢI PHÓNG NHA TRANG
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Nha Trang, bọn tàn binh nổi dậy cướp 
phá đường phố. Một số anh em công 
nhân trước đây vốn là cơ sở và gia đình 
cách mạng bàn nhau ở lại giữ gìn nhà 
máy điện Nha Trang để sẵn sàng cấp 
điện cho thành phố sau khi được giải 
phóng. Chiều ngày 01/4/1975 bọn 
tàn binh bắn phá bừa bãi, các đường 
dây điện trong đường phố bị hư hỏng  
nặng nề, hệ thống máy phát ngừng 
hoạt động.

Sau khi thành phố được giải 
phóng vào lúc 14h ngày 2/4/1975, 
sáng ngày 3/4 một số anh em công 
nhân thợ điện chủ động gọi nhau tập 
trung đến nhà máy điện, chia nhau 
đi khôi phục lưới điện và sẵn sàng 
phát điện lên lưới. Chiều ngày 3/4, 
dòng điện đầu tiên của thành phố 
Nha Trang mới được giải phóng đã 
được hòa lên lưới. Đài phát thanh Nha 
Trang nhờ đó đã phát buổi đầu tiên 
báo tin chiến thắng, các cơ sở quan 
trọng khác như Ủy ban quân quản 
của tỉnh và thành phố, nhà máy nước, 

bệnh viện… cũng tuần tự được cấp 
điện. Đến ngày 5/4/1975 một phần 
lớn của Thành phố Nha Trang đã được 
cung cấp điện an toàn và ổn định.

Và thế là ngành điện Khánh Hòa 
đã bước vào một trang sử mới, rất gian 
khổ, khó khăn nhưng cũng vô cùng 
vinh quang và đáng tự hào. Những 
thế hệ công nhân điện của những 
ngày đầu giải phóng đã tạo ra tiền đề 

quan trọng cho lớp lớp đàn em sau 
này phấn đấu vượt qua những thách 
thức, thiếu thốn của giai đoạn kinh tế 
tập trung sau giải phóng, từng bước 
xây dựng nên cơ sở hạ tầng nguồn và 
lưới điện ngày càng ổn định, tạo điều 
kiện hết sức cần thiết cho việc phát 
triển kinh tế - xã hội của quê hương 
Khánh Hòa trong 45 năm qua.      

Ngọc Duy

Xe tăng quân giải phóng tiến vào giải phóng Nha Trang, ngày 2/4/1975 ( Ảnh: Tư liệu TTXVN)
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Bão tiếp bão, lũ chồng lũ. 
Sự cố do lũ lụt đợt trước chưa 
kịp khắc phục xong, bão đã 
tràn tới làm cho cả một vùng 
miền Trung “trắng điện”. 
Những người thợ mang sắc áo 
cam lại phải lên đường.

5 lần nước lên là năm lần ông 
Lê Trọng Suyền và bà Nguyễn 
Thị Mến (thôn Phù Lưu, xã 

Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh 
Quảng Trị) loay hoay kê cao đồ đạc 
cùng nhau. “Cũng may nhờ bà con 
chòm xóm bưng cho mấy bao lúa đưa 
lên chỗ cao, chứ ở tuổi thất thập, vợ 
chồng tôi cũng đành “thả tay”, nước 
lên nhanh quá”, vừa quét lớp bùn non 
sau trận lụt, bà Mến vừa kể. Mấy người 
con gái đi lấy chồng xa. Anh con trai 
Lê Trọng Sáng là công nhân Điện lực 
Đakrông - Công ty Điện lực Quảng Trị, 
lên “trực chiến” tại Đội Quản lý điện 
tổng hợp A Ngo ở tận vùng biên giới 

Việt - Lào từ giữa tháng 9. Vì vậy, khi 
“tối lửa tắt đèn”, ông bà Suyền chỉ biết 
cậy nhờ hàng xóm.

“Anh em cũng sốt ruột khi bão, 
lụt liên miên, trong khi  ở nhà chỉ có 
cha mẹ già. Nhưng biết làm sao được, 
bà con mong có điện từng giờ. Công 
việc của chúng tôi là như vậy” - Kỹ sư 
Phan Văn Tùng, Đội trưởng Đội Quản 
lý điện tổng hợp A Ngo chia sẻ. Anh 
đang cùng các đồng nghiệp chuẩn 
bị vật tư để “cõng” vào Pa Linh, A Sau 
(xã A Vao, huyện Đakrông). Đợt mưa lũ 
tháng 10/2020 vừa qua đã làm sạt lở 
nhiều vị trí cột điện, đường giao thông 
cũng bị sạt lở và ngập lụt nhiều đoạn 
nên ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ 
khắc phục lưới điện. Ở Đội, có những 
anh em nhà bị ngập lụt nặng nhưng 
hơn cả tháng nay chưa về được nhà.

Những anh em mà anh Phan Văn 
Tùng vừa nhắc đến là các anh công 
nhân Lê Văn Nhu, Phạm Thế Nhân 
(công nhân Đội Quản lý điện tổng 
hợp A Ngo - Điện lực Đakrông) và 
những cán bộ, kỹ sư, công nhân khác 

nữa đang ngày đêm bám lưới điện 
để kiểm tra và xử lý sự cố lưới điện do 
mưa lũ gây ra. Họ để lại những ngôi 
nhà đang ngập chìm trong nước lụt 
cho cha mẹ già lo liệu.

Thôn Phú Thọ, xã An Thủy, huyện 
Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, ba ngày 
sau khi nước lụt đạt đỉnh, nước vẫn 
chưa rút hết. Anh Thái Quốc Tám, 
công nhân Đội Quản lý đường dây và 
trạm biến áp, Điện lực Lệ Thủy, Công 
ty Điện lực Quảng Bình đang bì bõm 
cùng đồng nghiệp đi tìm và xử lý sự 
cố đường dây hạ áp sau Trạm biến 
áp Phú Thọ. Dù cho ngôi nhà bên bờ 
sông Kiến Giang của  anh, cũng như 
những ngôi nhà ở xã Liên Thủy, huyện 
Lệ Thủy, ngập sâu trong nước. “Nước 
bắt đầu lên là tôi đi trực thao tác ở 
cơ quan. Vợ một mình xoay xở ở nhà, 
đành phải cậy nhờ bà con chòm xóm 
giúp đỡ” - anh Tám tâm sự. 

“Nhưng nhìn nhà cửa như thế 
đau lòng quá. Khi nước lên, vì công 
việc mình thả vậy không giúp được 
gì, giờ nước xuống chắc cũng thả 
vậy luôn. Bây giờ cấp điện cho nhân 
dân là quan trọng nhất”.  Nói xong, 
anh Tám lại tất tả cùng đồng đội di 
chuyển sang vị trí khác.

Không riêng có anh Tám, ở Điện 
lực Lệ Thủy còn có anh Phan Văn Tư, 
là công nhân lái xe nên trong những 
lúc xử lý sự cố không thể thiếu anh 
vận hành xe. Đợt lụt lịch sử vừa qua, 
một mình vợ ở nhà không xoay xở 
được, bao nhiêu lúa trong kho đều 
ngập nước.

Anh Tám kể, thợ điện  thường 
đùa “Nếu muốn chồng ở bên lúc mưa 
dồn, gió dập, nước lớn, nước ròng thì 
tránh xa những anh làm nghề công 
an, bộ đội, điện lực...”. Lúc bão lũ thiên 
tai là lúc những mẹ già, con thơ cần 
lắm bờ vai của người đàn ông trụ cột, 
nhưng cũng là lúc các anh lên đường 
làm nhiệm vụ. Gánh nặng gia đình 
đành để lại hậu phương...

  Minh Thành

Ưu tiên nhiệm vụ khắc phục sự cố điện, rất nhiều thợ điện đã phải đành lòng bỏ 
lại sau lưng việc nhà ngổn ngang sau bão, lũ

Những người thợ điện mùa lũ bão
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Theo đó, PTC4 đã thực hiện 
đồng bộ các giải pháp quản lý 
kỹ thuật và vận hành để đảm 

bảo vận hành lưới truyền tải điện an 
toàn, ổn định, bảo đảm truyền tải gần 
50% sản lượng điện Quốc gia cho 
phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ 
đời sống nhân dân và an ninh, quốc 
phòng các tỉnh, thành phố phía Nam. 
Theo thống kê, đến hết năm 2020 
truyền tải được 97 tỷ 297 triệu kWh, 
cao hơn 0,47% so với năm 2019.

 Trong giai đoạn 2016 - 2020, 
công tác chỉ đạo điều hành công 
tác giảm tổn thất điện năng (TTĐN) 
được Công ty hết sức quan tâm. Nhờ 
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, 
tổn thất lưới 220 kV của Công ty luôn 
giảm dần, năm 2020 Công ty đạt cả 
ba chỉ tiêu về tổn thất điện năng. 
Trong 05 năm TTĐN đã giảm từ 1,3% 
xuống còn 1,1%, thấp hơn 0,06% 

so với chỉ tiêu đến năm 2020 của 
kế hoạch 05 năm là 1,16%. Như vậy 
với tổng sản lượng điện truyền tải 
05 năm qua là 443 tỷ 728 triệu kWh 
điện, chỉ riêng việc làm tốt công tác 
giảm TTĐN, Công ty đã tiết kiệm cho 
EVNNPT 266 triệu kWh điện. Về chỉ 
tiêu điện năng tự dùng, năm 2020 
Công ty tiếp tục thực hiện tốt chỉ 
tiêu này, trong 05 năm qua đã tiết 
kiệm hơn 3 triệu kWh điện.

Chỉ tiêu tiết kiệm chi phí từ 
2016 - 2020, Công ty đều đạt 100% 
kế hoạch giao. Cụ thể năm 2016 đã 
thực hiện tiết kiệm 5% chi phí sản 
xuất, năm 2017, 2018, 2019 đều đạt 
tiết kiệm 7,5% chi phí sản xuất và 
năm 2020, Công ty sẽ tiếp tục kiểm 
soát và sử dụng tối ưu nguồn vốn 
sản xuất kinh doanh, bảo đảm tỉ lệ 
tiết kiệm 10% chi phí sản xuất theo 
kế hoạch giao. 

 Trong 05 năm qua PTC4 hoàn 
thành 100% khối lượng và giá trị 
công tác sửa chữa lớn, nguồn vốn 
sửa chữa lớn luôn được sử dụng tối 
ưu phục vụ công tác nâng cao độ tin 
cậy lưới điện truyền tải. Năm 2020, 
dự kiến Công ty thực hiện đạt 112% 
kế hoạch về số lượng công trình và 
đạt 98,68% kế hoạch vốn SCL được 
EVNNPT giao.

 Trong giai đoạn 2016 - 2020 
Công ty đã thực hiện tốt công tác 
bố trí sắp xếp đội ngũ lao động hiện 
có, hạn chế đến mức thấp nhất việc 
tuyển dụng lao động mới. Đến năm 
2019 năng suất lao động theo sản 
lượng điện truyền tải của Công ty 
là 65,35 triệu kWh/người, đạt vượt 
trước 01 năm so với kế hoạch đến 
năm 2020 theo kế hoạch 05 năm là 
61,76 triệu kWh/người. Năm 2020, 
dự kiến NSLĐ theo sản lượng điện 

PTC4 HOÀN THÀNH XUẤT SẮC 
CÁC CHỈ TIÊU GIAI ĐOẠN 2016-2020

Năm 2020 là năm cuối cùng để thực hiện hoàn 
thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, Công ty Truyền 
tải điện 4 (PTC4) đã triển khai có hiệu quả Nghị 
quyết số 12/NQ-HĐTV ngày 20/12/2019 của HĐTV 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về 
các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung 
triển khai thực hiện trong năm 2020, hoàn thành 
hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Công nhân PTC4 kiểm tra đường dây 500 kV
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truyền tải sẽ là 68,59 triệu kWh/người, 
vượt 11,06% so với chỉ tiêu đến năm 
2020 theo kế hoạch 05 năm. 

 5 năm qua, Công ty được giao 
kế hoạch thực hiện 71 dự án với tổng 
giá trị 2.483 tỷ đồng, đến nay đã 
hoàn thành 49 dự án, đang thực hiện 
19 dự án theo kế hoạch. Năm 2020, 
Công ty sẽ hoàn thành giá trị khối 
lượng là 102 tỷ 574 đồng, đạt 99,5% 
so với kế hoạch, giá trị giải ngân 106 
tỷ 800 đồng, đạt 103,6% so với kế 
hoạch, quyết toán 04/04 dự án theo 
kế hoạch. 

Công ty đã thực hiện có hiệu quả 
công tác tái cơ cấu mô hình tổ chức 
theo chỉ đạo của Tổng công ty, hoàn 
thiện mô hình tổ chức của các phòng, 
các đơn vị truyền tải điện trực thuộc, 
bố trí sắp xếp lao động trong quá 
trình thiết lập trạm không người trực, 
thành lập các tổ thao tác lưu động, 
bảo đảm quản lý vận hành lưới điện 
truyền tải ổn định, đặc biệt là điều 
động nhân sự từ PTC4 sang Công ty 
Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện, các 
Ban Quản lý dự án. 

Để triển khai thực hiện Nghị 
quyết 5151/NQ-HĐTV của HĐTV 
EVNNPT, Công ty đã áp dụng các mô 
hình, công cụ quản lý tiên tiến nhằm 
nâng cao năng lực quản trị, thực hiện 
xây dựng bảng điểm cân bằng (BSC), 
bộ chỉ số đánh giá hoàn thành công 
việc (KPI), ban hành quy trình giám 
sát thời gian giải quyết công việc 
trong Công ty, hoàn tất xây dựng và 
được cấp chứng chỉ hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế 
ISO 9001/2015.  Công ty đã đẩy mạnh 
quá trình thực thi bộ tài liệu văn hóa 
EVNNPT, kiểm tra việc thực thi, chấm 
điểm văn hóa doanh nghiệp.

 Công ty đã hoàn tất xây dựng 
đề án phát triển nguồn nhân lực, xây 
dựng các chương trình, kế hoạch để 
đánh giá hiệu quả đào tạo hàng năm. 
Tổ chức mở rộng các loại hình đào 
tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại, nâng cao 
theo các chuyên ngành để từng bước 
chuẩn hóa công tác đào tạo; tăng 
quy mô và tỷ trọng được đào tạo, 
đặc biệt là đào tạo kỹ sư giỏi, chuyên 

gia đầu ngành ở tất cả các lĩnh vực 
trong kỹ thuật và quản lý (chuyên 
gia phân tích MBA, SCADA, hệ thống 
mạng, quản trị hạ tầng mạng, quản 
trị doanh nghiệp, tài chính) cũng như 
tham gia các chương trình đào tạo 
của Tập đoàn, Tổng công ty về chuyên 
gia các lĩnh vực viễn thông, CNTT, đào 
tạo sau đại học.

 Đẩy mạnh hợp tác với các trường 
đại học có uy tín để đào tạo các cán 
bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý. Nghiên 
cứu định hướng để đảm bảo chương 
trình đào tạo gắn kết với thực tế cũng 
như thực hiện các đề tài nghiên cứu, 
ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh 
vực truyền tải điện.

 Việc ứng dụng công nghệ vào 
quản lý vận hành lưới điện truyền tải 
luôn được Công ty hết sức quan tâm. 
Một số ứng dụng do Công ty nghiên 
cứu và khởi xướng đã được đánh giá 
cao và nhân rộng áp dụng trong các 
đơn vị thuộc Tổng công ty. Trong 

công tác thiết lập trạm biến áp 220 kV 
không người trực, đến hết Quý I/2020 
Công ty đã hoàn thành mục tiêu 
đến năm 2020 chuyển tối thiểu 60% 
trạm biến áp vận hành theo tiêu chí 
không người trực được EVNNPT giao. 
Ngoài ra Công ty được Tổng công ty 
tin tưởng giao cho thực hiện 02 dự án 
ứng dụng công nghệ cao là trang bị 
hệ thống an toàn an ninh thông tin và 
dự án ứng dụng quản lý kỹ thuật trên 
nền tảng công nghệ GIS trên lưới điện 
truyền tải của EVNNPT.

Hiện nay Công ty đang nỗ lực 
triển khai theo tiến độ, trong đó dự án 
trang bị thiết bị an ninh sẽ hoàn tất 
trong  năm 2020, riêng dự án GIS tuy 
có nhiều khó khăn, vướng mắc, năng 
lực tư vấn chưa đáp ứng cao cho yêu 
cầu dự án, nhưng Công ty đang tích 
cực phối hợp triển khai, với mục tiêu 
hoàn thành giai đoạn 01 của dự án 
trong năm 2020.

Phương Nam 

Ông Võ Đình Thủy - Giám đốc PTC4 thường xuyên đến hiện trường kiểm tra, 
động viên công nhân trên công trường
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Với cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại cùng đội ngũ 
nhân lực có năng lực, dày dạn kinh nghiệm và 
một tập thể đoàn kết một lòng, Công ty Truyền 

tải điện 1 luôn phấn đấu không mệt mỏi vì sự an toàn, 
liên tục của lưới điện quốc gia, đáp ứng yêu cầu của sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xứng 
đáng là một trong những “cánh chim đầu đàn” của ngành 
điện Việt Nam, xứng đáng vị thế của một đơn vị Anh 
hùng Lao động. Để có những cảm nhận rõ nét nhất về 
một tập thể PTC1 vững mạnh, luôn phát triển song hành 
cùng đất nước, Tạp chí Điện và Đời sống xin được giới 
thiệu tới độc giả những hình ảnh phản ánh chân thực về 
người lính truyền tải điện PTC1:

Đoàn công tác EVNNPT thăm và làm việc tại TBA 500 kV Lai Châu

Lãnh đạo EVNNPT phối hợp cùng kiểm tra công tác An ninh 
- An toàn hệ thống điện tại TBA 500 kV Đông Anh

PTC 1 áp dụng KHCN - kiểm tra soi phát nhiệt, 
phát hiện sớm nguyên nhân sự cố

Đấu nối ngăn lộ mới

Trên cao

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1:
PHÁT TRIỂN QUA TỪNG GIAI ĐOẠN CỦA ĐẤT NƯỚC

Trong không khí vui mừng của đất nước hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lấn thứ XIII, và kỷ niệm 66 
năm Ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2020) Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) với 39 
năm thành lập và phát triển bền bỉ, nỗ lực vươn lên, “con tàu” Truyền tải điện 1 luôn vững vàng vượt qua sóng gió, 
thác ghềnh và trưởng thành, lớn mạnh cùng Đất nước. Đội ngũ cán bộ đảng viên, công nhân viên chức lao động Công 
ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã luôn nỗ lực lao động sản xuất, quản lý vận hành an toàn, liên tục lưới điện truyền tải 
để dòng điện được “nối dài”, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
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PTC1 quyết tâm giữ vững dòng điện an toàn thông suốt 
ngay cả khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhất

Con đường truyền niềm tin

Hướng về nguồn sáng

Sắc màu Tây bắc

Tất cả cho nguồn sáng

Chắc chắn chặng đường phía trước sẽ còn nhiều 
gian nan thử thách đang chờ đón những người lính 
Truyền tải điện 1 anh hùng. Song những dấu ấn đáng 
trân trọng, tự hào của 39 năm phát triển là hành trang, 
là điểm tựa, là động lực lớn lao cho con tàu PTC1 tiếp tục 
vượt qua sóng gió, vững vàng thực hiện thành công sứ 
mệnh vinh quang, giữ trọn vẹn niềm tin yêu với Đảng, với 
nhân dân, đất nước.

Quốc Chiêu
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Tóm tắt - Bài báo nghiên cứu, xây dựng mô hình 
hỏng hóc đối với các đường dây trung áp của Việt Nam. 
Phương pháp tiếp cận dựa trên thống kê, xử lý các dữ liệu 
của thực tế vận hành, có xử lý để loại bỏ các yếu tố bất 
thường. Lựa chọn hàm mô tả phù hợp với quá trình già 
hóa, hư hỏng theo thời gian của đường dây phân phối; 
trong bài báo này đã lựa chọn phân phối Poisson không 
thuần nhất do có các đặc điểm phù hợp. Phần mềm 
Matlab được sử dụng để tính toán các ước lượng tham số 
của phân phối này.

Kết quả đạt được là cách tiếp cận và bộ thông số 
đặc trưng của tần suất hỏng hóc theo phân phối Poisson 
không thuần nhất đối với một số đường dây trung ápphổ 
biến của lưới điện Việt Nam. Các kết quả này là tiền đề cho 
các nghiên cứu khác liên quan tới độ tin cậy, bài toán tối 
ưu bảo dưỡng, thay thế, dự phòng thiết bị và bài toán qui 
hoạch vận hành lưới điện phân phối.

Từ khóa - quá trình Poisson không thuần nhất 
(NHPP); đường dây trung áp; tần suất sự cố.

1. Đặt vấn đề

Lưới phân phối đóng vai trò quan trọng trong hệ 
thống điện vì có số lượng trang thiết bị, chiều dài đường 
dây lớn, trực tiếpkết nối tới khách hàng. Do vậy hiện nay 
các yêu cầu về độ tin cậy ngày càng được nâng cao. Việc 
đánh giá chính xác được đặc tính già hóa, hư hỏng của các 
trang thiết bị trên lưới điện có ý nghĩa quan trọng trong 
việc hỗ trợ ra quyết định đầu tư, bảo dưỡng. Thực tế hiện 
nay các công ty điện lực đang tập trung vào việc thu thập, 
tổng hợp các dữ liệu sự cố trong vận hành mà chưa phân 
tích, mô hình hóa các dữ liệu này. Xuất phát từ yêu cầu 
thực tế này, nghiên cứu sẽ đi sâu vào mô hình hóa tần suất 
hỏng hóc đối với đường dây thuộc lưới điện trung áp của 
Việt Nam.

Tổng hợp các công trình đã công bố cho thấy phạm 
vi nghiên cứu tập trung vào các hướng sau:

- Với các nghiên cứu trong nước: Hầu như chưa có 
các công bố liên quan tới đánh giá số liệu thống kê sự cố 
và chưa có mô hình mô tả phù hợp với các số liệu thống 
kê này.

- Với các nghiên cứu ở nước ngoài[1],[2], [3], [4], [5], 
[6], [7]: Tập trung theo các hướng như phân tích ưu, nhược 
điểm của các hàm phân phối khi mô tả quá trình hỏng 
hóc, sự cố ngẫu nhiên; nghiên cứu lựa chọn mức độ phức 

tạp của các hàm mô hình hóa; nghiên cứu phương pháp 
để tính toán tham số của các hàm phân phối dựa trên số 
liệu thống kê hoặc số liệu giả thiết.

Dựa trên các kết quả của các nghiên cứu đã có, bài 
báo sẽ đi theo hướng phân tích, lựa chọn và áp dụng mô 
hình phân phối xác suất phù hợp nhất với điều kiện lưới 
điện Việt Nam. Đóng góp của nghiên cứu sẽ là việc tính 
toán được bộ thông số đặc trưng về tần suất sự cố cho các 
đường dây trung áp thuộc lưới điện phân phối.

Phạm vi nghiên cứu sẽ tập trung chủ yếu vào các 
đường dây trung áp do hạn chế về số liệu thống kê; tuy 
nhiên hoàn toàn có thể mở rộng áp dụng cho các đường 
dây, trang thiết bị khác trong tương lai.

Kết quả nghiên cứu mang ý nghĩa đóng góp ban đầu 
về cách tiếp cận và phương pháp luận, từ đó có thể là cơ 
sở để đề xuất các thay đổi trong công tác thu thập, quản 
lý dữ liệu vận hành và là cơ sở tham chiếu cho các nghiên 
cứu tiếp theo.

Trong các phần tiếp theo sẽ trình bày các nội dung: 
Giới thiệu ngắn gọn về phân loại mô hình hệ thống cần 
quan tâm trong bài toán bảo dưỡng trang thiết bị; đặc 
điểm của quá trình Poisson (thuần nhất và không thuần 
nhất - nonhomogeneous Poisson process - NHPP) và lý do 
sử dụng để mô hình hóa tần suất xuất hiện hư hỏng ngẫu 
nhiên của các đường dây tải điện. Tính toán các thông số 
đặc trưng của NHPP cho đường dây trung áp của Việt Nam 
dựa trên số liệu thu thập từ thực tế và cuối cùng là phần kết 
luận. Các tính toán được thực hiện bằng phần mềm Matlab.

2. Phân loại mô hình đường dây trong bài toán 
bảo dưỡng[1]

Bài báo: An application of non-homogeneous 
Poisson point processes to the reliability analysis of 
service water pumps

Quá trình già hóa của các phần tử, thiết bị và hệ 
thống cần phải được giám sát, quản lý để đảm bảo giới 
hạn an toàn trong vận hành. Quá trình già hóa làm tăng 
khả năng xảy ra hư hỏng và được mô hình hóa theo các 
hàm phụ thuộc vào thời gian (hoặc tuổi vận hành của 
thiết bị). Hành vi già hóa của phần tử hoặc hệ thống trong 
vận hành thể hiện qua tần suất hư hỏng theo thời gian, 
tuy nhiên tần suất hư hỏng này có thể thay đổi theo thời 
gian, tăng lên hoặc giữ không đổi trong một khoảng thời 
gian nào đó. Các phần tử có thể có đặc tính già hóa rất 

MÔ HÌNH HÓA TẦN SUẤT HỎNG HÓC 
CỦA CÁC ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP THUỘC LƯỚI ĐIỆN VIỆT NAM

Lê Việt Anh

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
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khác nhau, việc lựa chọn mô hình để mô tả sự biến đổi của 
tần suất hư hỏng có ảnh hưởng mạnh tới việc đánh giá rủi 
ro trong vận hành.

Việc quản lý các phần tử già hóa theo thời gian có thể 
giúp đoán trước hoặc phát hiện sự xuống cấp của phần tử 
và kịp thời có các biện pháp bảo dưỡng hoặc sửa chữa. Do 
vậy cần thiết phải mô hình hóa được sự biến đổi của tần 
suất hư hỏng đối với các phần tử và với cả hệ thống.

Khi một phần tử bị hư hỏng và được thay thế bởi 
phần tử mới thì chỉ riêng phần tử đó trở lại trạng thái hoạt 
động tốt như mới. Tuy nhiên do hệ thống còn là tổ hợp của 
nhiều phần tử đang cũ khác, mỗi phần tử có tuổi đời khác 
nhau nên nhìn chung việc thay mới một phần tử không 
thể đưa toàn bộ hệ thống trở về trạng thái mới như ban 
đầu được; ví dụ khi một chiếc ô tô bị hỏng đèn và được 
thay thế bóng đèn mới thì toàn bộ chiếc ô tô đó không 
thể vận hành như mới được.Trong thực tế, với rất nhiều hệ 
thống thì việc sửa chữa chỉ có thể đủ để đưa hệ thống trở 
về trạng thái vận hành trở lại. Việc sửa chữa này được gọi là 
sửa chữa tối thiểu trong bài toán về công tác bảo dưỡng[2].

Các đường dây trên không trải dài theo địa hình, 
bao gồm nhiều phần tử chính như sứ cách điện, chống 
sét van đường dây, dây lèo, cột, dao cách ly. Do số lượng 
phần tử cấu thành đường dây lớn nên việc sửa chữa khôi 
phục, thay thế một hoặc một số phần tử không thể làm 
cho đường dây trở thành tốt như mới. Việc sửa chữa, thay 
thế phần tử hoặc các phần tử chỉ có thể làm đường dây trở 
lại chức năng truyền tải điện với trạng thái như ngay trước 
khi xảy ra hư hỏng. Với các đặc điểm như vậy thì đường 
dây được coi như một hệ thống phức tạp với thuộc tính là 
có thể sửa chữa được.

3. Quá trình Poisson và phân phối Poisson

(a) Quá trình Poisson và phân phối Poisson:

Quá trình Poisson (Poisson Process) là một quá trình 
ngẫu nhiên được định nghĩa theo sự xuất hiện của các sự 
kiện. Sự xuất hiện của một sự kiện là hoàn toàn độc lập với 
sự kiện đã diễn ra trước đó[8].

Một quá trình ngẫu nhiên N(t) là một quá trình 
Poisson nếu:

- N(0)=0

- Số các sự kiện xảy ra trong hai khoảng con không 
giao nhau là các biến ngẫu nhiên độc lập.

- Hai sự kiện không xuất hiện cùng lúc.

- Xác suất của số sự kiện trong một khoảng con [t, 
t+τ] nào đó được cho bởi:

trong đó số λ>0 là một tham số cố định, được gọi là tham 
số tỉ lệ. Có nghĩa là, biến ngẫu nhiên [N(t+τ)-N(t)] mô tả số 
lần xuất hiện sự kiện trong khoảng thời gian [t, t+τ] tuân 
theo một phân phối Poisson với tham số λ.

Phân phối Poisson sử dụng để mô tả số lần xuất hiện 
của một sự kiện trong khoảng thời gian đã cho, ví dụ số 
lượng cuộc gọi đến tổng đài mỗi phút, số từ bị lỗi trong 
mỗi trang của một văn bản; như vậy phân phối Poissonlà 
một phân phối xác suất rời rạc (có tính chất điểm, không 
liên tục). Phân phối Poisson khác với các phân phối xác 
suất rời rạc khác ở chỗ thông tin cho biết không phải là 
xác suất để một sự kiện xảy ra thành công trong một lần 
thử như trong phân phối Bernoulli, hay là số lần mà sự 
kiện đó xảy ra trong n lần thử như trong phân phối nhị 
thức, mà chính là trung bình số lần xảy ra thành công của 
một sự kiện trong một khoảng thời gian nhất định. Giá trị 
trung bình này được gọi là tham số tỷ lệ λ.

Phân phối Poisson được ứng dụng trong các lĩnh vực 
khi muốn tìm khả năng có một số lượng sự kiện nào đó 
trong một khoảng thời gian quan sát nhất định.

(b) Quá trình Poisson thuần nhất và không thuần nhất

Giả thiết N(t) là là số lần sự kiện A xuất hiện trong 
khoảng [0, t]; quá trình ngẫu nhiên N(t) là một quá trình 
Poisson đồng nhất (Homogeneous Poisson Point - HPP) 
nếu tham số tỷ lệ λ là hằng số không đổi theo thời gian[9].

Xác suất để sự kiện A xuất hiện n lần trong khoảng 
thời gian (0, t] là:

Số lần xuất hiện trung bình của sự kiện trong khoảng 
(0, t] là:

Từ công thức trên thì tham số λ có thể viết là λ=N(t)/t: 
là số lần xuất hiện sự kiện trung bình trong một đơn vị thời 
gian; do vậy λ còn được gọi là tần suất của HPP. Khi sự kiện 
A là sự cố xảy ra thì λ là cường độ sự cố.

Một phần tử thuộc loại có thể sửa chữa, được đưa vào 
vận hành tại thời gian t =0, sự cố xuất hiện lần đầu tiên tại 
thời điểm T1. Khi bị hư hỏng thì phần tử đó được thay thế 
bởi phần tử mới cùng loại. Thời gian thay thế rất nhỏ so với 
thời gian vận hành và có thể bỏ qua. Lần sự cố thứ hai xuất 
hiện tại T2 (tính từ khi sửa chữa, thay thế) và tương tự với 
các lần tiếp theo; qua đó thu được một chuỗi lần lượt các 
hư hỏng cách nhau các khoảng thời gian T1, T2…Số lần sự 
cố N(t) trong khoảng (0, t] được giả thiết tuân theo phân 
phối Poisson với cường độ sự cố λ.

Với một hệ thống gồm nhiều phần tử thì các khoảng 
thời gian giữa các lần sự cố của hệ thống (T1, T2…) thường 
là không độc lập với nhau và cũng không phân phối đồng 
nhất, trừ khi hệ thống được thay thế toàn bộ mới để trở về 
trạng thái tốt như mới; đồng thời môi trường, điều kiện vận 
hành giữ nguyên không đổi trong suốt quá trình vận hành.

Quá trình Poisson được gọi là không thuần nhất (NHPP) 
nếu tham số λ thay đổi theo thời gian thay vì là hằng số. 
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NHPP thích hợp để sử dụng mô hình hóa các hệ 
thống thuộc dạng sửa chữa tối thiểu với thời gian sửa 
chữa, thay thế là nhỏ so với thời gian vận hành của hệ 
thống [9]. Sửa chữa tối thiểu là cách phân loại ứng với hệ 
thống khi có phần tử hư hỏng sẽ được thay thế hoặc sửa 
chữa. Sau sửa chữa hệ thống trở về trạng thái vận hành 
như trước khi sự cố xảy ra (kém như cũ), không trở về trạng 
thái mới như ban đầu (tham khảo mục 2).

Khi sử dụng NHPP để mô hình hóa hệ thống thuộc 
loại có thể sửa chữa thì toàn bộ hệ thống được coi như 
một hộp đen (black box), không cần thiết phải quan tâm 
bên trong hệ thống có gì và vận hành như thế nào.

Các đường dây trên không được coi như một hệ 
thống phức tạp với thuộc tính là có thể sửa chữa được; do 
vậy sẽ áp dụng phân phối Poisson không thuần nhất khi 
mô hình hóa dữ liệu sự cố.

4. Mô hình biểu diễn phân phối Poisson không 
thuần nhất (NHPP) và ước lượng tham số dựa theo số 
liệu thực tế

(a) Mô hình và phương thức đánh giá tham số

Mô hình phổ biến được sử dụng để mô tả cường độ 
sự cố của một NHPP là mô hình hàm lũy thừa (power law) 
với dạng tổng quát sau[9]:

- Nếu 0<β<1 thì hệ thống đang có số lần sự cố giảm 
dần theo thời gian (hệ thống đang tốt lên);

- Nếu β>1 thì hệ thống đang già hóa, kém đi;

- Nếu β=1thì hệ thống trở thành HPP với cường độ sự 
cố không đổi theo thời gian.

Việc tính toán các thông số λ, β từ dữ liệu thực tế 
thường dựa trên phương pháp ước lượng hợp lý cực đại. 
Giả thiết một hệ thống thuộc loại có thể sửa chữa, được 
quan sát trong khoảng thời gian (0, t

0
] và các thời điểm 

xảy ra sự cố là tại t1, t2, …, tn.

Áp dụng phương pháp ước lượng hợp lý cực đại, thì 
giá trị ước lượng của các tham số λ, β xác định theo[8]:

(b) Kiểm định thống kê

Kiểm định giả thuyết thống kê là phương pháp ra 
quyết định sử dụng dữ liệu, hoặc từ thí nghiệm hoặc từ 
nghiên cứu quan sát. Trong thống kê, một kết quả được 
gọi là đủ độ tin cậy mang tính thống kê nếu nó ít có khả 
năng diễn ra theo một ngưỡng xác suất cho trước (ví dụ 
5% hay 10%).

Hiện tại đang giả thiết hàm phân phối ứng với NHPP, 
nghĩa là cường độ sự cố là một hàm biến đổi theo thời 
gian, không phải là hằng số.

Để thực hiện kiểm định thống kê sẽ giả thiết:

- Giả thuyết không (null hypothesis) là cường độ sự cố 
là hằng số (H0: β=1)

- Giả thuyết ngược (alternative hypothesis) là cường 
độ sự cố tăng dần theo thời gian (H1: β>1) hoặc giảm 
dần theo thời gian (H1: β<1). Giả thuyết ngược phải xét 
hai phía (kiểm định hai đầu) vì đường dây tải điện có thể 
thuộc loại có cường độ sự cố tăng dần hoặc giảm dần.

Dạng phổ biến nhất được sử dụng để kiểm chứng giả 
thiết “H0: Cường độ sự cố là hằng số hay β=1” tương ứng 
với mô hình hàm phân phối dạng lũy thừa là:

Giá trị V lớn là căn cứ để bác bỏ giả thuyết không H0 
(cường độ sự cố là hằng số) theo phía độ tin cậy tăng dần 
(β<1); giá trị V nhỏ bác bỏ giả thuyết không theo phía chỉ 
số của độ tin cậy giảm dần (β>1).

5. Ước lượng tham số phân phối Poisson không 
đồng nhất với một số đường dây trung áp Việt Nam

(a) Phân tích và biểu diễn dữ liệu thu thập được

 Hiện tại các Công ty điện lực đang có hệ thống thu thập 
dữ liệu liên quan tới vận hành; bao gồm các thông số vận 
hành, các sự kiện xảy ra trong quá trình vận hành. Các sự cố 
xảy ra trong quá trình vận hành được ghi nhận đầy đủ dưới 
dạng nhật ký, gồm các trường dữ liệu như: Tên thiết bị, đơn vị 
quản lý, ngày giờ bắt đầu, ngày giờ sự cố được xử lý, nguyên 
nhân sự cố, diễn giải, số khách hàng bị ảnh hưởng…

Đối với bài toán mô hình hóa hàm phân phối sự cố 
của đường dây thì dữ liệu sẽ được lọc đi các trường hợp 
cắt điện do kế hoạch (bảo dưỡng, thay thế), mất điện do 
sự cố từ nguồn cấp (110 kV).

Bảng dữ liệu sự cố thu thập với một đường dây 35 
kV (chiều dài tổng cả trục chính và nhánh rẽ xấp xỉ 218 
km) trong khoảng thời gian 5 năm vận hành (từ 2014 đến 
2018) như sau:

Bảng 1: Thời điểm sự cố theo ngày của 5 năm vận hành

24 65 87 116 127 137 149
172 181 185 188 221 250 285
321 350 372 392 498 501 622
623 628 645 650 658 661 668
716 733 758 776 787 804 822
829 837 860 870 883 898 928
958 980 989 1105 1117 1168 1187

1205 1248 1265 1281 1309 1316 1334
1345
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Tổng số lần sự cố ghi nhận: 57 lần. Thời gian xử lý các 
sự cố rất là nhỏ so với thời gian vận hành của đường dây, 
do vậy bỏ qua trong các tính toán.

Biểu diễn số liệu thống kê dưới dạng đồ thị:

Hình 1: Số lần sự cố tích lũy theo ngày vận hành

  Đồ thị Hình 1 cho thấy không có sự liên hệ tuyến 
tính giữa số lần sự cố tích lũy và thời gian vận hành của 
đường dây, do vậy cường độ sự cố thể hiện là hàm phụ 
thuộc thời gian.

(b) Ước lượng các tham số của phân phối Poisson

 Phân phối Poisson dưới dạng hàm lũy thừa như sau:

Sử dụng phương pháp ước lượng hợp lý cực đại với 
công thức ước lượng các giá trị  như sau:

trong đó: t
0
=1345; n=57, t

i
: lấy theo các giá trị của 

Bảng 1.

Kết quả tính toán: 

Tính toán giá trị kiểm định thống kê:

Giá trị V=108,43 được coi là lớn [9], [10] và như vậy các 
giá trị ước lượng được () được coi là phù hợp với mô hình 
(loại bỏ giả thuyết không H0: β=1). Giá trị V lớn cũng thể 
hiện sự phù hợp của mô hình độ tin cậy tăng dần dựa theo 
dữ liệu thu được.

Kết luận: Với dữ liệu của đường dây xem xét thì sử 
dụng phân phối phân phối Poisson không thuần nhất là 
phù hợp, và cường độ sự cố có dạng sau:

(c) Đánh giá kết quả

 Kết quả đánh giá các tham số của cường độ sự cố đối 
với các sự cố xảy ra trên một đường dây 35 kV cho thấy:

- Đường dây đang có độ tin cậy tăng dần (thể hiện ở 
giá trị β<1), cường độ sự cố có xu hướng giảm dần theo 
thời gian. Tuy nhiên giá trị β=0,944 là xấp xỉ 1, điều này thể 
hiện việc giảm cường độ sự cố theo thời gian vận hành là 
không đáng kể.

- Trong quá trình vận hành đường dây sẽ già hóa theo 
thời gian, do vậy về nguyên tắc cường độ sự cố sẽ tăng dần; 
tuy nhiên các tính toán với đường dây này cho thấy cường 
độ sự cố giảm nhẹ theo thời gian. Điều này có thể được 
giải thích là do trong quá trình vận hành đường dây được 
bảo dưỡng, thí nghiệm, kiểm tra định kỳ tốt, thay thế thiết 
bị định kỳ đúng qui định nên giảm được cường độ sự cố; 
điều này cũng phù hợp với chủ trương của ngành điện đẩy 
mạnh công tác giảm suất sự cố đối với các Công ty điện lực.

- Các nhận xét trên đây đúng với đường dây cụ thể 
đang được xem xét; với các đường dây khác có thể ở trạng 
thái cường độ sự cố tăng dần theo thời gian (β>1) hoặc 
không đổi theo thời gian (β=1). Với các đường dây mà giá 
trị β rất lớn hơn 1 thì hiệu quả của công tác bảo dưỡng 
không bù lại được mức độ già hóa, xuống cấp của đường 
dây; có thể đến thời điểm nào đó sẽ cần đầu tư để thay thế 
mới toàn bộ đường dây.

Bảng 2 tổng hợp chung bao gồm kết quả tính toán 
với một số đường dây trung áp khác (thời gian thu thập dữ 
liệu sự cố từ năm 2014÷2018).

Bảng 2: Bảng kết quả tổng hợp

TT Cấp điện áp λ β
1 35 0,064 0,944
2 35 1,023 1,006
3 35 1,027 0,996
4 35 1,000 1,012
5 35 1,025 0,998
6 35 0,990 1,018
7 35 1,000 1,012

Trung bình 0,676 0,998
8 35 0,167 0,704
9 35 0,047 0,986
10 35 0,034 1,074
11 35 0,371 0,621
12 35 0,022 0,955
13 35 0,062 0,778
14 35 0,343 0,551
15 35 0,055 0,761

Trung bình 0,138 0,804
Trung bình chung 0,482 0,894

1 23 0,006 1,142
2 23 0,024 0,906
3 23 0,144 0,605
4 23 0,083 0,996
5 23 0,040 0,837

Trung bình 0,059 0,897
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TT Cấp điện áp λ β
6 23 0,071 1,016
7 23 0,123 0,742
8 23 0,024 1,016
9 23 0,173 0,685
10 23 0,016 1,035
11 23 0,017 1,118

Trung bình 0,071 0,935
Trung bình chung 0,066 0,918

1 10,5 0,020 1,036
2 10,5 0,191 0,577
3 10,5 0,014 1,006
4 10,5 0,008 1,105
5 10,5 0,041 0,823
6 10,5 0,057 0,768

Trung bình chung 0,055 0,886

Kết quả ở Bảng 2 thể hiện một số xu hướng có thể 
nghiên cứu áp dụng trong thực tế:

- Với cấp điện áp 35kV: Có hai phần kết quả của (λ, β).

Kết quả từ dòng 1÷7 tương ứng với các đường dây 
35kV ở khu vực có địa hình trải rộng, bao gồm cả đồng 
bằng, đô thị, khu vực xã huyện miền núi, giá trị trung bình 
của β=0,998.

Trong khi đó kết quả ở các dòng từ 8÷15: tương ứng 
với các đường dây 35 kV thuộc khu vực không có xã huyện 
miền núi, bán kính cấp điện ngắn hơn; do vậy tần suất 
sự cố của đường dây nhỏ hơn. Hiệu quả của quản lý vận 
hành tốt hơn thể hiện ở chỉ tiêu tần suất sự cố β= 0,894 
nhỏ hơn 1 nhiều hơn so với trường hợp trên. 

- Với cấp điện áp 23kV: Có hai phần kết quả của (λ, β).

Hai phần kết quả này (từ 1÷5 & 6÷11) kết quả xu hướng 
ngược lại so với các đường dây 35 kV. Điều này có thể giải 
thích là do các đường dây 23 kV đa phần mới đang cấp điện 
cho khu vực thành thị đối với cả hai khu vực; như vậy về địa 
hình cấp điện có thể coi là tương đồng. Tuy nhiên đường 
dây của khu vực tương ứng với dữ liệu từ 1÷5 mới được xây 
dựng gần đây hơn; do vậy tần suất sự cố có xu hướng giảm 
theo thời gian nhiều hơn so với các đường dây từ 6÷11.

- So sánh giá trị β chung của cấp 23 kV & 35 kV: Giá trị 
β của cấp 35 kV nhỏ hơn, điều này cũng phù hợp vì đường 
dây 35 kV có trung tính cách điện, do vậy số lần sự cố phải 
cắt điện có thể sẽ ít hơn.

- Với cấp điện áp 10,5 kV: Giá trị β có phần nhỏ hơn so 
với các đường dây 23 kV hoặc 10,5 kV; điều này được giải 
thích do bán kính cấp điện của các đường dây này thường 
nhỏ, do vậy ít bị ảnh hưởng của các điều kiện địa lý hơn.

6.Kết luận

Bài báo đã nghiên cứu các phương pháp thống kê 
để mô hình hóa tần suất xảy ra sự cố đối với đường dây 
tải điện trung áp. Quá trình Poisson không thuần nhất 

(NHPP) là phù hợp để mô tả với các hệ thống có thể sửa 
chữa được như các đường dây tải điện, các đường dây tải 
điện có tần suất sự cố biến đổi theo thời gian do quá trình 
già hóa, do điều kiện vận hành luôn thay đổi. Nội dung 
nghiên cứu đã tổng hợp phương pháp tính toán các tham 
số của hàm phân phối Poisson không thuần nhất, cách 
thức để kiểm định, đánh giá sự phù hợp thống kê của mô 
hình với các số liệu thực tế.

Kết quả của nghiên cứu là bộ số liệu của hàm phân 
phối Poisson của tần suất sự cố đối với một số đường dây 
trung áp (10,5 kV; 23 kV, 35 kV); do yêu cầu bảo mật của dữ 
liệu nên trong bài báo này không công bố tên chính xác 
của các đường dây này.

Bộ số liệu thu được cho phép đánh giá trạng thái 
thực tế của các đường dây, đồng thời có thể dự đoán 
trong tương lai số lần sự cố sẽ tăng hay giảm, và nếu có 
thay đổi thì sẽ thay đổi ở mức độ nào theo thời gian. Các 
kết quả nghiên cứu cũng là tiền đề cho việc xây dựng bài 
toán tối ưu về quản lý tài sản, tối ưu chi phí cho công tác 
bảo dưỡng phòng ngừa đối với các công ty điện lực.

Các kết quả tính toán cũng cho thấy các công ty điện 
lực đều đã nỗ lực trong công tác giảm suất sự cố, tăng 
cường độ tin cậy cung cấp điện; tuy nhiên các yếu tố địa 
hình, vùng miền, khu vực cấp điện có ảnh hưởng đến các 
chỉ tiêu độ tin cậy này. Việc giao chỉ tiêu độ tin cậy cần đạt 
nên xét tới cả các yếu tố về vùng địa lý như đã phân tích.

Qua việc đánh giá dữ liệu vận hành cũng cho thấy 
cần có cải tiến về công tác thu thập dữ liệu, cần bổ sung 
bộ mã code cho các nguyên nhân sự cố để công tác thống 
kê được nhanh và chính xác; việc ghi thông tin chi tiết của 
sự cố cũng cần được chuẩn hóa.
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Ngày 20/10/2020 vừa qua, tại 
trụ sở Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) 
đã tổ chức phát động và thực hiện 
ủng hộ đồng bào miền Trung khắc 
phục hậu quả thiên tai, lũ lụt đối với 
toàn thể CBNV khối cơ quan PTC1. Đây 
là hành động thiết thực, có ý nghĩa 
lan tỏa, kịp thời của đông đảo cán bộ 
nhân viên thể hiện tinh thần tương 
thân tương ái “lá lành đùm lá rách” 
để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc 
phục hậu quả thiên tai, góp phần sớm 
ổn định cuộc sống, từng bước khôi 
phục cơ sở hạ tầng.

Như các phương tiện thông tin 
đại chúng đã đưa tin, trong 
những ngày vừa qua, tình 

hình mưa bão, lũ lụt ở các tỉnh miền 
Trung diễn biến hết sức phức tạp, gây 
thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh 
hưởng nghiêm trọng tới đời sống bà 
con nhân dân và kinh tế xã hội của 
địa phương, đặc biệt là tại các tỉnh 
miền Trung từ Hà Tĩnh, Quảng Trị đến 
Quảng Nam.

Tại buổi phát động ông Nguyễn 
Phúc An - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc 
PTC1 nhấn mạnh: Hưởng ứng lời kêu 
gọi của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng; về việc nhân dân 

trong và ngoài nước tiếp tục động 
viên, giúp đỡ người nghèo, người 
gặp hoạn nạn khó khăn và đồng bào 
vùng lũ; Công điện của Thường trực 
Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng 
cường công tác phòng, chống thiên 
tai, khắc phục hậu quả mưa lũ tại 
các tỉnh miền Trung, Ban Thường vụ 
Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
ban hành Chỉ thị số 01/CT-ĐU ngày 
18/10/2020 chỉ đạo các cấp uỷ, chính 
quyền, đoàn thể trong Tập đoàn thực 
hiện chung tay cùng đồng bào cả 
nước khắc phục hậu quả mưa lũ tại 
các tỉnh miền Trung.

Thực hiện Chỉ thị của Ban Thường 
vụ Đảng ủy Tập đoàn, và Chỉ thị liên 
tịch của EVNNPT số 4041/CTLT-EVN-
CĐEVNNPT, ngày 20/10/2020 Giám 
đốc PTC1 đã phối hợp Ban Thường vụ 
Công đoàn ban hành ra Chỉ thị liên 
tịch số 5273/LT-PTC1-CĐ về việc ủng 
hộ đồng bào miền Trung khắc phục 
thiên tai. Nội dung Chỉ thị liên tịch 
nêu rõ: Giám đốc và Ban chấp hành 
Công đoàn PTC1 kêu gọi cán bộ công 
nhân viên trong toàn công ty phát 
huy truyền thống tốt đẹp “tương thân 
tương ái”, “lá lành đùm lá rách” ủng 
hộ một phần tiền lương của mình để 
cùng cả nước chung tay hỗ trợ đồng 
bào miền Trung khắc phục hậu quả 
do mưa bão, lũ lụt gây ra; cần thực 
hiện sớm từ ngày 20-22/10/2020.

Toàn bộ số tiền sau khi được 
CBCNV khối cơ quan PTC1 ủng hộ sẽ 
được PTC1 chuyển đến Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các địa phương các tỉnh, thành miền 
Trung trong thời gian sớm nhất.

Trước khi tổ chức buổi phát 
động ủng hộ đồng bào Miền Trung 
vào sáng ngày 20/10, PTC1 cũng đã 
thực hiện hỗ trợ Công ty Truyền tải 
điện 2 để góp phần chia sẻ với Cán bộ 
công nhân viên PTC2 khắc phục hậu 
quả thiên tai, lũ lụt nghiêm trọng.

Lê Quốc

PTC1: CHUNG TAY ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG 
KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI, LŨ LỤT

Ông Nguyễn Phúc An - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc PTC1 phát động ủng hộ 
đồng bào miền Trung

Lãnh đạo PTC1 tham gia đóng góp, ủng hộ giúp đỡ nhân dân các tỉnh thành miền 
Trung khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ
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Với tính chất đặc thù công việc, 
để dòng điện luôn vận hành 
an toàn, ổn định và liên tục 

phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, 
xã hội của đất nước, CBCNV lĩnh vực 
truyền tải điện thường xuyên phải 
đối mặt với nhiều khó khăn, thách 
thức. Hàng ngày phải di chuyển hàng 
chục, có khi đến hàng trăm km, mang 
vác nhiều vật tư, dụng cụ nặng; làm 
việc trên các địa hình khó khăn, hiểm 
trở, thời tiết khắc nghiệt; công việc 
rất nguy hiểm nếu không đảm bảo 
an toàn điện, thường xuyên phải tiếp 
xúc với điện trường cao; phải thức 
khuy dậy sớm với lịch cắt điện vào 
giờ nghỉ ngơi của khách hàng; phải 
sống xa nhà, xa người thân. Đặc biệt 
lưới truyền tải điện vươn khắp mọi 
miền đất nước, người lao động đến 
từ nhiều vùng miền khác nhau, văn 
hóa và thói quen sinh hoạt cũng khác 

nhau. Bên cạnh đó, khoa học công 
nghệ áp dụng trong ngành điện ngày 
càng phát triển để tăng năng suất 

lao động, vì vậy người lao động phải 
không ngừng nỗ lực học tập, nghiên 
cứu để đáp ứng yêu cầu công việc.

Để vượt qua các khó khăn, trở 
ngại đó, giúp cho người lao động 
giảm bớt áp lực trong công việc và 
tin tưởng vào tương lai tươi sáng của 
ngành, lãnh đạo PTC3 đã xác định 
Văn hóa EVNNPT là “chất keo gắn kết 
người lao động” và đã cho triển khai 
sâu rộng để lan tỏa Văn hóa EVNNPT 
trong toàn Công ty bằng nhiều hình 
thức và nhiều cách tiếp cận. Cụ thể 
năm 2020 đã thực hiện:   

Tuyển chọn và đào tạo thêm đội 
ngũ tuyên truyền viên, bồi dưỡng 
kỹ năng tuyên truyền, vận động; kỹ 
năng thuyết trình trước đám đông, 
kèm cặp nội bộ tại nơi làm việc. Lực 
lượng này đủ để lan tỏa đến những tổ 
đội sản xuất, nhất là những nơi vùng 
sâu vùng xa;

VĂN HÓA EVNNPT 
THẤM SÂU, HÒA NHỊP CUỘC SỐNG TẠI PTC3 

Không thể phủ nhận việc thực thi Văn hóa EVNNPT sẽ là chất keo gắn kết người lao động 
trong ngôi nhà EVNNPT nói chung và tại Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) nói riêng. Mỗi ngày, 
Văn hóa EVNNPT đang dần hòa nhập, bén rễ và thấm sâu vào từng hoạt động điều hành, lao 
động sản xuất trong PTC3.

CBCNV PTC3 thức đêm cùng dòng điện - thi công sửa chữa đường dây 220 kV 
KrongBuk - Nha Trang

Từng tổ group Zalo trao quà động viên các CBCNV thực hiện xuất sắc 
chủ đề Văn hóa hàng tuần   
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Tổ chức các lớp đào tạo về Văn 
hóa EVNNPT tại các nơi làm việc do 
lực lượng tuyên truyền viên hướng 
dẫn kèm cặp;  Đẩy mạnh chiến dịch 
“Mưa dầm thấm lâu” thông qua đội 
ngũ tuyên truyền viên. Đến nay đã 
lập được 52 nhóm thực hiện duy trì 
và phát triển văn hóa EVNNPT đến 
từng đội trạm sản xuất, rộng khắp 
Công ty. Mỗi tuần chuyên gia tư vấn 
sẽ tư vấn hướng dẫn phát động thực 
hiện 01 chủ đề về văn hóa EVNNPT, 
các trưởng nhóm sẽ phát động trên 
nhóm Zalo và như vậy nội dung sẽ 
đến được với từng CBCNV. Cuối tuần 
từng nhóm sẽ tổ chức bình chọn để 
chọn 03 cá nhân thực hiện chủ đề 
xuất sắc nhất. Một phần thưởng nhỏ 
đầy ý nghĩa sẽ dành tặng cho những 
ai được bình chọn trong tuần. Nhờ đó 
kiến thức Văn hóa EVNNPT được lặp 
đi, lặp lại và trở thành các thói quen 
và hành động tương ứng.

Bên cạnh đó Lãnh đạo PTC3 cũng 
quán triệt lãnh đạo các phòng, các 
đơn vị phải là gương sáng, rèn luyện 
phẩm chất, nâng cao năng lực để cấp 
dưới tôn trọng và tin tưởng, nhờ đó 
Văn hóa EVNNPT dễ đi vào đời sống.

Những tuần đầu triển khai 
CBCNV chưa quen với hình thức mới 
nên tỷ lệ tham gia trên nhóm Zalo 
tương đối thấp từ 15 - 20%, sau một 
thời gian thực hiện CBCNV dần quen 
với chương trình, ngày càng tham gia 
tích cực hơn. Đến nay tỷ lệ tham gia 
tại các nhóm Zalo lên 70% - 80%, có 
nhiều nhóm đạt 100%.

Sau gần một năm thực hiện 
chiến dịch “Mưa dầm thấm lâu” đã 
mang lại nhiều chuyển biến tích cực 
trong thay đổi tư duy, tác phong làm 
việc của CBCNV. Tinh thần đoàn kết, 
thống nhất của CBCNV ngày một 
nâng cao; CBCNV luôn chủ động duy 
trì một tinh thần làm việc tốt nhất, tự 
giác phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao. Hình thành những thói 
quen ứng xử đơn giản nhất nhưng 
đem lại hiệu quả cao như văn hóa 
đúng giờ; văn hóa hội họp, phát biểu; 
văn hóa làm việc; góp ý; lắng nghe; 
trang phục, đồng phục... mang lại 
sự hài lòng cho đồng nghiệp, người 
dân và đối tác… Qua đó đã tiết kiệm 
nhiều thời gian trong quá trình xử lý 

công việc, tạo được một môi trường 
làm việc chuyên nghiệp, văn minh, 
lịch sự, nhân văn nhân ái góp phần 
nâng cao năng suất lao động. CBCNV 
ngày càng tin vào đường lối chỉ đạo 
và hướng phát triển của EVNNPT, 
PTC3 vì thế đã hết lòng cống hiến và 
yên tâm công tác. Các chỉ số khảo sát 
mức độ hài lòng về điều kiện làm việc 
được nâng lên.

Các hoạt động cộng đồng như: 
Tuyên truyền bảo vệ an toàn hành 
lang lưới điện, thắp sáng đường quê, 
cùng em đến trường, giúp các gia 
đình neo đơn, khắc phục bão lụt… 
đã trở nên quen thuộc tại các địa 
phương nơi có đơn vị của truyền tải 
điện đóng chân. Tình cảm của người 
dân đối với người lính truyền tải điện 
càng thêm gắn bó.

Có thể nói, thực hiện tốt văn 
hóa EVNNPT đang dần làm cho PTC3 
trở thành đơn vị có bản sắc văn hóa 
đặc trưng EVNNPT, từng bước hướng 
đến các chuẩn mực của một doanh 
nghiệp hiện đại. Điều đó đã góp phần 
giúp đời sống tinh thần của CBCNV 
được nâng lên rõ rệt, qua đó đóng vai 
trò quan trọng trong việc hoàn thành 
tốt mọi nhiệm vụ được giao của PTC3, 
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.

Nguyễn Hoàng Anh

Lực lượng hỗ trợ PC Quảng Ngãi của PTC3 thi công  khắc phục sự cố đường dây 
110 kV Quảng Ngãi - Tư Nghĩa

Lực lượng hỗ trợ PC Quảng Ngãi của PTC3 thi công  khắc phục sự cố đường dây 
110 kV Quảng Ngãi - Tư Nghĩa
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TTĐ Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ 
An, Hà Tĩnh là 4 TTĐ nằm dọc 
theo chiều dài của miền Trung 

giữ vai trò hết sức quan trọng trong 
việc cung cấp điện huyết mạch xuyên 
suốt từ Bắc vào Nam, đảm bảo an 
ninh năng lượng Quốc gia. Chính vì 
vậy, công tác quản lý, vận hành an 
toàn luôn được EVNNPT, PTC1 và các 
đơn vị quan tâm hàng đầu.

Tại buổi làm việc, Giám đốc các 
TTĐ đã báo cáo quá trình hình thành  
phát triển, tổ chức lao động, khối 
lượng quản lý vận hành, những tồn 
tại, khó khăn; Những thành tích nổi 
bật trong quản lý vận hành; Thực 
trạng điện áp trên hệ thống, sản 
lượng truyền tải, tổn thất điện năng 
và các đánh giá hiện trạng cùng các 

giải pháp thực hiện; Kế hoạch SXKD 
và công tác quản lý vận hành đến 
năm 2025 và một số kiến nghị với 
EVNNPT.

Trong các báo cáo tại buổi làm 
việc, lãnh đạo các TTĐ cũng đã phân 
tích đánh giá cơ cấu nguồn nhân lực 
hiện có,  chú trọng công tác đào tạo 
về chuyên môn, quản lý, an toàn lao 
động; ứng dụng khoa học công nghệ 
vào quản lý vận hành lưới điện, kết 
hợp với công tác  thí nghiệm định 
kỳ; đầu tư xây dựng gắn với sửa chữa 
lớn, sửa chữa thường xuyên, xử lý tồn 
tại thiết bị; cùng việc triển khai thực 
hiện Nghị quyết 12/NQ-HĐTV sâu 
rộng tới từng đơn vị theo chủ đề “Tập 
trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 
05 năm 2016-2020”.

EVNNPT KIỂM TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH, 
CUNG CẤP ĐIỆN TẠI 04 TRUYỀN TẢI ĐIỆN

Đầu tháng 10 vừa qua, ông Nguyễn Tuấn Tùng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng 
công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã dẫn đầu đoàn công tác của EVNNPT đến làm việc tại Truyền 
tải điện (TTĐ) Thanh Hóa; TTĐ Hà Tĩnh, TTĐ Nghệ An và TTĐ Ninh Bình thuộc Công ty Truyền tải điện 1 
(PTC1) về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đảm bảo vận hành, cung cấp điện ổn 
định cho hệ thống điện Quốc gia.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT 
kết luận buổi làm việc tại trụ sở TTĐ Nghệ An

Công nhân vận hành TBA 500 kV Nghi Sơn báo cáo công tác 
vận hành với đoàn công tác
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Cùng với đó,  các TTĐ đã phối 
hợp tốt với các Điện lực địa phương, 
các ban quản lý dự án TTĐ, NPTS, 
Chính quyền, Công an địa phương 
trong công tác triển khai các dự án 
và đảm bảo vận hành lưới truyền tải 
điện an toàn, liên tục, ổn định.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế 
hoạch năm 2020, đảm bảo vận hành 
lưới truyền tải an toàn, liên tục, ổn 
định cho các địa phương trên địa 
bàn quản lý nói chung, ông Lê Trọng 
Thái - Giám đốc TTĐ Nghệ An khẳng 
định: “Yếu tố con người luôn là xuất 
phát điểm của mọi thành công”. 
Chính vì vậy, công tác tuyên truyền 
tới toàn thể CBCNV đoàn kết nhất trí, 
tập trung mọi nỗ lực được đưa lên 
hàng đầu.

Cùng với việc triển khai sâu rộng 
Chỉ thị 164/CT-EVNNPT thực hiện 
tốt chủ đề của năm về: “Nâng cao 
hiệu quả quản lý vận hành Hệ thống 
truyền tải điện Quốc gia” trong toàn 
đơn vị, công tác đào tạo nâng cao 
trình độ chuyên môn, tăng cường 
kiểm tra và quản lý sâu sát thiết bị 
vận hành theo những chuyên đề đặc 
biệt, kết hợp với việc phân tích xác 
định rõ nguyên nhân sự cố luôn phải 
được tiến hành đồng thời. Từ đó đưa 
ra các giải pháp khắc phục, phòng 
ngừa, thay thế thiết bị hợp lý, ngăn 
ngừa sự cố trên lưới truyền tải điện.

Bên cạnh đó, để hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao, các báo cáo cũng 
nêu một số kiến nghị với EVNNPT và 
PTC1 trong việc đẩy nhanh tiến độ 
đóng điện các trạm mới, nâng khả 
năng tải các đường dây cho các trạm 
và đường dây khi chưa đáp ứng được 
yêu cầu sản xuất; Triển khai các đề án 
cải tạo hệ thống điều khiển tại một 
số trạm cũ; đầu tư thêm các đường 
500 kV, 220 kV kết nối mạch vòng cho 
các trạm, cung cấp thêm các trang 
thiết bị, dụng cụ cho sửa chữa, thí 
nghiệm để có thể xử lý và khắc phục 
nhanh các sự cố, khiếm khuyết trong 
các TBA và trên lưới truyền tải điện.

Thay mặt ban lãnh đạo và toàn 
thể CBCNV Công ty Truyền tải điện 
1,  ông  Nguyễn Phúc An - Giám 
đốc Công ty đã cảm ơn sự quan tâm 
của đ/c Chủ tịch HĐTV, các đồng chí 
lãnh đạo EVNNPT đối với PTC1 và hứa 
sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 
đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, giữ vững lưới truyền tải 
điện vận hành an toàn,  liên tục, ổn 
định, xứng đáng với sự tin tưởng của 
Tổng Công ty.

Ông Nguyễn Phúc An cũng báo 
cáo với  Đoàn công tác về kết quả 
thực hiện nhiệm vụ của PTC1 trong 
9 tháng đầu năm 2020, tiến độ thực 
hiện các dự án đã được đầu tư và 
đang triển khai, giải trình bổ sung các 

nội dung kiến nghị của các TTĐ và đề 
nghị Tổng công ty tạo điều kiện quan 
tâm, giúp đỡ để PTC1 và các TTĐ 
hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại  buổi làm việc, các  thành 
viên trong  Đoàn công tác đã báo 
cáo với Chủ tịch HĐTV Nguyễn Tuấn 
Tùng về các vấn đề liên quan, hướng 
giải quyết các kiến nghị mà PTC1 và 
các TTĐ đưa ra.

Sau khi nghe báo cáo và tổng 
hợp ý kiến tại buổi làm việc,  Chủ 
tịch  HĐTV  Nguyễn Tuấn Tùng đã 
chỉ đạo nhiệm vụ cung cấp điện an 
toàn, liên tục, ổn định trên hệ thống 
điện Quốc gia là quan trọng trên 
hết. Đồng chí đánh giá cao công tác 
quản lý, sự phối hợp chặt chẽ với 
các đơn vị liên quan trong và ngoài 
ngành, sự chủ động thực hiện và đưa 
ra các giải pháp giảm tổn thất điện 
năng của PTC1. Đồng chí cũng biểu 
dương PTC1 trong việc thực hiện tốt 
công tác thí nghiệm định kỳ và xử 
lý tồn tại thiết bị; ứng dụng KHCN 
(sử dụng Flycam) hiệu quả vào công 
tác kiểm tra đường dây, giám sát 
và nghiệm thu chặt chẽ các dự án 
được phân cấp; tăng cường kiểm tra 
thường xuyên phát hiện kịp thời các 
hư hỏng, nhằm giảm thiểu sự cố, đặc 
biệt là sự cố do sét và nhiệt độ tăng 
cao. Việc thực hiện văn hóa doanh 
nghiệp, giữ gìn đoàn kết nội bộ, quan 
tâm tới điều kiện, môi trường làm 
việc, thu nhập, tâm tư nguyện vọng 
của CBCNV của PTC1 cũng được 
đồng chí chủ tịch đánh giá cao.

Chủ tịch  HĐTV Nguyễn Tuấn 
Tùng đã phân tích và chỉ đạo các Ban 
EVNNPT  tập trung nghiên cứu, sớm 
có đề xuất giải quyết những kiến 
nghị mà PTC1 và các TTĐ trực thuộc 
đưa ra. Yêu cầu các đơn vị liên quan 
phối hợp chặt chẽ với PTC1 hơn nữa 
nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án 
đầu tư xây dựng hệ thống truyền 
tải điện Quốc gia trong giai đoạn 
2020 - 2025, nhằm đảm bảo cung cấp 
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; góp phần vào sự phát triển 
lớn mạnh của Tổng công ty.

Quốc Chiêu

Đoàn công tác đến thăm TBA 500 kV Nghi Sơn
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Theo bà Trần Thị Út, Trưởng phòng Kinh doanh 
(PC Hòa Bình) cho biết: Trong những năm qua, 
công ty đã không ngừng đẩy mạnh ứng dụng 

CNTT vào công tác quản lý kinh doanh và dịch vụ 
khách hàng. Theo đó, công ty xây dựng các phần mềm 
dùng chung vào công tác quản lý, kinh doanh, thực 
hiện áp dụng hóa đơn điện tử (đã hoàn thành năm 
2015); thay thế hệ thống đo đếm điện năng bằng các 
công tơ điện tử có tính năng đo xa. Đến nay, đã áp 
dụng công tơ điện tử được trên 30%, công tơ điện tử 
có tính năng đo xa tập trung được 15% trên toàn bộ 
lưới điện. Đồng thời, triển khai cung cấp 12/12 dịch vụ 
điện trực tuyến để đơn giản hóa mọi thủ tục, hồ sơ của 
khách hàng trên Cổng dịch vụ công quốc gia (www.
dichvucong.gov.vn), website chăm sóc khách hàng 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÒA BÌNH: 
PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2021 THỰC HIỆN SỐ HÓA DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG

Những năm qua, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) thực hiện việc ứng dụng công 
nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Hiện với số lượng 
hơn 230.000 khách hàng, PC Hòa Bình sẽ hoàn thành số hóa hóa đơn mua bán điện sinh hoạt 
vào năm 2021, nhằm giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc theo dõi, giám sát và tiếp cận 
các dịch vụ điện năng.

Cán bộ, nhân viên PC Hòa Bình tích cực triển khai số hóa hợp đồng 
mua bán điện sinh hoạt

Giao diện tra cứu thông tin tiền điện trên website của PC Hòa Bình
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(www.cskh.npc.com.vn). Điều này 
giúp khách hàng giảm thời gian thực 
hiện các giao dịch; có thể giám sát 
quá trình thực hiện và đánh giá, phản 
ánh. Trong 9 tháng năm 2020, Công 
ty tiếp nhận hơn 6.000 yêu cầu cung 
cấp dịch vụ của khách hàng. Trong đó, 
tiếp nhận và xử lý qua Cổng dịch vụ 
công quốc gia 280 yêu cầu; tiếp nhận 
và giải quyết bằng phương thức điện 
tử gần 4.000 yêu cầu (chiếm 65%).

Để đạt được mục tiêu số hóa toàn 
bộ hoạt động kinh doanh và dịch vụ 
khách hàng, PC Hòa Bình đang tích cực 
triển khai số hóa HĐMBĐ sinh hoạt. 
Bà Trần Thị Út cho biết thêm: HĐMBĐ 
sinh hoạt hiện nay là hợp đồng bằng 
giấy, nên không thuận tiện cho cả 
ngành Điện và khách hàng trong 
việc lưu trữ, cũng như tiềm ẩn nhiều 
sai sót, có thể xảy ra tiêu cực. Việc 
triển khai số hóa HĐMBĐ sinh hoạt là 
bước đi để ngành Điện tiến tới quản 
lý hiện đại hóa, giảm bớt các chi phí 
in ấn hợp đồng, không cần lưu trữ hồ 
sơ nhiều và giảm nhân lực. Đặc biệt, 
đem lại nhiều lợi ích thiết thực đối với 
khách hàng. Các thủ tục được công 
khai, minh bạch, khách hàng giao 
dịch không phải tiếp xúc trực tiếp với 
cán bộ, nhân viên ngành Điện. Ở bất 
cứ nơi đâu, chỉ cần có thiết bị di động 
kết nối mạng internet là khách hàng 
có thể đăng ký dịch vụ, truy cập vào 
các phần mềm chăm sóc khách hàng 
của công ty; xem được nội dung hợp 
đồng, hoặc khi có nhu cầu thay đổi 
thông tin trong hợp đồng cũng đăng 
ký rất thuận lợi. 

Với số lượng hơn 230 nghìn 
khách hàng, PC Hòa Bình dự kiến 
triển khai từ nay đến năm 2021 sẽ 
hoàn thành việc số hóa HĐMBĐ sinh 
hoạt. Khi triển khai sẽ thực hiện ký 
Biên bản chấm dứt hợp đồng cũ và ký 
hợp đồng mới với khách hàng bằng 
hình thức xác thực OTP. Để triển khai 
hiệu quả, đúng tiến độ, PC Hòa Bình 
mong muốn chính quyền các cấp 
quan tâm, tuyên truyền, cũng như sự 
phối hợp của khách hàng, cung cấp 
cho ngành Điện số điện thoại chính 
chủ để nhận mã OTP và ký số hợp 
đồng mua bán điện.

Hải Triều

EVNSPC: GẤP RÚT HOÀN THÀNH ĐÚNG TIẾN ĐỘ
CÔNG TÁC HỖ TRỢ GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN 

(ĐỢT 2) CHO KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN 
BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 

Thực hiện theo Công văn số 9764/BCT-ĐTĐL ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng 
điện bị ảnh hưởng của dịch Covid -19 đợt 2, dự kiến hơn 7,5 triệu khách hàng của Tổng 
công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) sẽ nhận được hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện 
trong 03 tháng tại các kỳ hóa đơn tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2020 theo đúng 
đối tượng được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công Thương. 

Ông Nguyễn Văn Lý – Phó Tổng Giám đốc EVNSPC cho biết, dù số 
lượng khách hàng rất lớn, nhưng EVNSPC đang quyết liệt chỉ đạo 
các Công ty Điện lực thành viên tại 21 tỉnh/thành phía Nam nỗ lực 

hết mình, huy động toàn bộ lực lượng, đồng thời trang bị nâng cấp thêm 
hệ thống công nghệ thông tin tại đơn vị, với quyết tâm hoàn tất việc phát 
hành các hóa đơn điều chỉnh giảm trong năm 2020, đảm bảo kịp thời cho 
việc thực hiện hoàn trả tiền điện cho khách hàng trong kỳ hóa đơn tháng 
01/2021 và các tháng tiếp theo.

Nhân viên EVNSPC sẽ trực tiếp tư vấn, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc về chính 
sách giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng 

của dịch Covid-19 (đợt 2)

Trước đó, EVNSPC đã thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách 
hàng sử dụng điện tại 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam (từ Ninh Thuận đến 
Cà Mau) trong ba tháng 5, 6 và 7/2020 với số tiền trên 3.500 tỷ đồng.

Ông Lý cho biết thêm, chính sách giảm giá điện, giảm tiền điện  cho 
người dân và doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi Covid -19 trong đợt này là 
chủ trương đúng và kịp thời, giúp mọi đối tượng khách hàng giảm bớt khó 
khăn nhất là vào dịp cuối năm. EVNSPC và các đơn vị Điện lực trực thuộc 
đã và đang thực hiện gấp rút các khâu trong việc phát hành các hóa đơn 
điều chỉnh giảm cho hơn 7,5 triệu khách hàng trong năm 2020 để khách 
hàng được thụ hưởng chính sách này kịp thời.

Khách hàng sử dụng điện tại các tỉnh phía Nam nếu có thắc mắc về 
chính sách giảm giá điện có thể liên hệ Tổng đài 19001006 và 19009000 của 
Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam hoặc truy cập trang 
web https://cskh.evnspc.vn,  nhân viên ngành Điện sẽ tư vấn và hỗ trợ.

Bình Nguyên
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Theo ông Phạm Đình Quang - 
Phó Giám đốc Nhà máy Nhiệt 
điện Vĩnh Tân 4, công trình 

được đưa vào vận hành từ ngày 
7/8/2020. Tính đến ngày 6/11/2020, 
tổng sản lượng điện phát lên lưới là 
24,753 triệu kWh. 

Ông Phạm Đình Quang cũng 
cho biết, hiện nay, công tác bàn giao 
hồ sơ, tài liệu công trình từ Ban QLDA 
Điện 3 (đại diện Chủ đầu tư EVN) và 
nhà thầu đã cơ bản hoàn thành đầy 
đủ, phục vụ công tác quản lý vận 
hành. Công cụ dụng cụ, vật tư dự 
phòng theo Hợp đồng đã được Ban 
QLDA Điện 3 và nhà thầu bàn giao 
cho Nhà máy và Tổng công ty Điện 
lực miền Nam quản lý sử dụng.

Về công tác bàn giao đường dây 
220 kV đấu nối và Trạm biến áp 220 
kV Phước Thái, đến nay, NMNĐ Vĩnh 
Tân 4 và Công ty Truyền tải điện 3 
(PTC3) đã và đang xúc tiến các thủ 
tục cần thiết,  trình EVN xem xét, có 
ý kiến chỉ đạo để bàn giao cho Tổng 
công ty Truyền tải điện Quốc gia 
quản lý, vận hành.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, 
Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang 
Thành biểu dương những nỗ lực của 
đơn vị quản lý dự án, các nhà thầu để 
đưa công trình vào vận hành vượt tiến 
độ. Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu tập 
thể CBCNV Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 4 tiếp tục duy trì tốt quản lý vận 
hành Nhà máy Điện mặt trời Phước 
Thái 1 và các hạng mục công trình; 
tuyệt đối tuân thủ theo các quy trình, 

quy định về an toàn và kỹ thuật; tuân 
thủ phương thức vận hành của Trung 
tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

Về các ý kiến, kiến nghị của đơn 
vị, lãnh đạo Tập đoàn cơ bản nhất trí; 
đồng thời giao Ban QLDA Điện 3 và 
nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh giải 
quyết, xử lý các tồn tại hiện có trong 
công tác bàn giao hồ sơ, tài liệu công 
trình cho nhà máy.

Nhà máy Điện mặt trời Phước 
Thái 1 có công suất 50 MWp, sử dụng 
công nghệ tấm pin quang điện đa 
tinh thể, Inverter loại trung tâm. Trong 
dự án còn xây dựng Trạm biến áp 220 
kV Phước Thái, công suất 2x125 MVA 
(giai đoạn đầu, lắp trước 1 máy biến 
áp 125 MVA); xây dựng đường dây 2 
mạch 220 kV chiều dài 2,3km, trước 
mắt đấu nối chuyển tiếp trên 1 mạch 
đường dây mạch kép 220 kV Vĩnh Tân 
- Tháp Chàm. Tổng mức đầu tư dự án 
là 1.113 tỉ đồng.

Đây là công trình được Đảng ủy 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam chọn gắn 
biển chào mừng Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XIII.

 Huy Phong

CHỦ TỊCH HĐTV EVN LÀM VIỆC 
TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI PHƯỚC THÁI 1

Chiều 7/11, tại Ninh Thuận, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 
Dương Quang Thành cùng đoàn công tác thăm, làm việc tại Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 1

Đoàn công tác của EVN kiểm tra vận hành Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 1

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu tại buổi làm việc
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“Coi giảm tổn thất điện năng 
là hình ảnh, văn hóa, thương hiệu 
riêng của Công ty”

Lào Cai là một trong những đơn 
vị hàng đầu của Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc cũng như Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam về công tác giảm tổn 
thất điện năng. Trong giai đoạn 2016-
2019, Công ty Điện lực Lào Cai đã tập 
trung nỗ lực giảm tổn thất điện năng 
từ 2,9% về 2,22% (năm 2016: 2,9%; 
năm 2017: 3,02%; năm 2018: 2,97%; 
năm 2019: 2,22%). Năm 2020, Công 
ty được giao chỉ tiêu 2,3%. Thực hiện 
lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 2,62% - 
đang cao hơn kế hoạch giao 0,32%. 
Trong 3 tháng cuối năm, Công ty 

thực hiện các giải pháp nước rút để 
đạt kế hoạch được giao.

Để làm tốt hơn công tác giảm 
tổn thất điện năng, Công ty đã đưa ra 
những định hướng cụ thể trong giai 
đoạn tiếp theo: Tiếp tục chỉ đạo các 
Điện lực trực thuộc tăng cường kiểm 
soát và thực hiện các giải pháp giảm 
tổn thất điện năng (như tổ chức quản 
lý, kinh doanh, gọn hóa lưới điện. Đặc 
biệt quan tâm đến các trạm biến áp 
có sản lượng điện năng lớn, tỷ lệ tổn 
thất >5%).  

Đối với lưới cao, trung áp: Tính 
toán phương thức vận hành tối ưu 
giảm tổn thất điện năng. Vận hành 

linh hoạt tụ bù trung hạ áp. Theo dõi 
chặt chẽ mang tải đường dây và máy 
biến áp.

Đối với lưới điện hạ áp, thực 
hiện phân nhóm các trạm biến áp 
công cộng theo từng khu vực: Trung 
tâm, cận trung tâm và nông thôn; 
tính toán tỷ lệ tổn thất điện năng 
đối với từng khu vực. Áp dụng quy 
luật 80/20, tiến hành thực hiện giảm 
tổn thất các khu vực hiệu quả. Hàng 
tháng so sánh tỷ lệ tổn thất điện năng 
giữa các trạm biến áp công cộng có 
cấu trúc tương tự nhau để nhận diện 
những trạm còn có tỷ lệ tổn thất điện 
năng cao. Cập nhật số liệu theo dõi 
tỷ lệ tổn thất điện năng theo từng 
tháng để nhận diện chính xác những 
trạm có tổn thất kỹ thuật và những 
trạm còn có tỷ lệ tổn thất điện năng 
bất thường; phần lớn các trạm có tỷ 
lệ tổn thất điện năng cao thuộc khu 
vực nông thôn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám 
đốc Công ty Điện lực Lào Cai chia sẻ: 
Đạt được kết quả như trên là sự đóng 
góp vô cùng to lớn của rất nhiều thế 
hệ lãnh đạo và CBNV Công ty. Công 
ty đã thực hiện 3 giải pháp: Về công 
tác quản lý, vận hành và nâng cao 
hiệu quả sử dụng vốn sửa chữa lớn 
cũng như đầu tư xây dựng của Tổng 
công ty.

Về quản lý, việc đầu tiên phải xác 
định được tổn thất điện năng nằm ở 
khu vực nào, phải chuẩn hóa được 
nó bằng cách công khai, minh bạch 
và ghi chỉ số công tơ một cách chuẩn 

NHỮNG ĐIỂM SÁNG TRONG CÔNG TÁC 

GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TẠI EVNNPC
Giảm tổn thất điện năng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được các đơn vị 

trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp như: 
Đầu tư nâng cấp và cải tạo sửa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, 
ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... 

Công nhân Điện lực Thành phố Lào Cai triển khai lắp đặt công tơ điện tử nhằm 
công khai, minh bạch và ghi chỉ số công tơ một cách chuẩn xác
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xác. Trên cơ sở đó khoanh vùng, chia 
ra các khu vực, lựa chọn các khu vực 
có sản lượng điện cao và sử dụng quy 
luật 80/20 để thực hiện các giải pháp 
quản lý.

Về vận hành, điều độ hệ thống 
điện làm sao cho các đường dây, các 
trạm biến áp, máy biến áp không 
được mang tải cao để giảm tổn thất. 

Về đầu tư và sửa chữa, phải lựa 
chọn trọng tâm, phát huy hiệu quả 
đồng vốn và nâng cao tiến độ để làm 
sao trước mùa nắng nóng tải cao, các 
công trình đầu tư xây dựng được đưa 
vào vừa nâng cao chất lượng điện 
năng vừa giảm tổn thất điện năng.

Đặc biệt, đội ngũ CBNV nhiều 
năm kinh nghiệm với phương châm: 
Đổi mới, chuyên nghiệp, hành động, 
hiệu quả - tâm huyết với ngành điện 
và coi giảm tổn thất điện năng là hình 
ảnh, văn hóa, thương hiệu riêng của 
Công ty.

“Tổn thất điện năng của chúng 
tôi đang ở mức độ tiệm cận, chúng 
tôi sẽ tiếp tục tăng cường quản lý để 
duy trì ổn định mức độ tiệm cận và coi 
đây là một bản sắc riêng của Công ty” 
- ông Tuấn khẳng định.

Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó 
giám đốc Điện lực Sa Pa cho biết: 
Trong các chỉ tiêu sản xuất kinh 
doanh thì tổn thất điện năng đang 
được quan tâm số 1. Được Công ty 
Điện lực Lào Cai, Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc đầu tư 1 trạm 110 kV, 
đơn vị kết hợp cải tạo lưới điện toàn 
bộ khu vực Trung tâm Thị xã Sa Pa. 
Sau khi được triển khai đóng điện, 
tổn thất ở khu vực Trung tâm đã về 
đến mức Tổng công ty cũng như 
Công ty đang quy định. Các hạng 
mục đầu tư xây dựng lưới điện trong 
các năm qua cũng được quan tâm. 
Song song đó là công tác cải tạo, sửa 
chữa lưới điện. Sau khi được đầu tư 
cải tạo, Điện lực Sa Pa đã tiến hành 
san tải, cải tạo lưới điện. Những trạm 
biến áp trước đây có tổn thất cao và 
có hiện tượng quá tải dây dẫn, quá 
tải máy biến áp, Điện lực thực hiện 
ngay cải tạo, san tải và đóng điện. Các 
công tác sửa chữa cũng như thường 
xuyên theo dõi phụ tải đặc biệt được 

quan tâm, sử dụng camera nhiệt khi 
phát hiện quá tải thì xử lý ngay. Theo 
quy định của Công ty, những năm 
gần đây, chỉ tiêu tổn thất trung áp 
của Điện lực Sa Pa đang thực hiện là 
2,66%, tổn thất hạ thế là 3,05%, tổn 
thất chung là 4,17%.

Ông Nguyễn Đức Tùng - Quản lý 
tiền sảnh Khách sạn Silk Parth (Sa Pa 
- Lào Cai) nhìn nhận: Chất lượng điện 
tốt, ổn định; nếu có duy trì bảo dưỡng 
thì chúng tôi được phía điện lực thông 
báo trước, có những thắc mắc về điện 
đều được giải đáp nhiệt tình.

Bà Trần Thị Thanh Hà - Giám đốc 
Điều hành Royal Lào Cai đánh giá: 
Chất lượng điện tốt, ngày càng được 
cải thiện rõ rệt. Khi bị cắt điện đều 
được điện lực thông báo trước, xử lý 
sự cố nhanh và nhiệt tình kể cả ngay 
trong đêm; điện lực sẵn sàng cung 
cấp thông tin kịp thời khi khách hàng 
cần. Bên kinh doanh như chúng tôi 
rất hài lòng và yên tâm.

Ông Trần Thanh Thủy - Phó Chủ 
tịch Hiệp hội Du lịch Sa Pa, Giám đốc 
Công ty cổ phần thương mại Hùng 
Dũng, quản lý Khách sạn Sa Pa Green 
Hotel tại Thị xã Sa Pa cho hay: Tôi rất 
hài lòng về dịch vụ cung cấp điện; đặc 
biệt, việc thanh toán tiền điện qua 

ngân hàng mang lại sự thuận tiện cho 
khách hàng. Tôi mong thời gian tới, 
điện lực tiếp tục phát huy.

Giảm tổn thất điện năng là 
nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng 
hàng đầu

Hưng Yên là một trong những 
điểm sáng trong công tác giảm tổn 
thất điện năng. Trong những năm qua, 
Công ty Điện lực Hưng Yên đã xác định 
giảm tổn thất điện năng là nhiệm vụ, 
mục tiêu quan trọng hàng đầu của 
Công ty. Với sự chỉ đạo quyết liệt của 
Ban Lãnh đạo Công ty và sự nỗ lực, 
quyết tâm của toàn thể CBNV, trong 
từng giai đoạn cụ thể, Công ty luôn 
phân tích rõ nguyên nhân gây tổn 
thất điện năng và áp dụng triệt để các 
nhóm giải pháp trong công tác quản 
lý khai thác - vận hành, kinh doanh, 
kiểm tra giám sát mua bán điện. 

Ngay từ đầu năm, Công ty thực 
hiện lập chương trình giảm tổn thất 
điện năng. Trong đó, phân tích, đánh 
giá các nội dung thực hiện công tác 
giảm tổn thất điện năng và kết quả 
đạt được của năm trước, xây dựng kế 
hoạch tổn thất điện năng của năm và 
đề ra các giải pháp thực hiện. Đồng 
thời, Công ty cũng ban hành kèm theo 
chương trình giảm tổn thất điện năng 

San tải từ trạm biến áp Sân Vận động sang trạm Kim Đồng 1 nhằm đảm bảo cấp 
điện cũng như nâng cấp tiết diện của dây dẫn để đảm bảo tổn thất của trạm Sân 

Vận động và trạm Kim Đồng 1
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hàng năm chỉ thị liên tịch, hướng dẫn 
thực hiện để làm cơ sở cho các đơn vị 
triển khai tổ chức thực hiện.

Trong giai đoạn 2016-2019, 
Công ty đã đạt được kết quả cao 
trong công tác giảm tổn thất điện 
năng. Cụ thể, luôn hoàn thành đạt, 
vượt chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu 
phấn đấu hàng năm được Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc giao. Công ty đã 
về đích trước 1 năm so với lộ trình kế 
hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020. 
Đưa tổn thất của toàn Công ty từ 
6,58% (năm 2015) xuống còn 3,95% 
(năm 2019), giảm 2,63% (nếu tính 
riêng cho năm 2019 thì giảm 108,56 
triệu kWh tương đương 190,55 tỷ 
đồng). Dự kiến tổn thất điện năng 
năm 2020 của Công ty là 3,85%.

Đối với khu vực lưới điện hạ áp 
nông thôn: Theo chủ chương của 
Chính phủ, Công ty đã tiếp nhận và 
quản lý bán điện trực tiếp đến từng 
hộ dân (đến nay đã tiếp nhận được 
157/161 xã, phường, thị trấn). Đây 
là khu vực có tổn thất cao, lưới điện 
cũ nát, chất lượng điện năng thấp. 
Công ty đã tập trung nhiều nguồn 
lực, giải pháp để đầu tư vào khu 
vực này nhằm nâng cao chất lượng 
điện, giảm tổn thất điện năng, đáp 
ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân 
dân: Đầu tư xây dựng 926 trạm biến 
áp chống quá tải, thay dây dẫn trần 
cũ nát bằng cáp bọc, thay hòm hộp 
công tơ, phối hợp công đoàn ban 
hành chỉ thị phát động phong trào 
thi đua giảm tổn thất khu vực hạ 
áp,… Từ đó nâng cao chất lượng điện 
cho khu vực hạ áp, giảm tổn thất điện 
năng từ 8,89% năm 2015 xuống còn 
5,24% năm 2019 (giảm 3,65%).

Trong giai đoạn tiếp theo, để 
công tác này ngày càng đạt kết 
quả tốt hơn nữa, Công ty đã đưa ra 
những định hướng cụ thể: Tiếp tục 
triển khai các nhóm giải pháp giảm 
tổn thất điện năng mang lại hiệu 
quả cao mà Công ty đang áp dụng; 
Tiếp tục làm việc với các xã chưa bàn 
giao để tiếp nhận bán điện trực tiếp 
tới người dân; Tiếp tục đầu tư xây 
dựng, sửa chữa nâng cấp các công 
trình điện có trọng tâm, ưu tiên đối 
với các khu vực có điện áp thấp, tổn 

thất điện năng cao, lưới điện cũ nát 
để từ đó nâng cao khả năng truyền 
tải và phân phối điện của hệ thống - 
đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn 
định trên địa bàn tỉnh Hưng Yên góp 
phần thúc đẩy kinh tế và đảm bảo 
an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh; 
Áp dụng khoa học công nghệ vào 
sản xuất, sử dụng các thiết bị công 
nghệ tiên tiến có độ chính xác cao 
để đánh giá, phân tích tình trạng vận 
hành của thiết bị, lường trước các 
nguy cơ tiềm ẩn gây sự cố, hư hỏng 
lưới điện…, từng bước đưa công tơ 
điện tử thay thế dần công tơ cơ khí, 
khai thác công nghệ ghi chỉ số tự 
động. Xây dựng hệ thống thu thập 
dữ liệu từ xa, xây dựng bản đồ điện 
áp theo dõi, giám sát chất lượng 
điện áp toàn tỉnh.

Ông Lương Minh Thanh - Giám 
đốc Công ty Điện lực Hưng Yên cho 
biết: Công tác giảm tổn thất điện 
năng là một chỉ tiêu rất quan trọng, 
then chốt trong điều hành sản xuất 
kinh doanh của Công ty. Ngay từ đầu, 
Công ty triển khai đồng bộ từ Công 
ty xuống các điện lực là thành lập Ban 
Chỉ đạo giảm tổn thất điện năng và 
có phân công các thành viên, định kỳ 
họp hàng tháng để kiểm định những 
công việc đã thực hiện giảm tổn thất 
điện năng trong điều hành sản xuất 

kinh doanh. Các giải pháp cụ thể 
trong đầu tư xây dựng rất quan trọng, 
vừa đáp ứng nhu cầu phụ tải và cũng 
là góp phần giảm tổn thất điện năng: 
Công ty bám sát quy hoạch phát triển 
kinh tế của địa phương để đề xuất 
với Tổng công ty đầu tư những công 
trình trọng điểm từ 110 kV đến lưới 
trung, hạ thế để làm sao vừa đảm bảo 
linh hoạt trong vận hành nâng cao 
độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn 
thất điện năng. 

Căn cứ vào kế hoạch chi phí đầu 
tư sửa chữa lớn cũng như chi phí biến 
động hàng năm, Công ty đều sắp xếp 
theo thứ tự ưu tiên để thực hiện sửa 
chữa lưới điện làm sao vừa đạt hai 
mục tiêu: Giảm sự cố và giảm tổn thất 
điện năng.

Trong công tác quản trị chỉ tiêu 
tổn thất điện năng, Công ty giao 
phòng kinh doanh chủ trì cùng với 
phòng kỹ thuật thường xuyên theo 
dõi để xác định phân vùng tổn thất 
từng cấp điện áp 110 kV, 35 kV, 22 
kV và tới điện lực thì phân vùng theo 
từng trạm biến áp xem tổn thất các 
khu vực này như nào, tổn thất có 
bất thường không để Công ty có 
những giải pháp trọng tâm phù hợp 
với những khu vực có tổn thất bất 
thường hoặc tổn thất cao hơn tổn 
thất kỹ thuật tính toán.

Công nhân Điện lực Thành phố Hưng Yên cải tạo, sửa chữa lưới điện
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Đặc biệt, trong những năm qua, 
Công ty đã đẩy mạnh thay thế các 
công tơ điện tử và các trạm biến áp 
phân phối, các đường dây để kiểm 
soát các tổn thất chính xác nhất. 
Công ty cũng xây dựng một phần 
mềm quản lý máy biến áp cứ 30 phút 
là chốt thông số kỹ thuật một lần và 
định kỳ hàng tháng phân tích tổn thất 
của từng trạm biến áp và cũng phân 
ra những trạm biến áp trên 7%, trên 
8%, trên 9% để có những giải pháp 
tăng cường kiểm tra, phúc tra những 
trạm có tổn thất cao. Đến tháng 
10/2020, Công ty chỉ còn 4 trạm biến 
áp phân phối có tổn thất điện năng 
trên 7% trên tổng số 2.400 trạm biến 
áp phân phối. Công ty đề ra kế hoạch 
đến 31/12/2020 sẽ thực hiện nhiều 
giải pháp về sửa chữa thường xuyên 
lưới điện cũng như quản trị tổn thất 
điện năng, phấn đấu không còn trạm 
biến áp tổn thất điện năng trên 7%.

Ông Hoàng Văn Sơn - Phó Giám 
đốc Điện lực Thành phố Hưng Yên 
chia sẻ: Khi vận hành, các thiết bị bám 
bụi, nếu không được vệ sinh thường 
xuyên sẽ có nguy cơ cao suy giảm cách 
điện, gây nên sự cố, gây tổn thất điện 
năng. Trước đây, để thực hiện công 
tác vệ sinh cách điện này, thường phải 
ngừng cấp điện trên diện rộng gây 
gián đoạn trong sản xuất cũng như 
sinh hoạt của khách hàng. Vì vậy, hiện 
nay, một trong những công tác quan 

trọng giúp giảm tổn thất điện năng 
được thực hiện triệt để là vệ sinh cách 
điện trên đường dây đang mang điện 
bằng nước áp lực cao. Từ đó, không 
phải cắt điện, đồng thời giúp đơn vị 
hoàn toàn chủ động trong giảm tổn 
thất điện năng, nâng cao độ tin cậy 
cung cấp điện. Ngay từ rất sớm, đơn 
vị đã lựa chọn những CBNV phù hợp 
về sức khỏe, trình độ chuyên môn để 
huấn luyện và sát hạch quy trình đảm 
bảo thực hiện nhiệm vụ này. Đồng 
thời, đã xây dựng những kế hoạch 
chi tiết đến từng tháng và cả năm để 

thực hiện. 10 tháng đầu năm, riêng 
Điện lực Thành phố Hưng Yên đã 
thực hiện hơn 40 phiên rửa sứ cách 
điện, đặc biệt các khu công nghiệp có 
lượng bụi công nghiệp cao và các khu 
gần đường giao thông. 

Công ty TNHH TAEYANG Việt 
Nam tại huyện Kim Động (Hưng Yên) 
- 100 vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất 
dao, thìa dĩa inox xuất khẩu sang thị 
trường chính là châu Âu và Mỹ. Ông 
Trần Chí Kiên - Trợ lý Tổng giám đốc 
Công ty cho biết: Hiện nay, sản lượng 
điện tại Công ty là 1,8-2 triệu kWh/
tháng và được Điện lực Kim Động 
cung cấp điện với chất lượng tốt, ổn 
định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản 
xuất. Khi có sự cố, Công ty được điện 
lực thông báo bằng văn bản ít nhất 5 
ngày. Công ty rất hài lòng trước công 
tác cung cấp điện cũng như dịch vụ 
chăm sóc khách hàng của điện lực.

Đại diện hộ dân sử dụng điện, 
ông Nguyễn Vương Hoa (Kim Động 
- Hưng Yên) đánh giá: Điện mạnh, ổn 
định nên chúng tôi không còn phải 
dùng ổn áp như trước đây. Từ đó giúp 
thuận lợi trong sinh hoạt cũng như 
tăng tuổi thọ của thiết bị sử dụng 
điện trong gia đình. Khi có sự cố, nhân 
viên điện lực xử lý rất nhanh - kể cả 
ngay trong đêm.

Minh Anh

Trung tâm Điều khiển xa Hưng Yên

Điện lực Hưng Yên vệ sinh cách điện trên đường dây đang mang điện bằng nước 
áp lực cao - một trong những công tác quan trọng giúp giảm tổn thất điện năng
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Tại khu vực miền Trung phải 
chịu tác động trực tiếp của 
thiên tai như ảnh hưởng của 

vùng áp thấp và dải hội tụ không khí 
lạnh tạo hình thái thời tiết cực đoan 
có mưa rất to kèm theo nhiều giông 
sét, tiếp đó 9 cơn bão (bão số 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13) đồng thời mưa lớn 
diện rộng, lũ quét, ngập lụt sạt lở đất 
trên diện rộng do bão số 9 đã ảnh 
hưởng không nhỏ đến phạm vi lưới 
điện. Trong đó, lưới truyền tải điện do 
Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) cũng 
không nằm ngoại lệ.

Hệ thống lưới truyền tải điện 
của PTC2 quản lý vận hành chủ yếu đi 
qua các vùng đồi, núi cao có địa hình 
phức tạp, giao thông khó khăn và địa 
chất đất không ổn định nên chịu tác 
động rất lớn khi xảy ra mưa bão như 
đứt dây, tụt lèo, xói lở móng cột. Đặc 
biệt tại các vùng xung yếu như đèo 
Ngang (Quảng Bình); Đèo Mũi Né, 
Phước Tượng, Phú Gia (Thừa Thiên - 
Huế); Đèo Hải Vân (Quảng Nam - Đà 
Nẵng), Đèo Lò Xo, Măng Đen (Kon 
Tum); Violăk (Quảng Ngãi). Vì vậy 
sau những cơn bão lũ nhiều vị trí trí 
cột đường dây (ĐD) 220 - 500 kV là 
các trạm biến áp (TBA) 220 kV - 500 
kV cũng bị ảnh hưởng lớn do nước 
lũ dâng cao gây ngập lụt, sạt lở gây 
nguy hiểm trực tiếp đến công tác vận 
hành. Theo thống kê được PTC2 cập 
nhật đến hết bão số 13 (11/2020), 
đối với ĐD 500 kV có 24 vị trí (VT) và 
28 VT ĐD 220 kV bị ảnh hưởng, TBA 
220 kV Huế bị nước tràn vào ngập tủ 
bảng, thiết bị, nước ngập gần thân 
máy biến áp 220 kV; một số kè taluy 
dương các TBA 220 kV bị hư hỏng; 
ngoài ra còn thiệt hại một số công 
trình phụ trợ khác bị hư hỏng…

Trong đó đặc biệt có 21 vị trí ĐD 
220 kV -  500 kV bị sạt lở kè taluy âm 
- dương có hiện tượng xê dịch mảng 
lớn các khối đá rọ mái kè và một số 
điểm bị sạt lở tiềm ẩn nhiều nguy cơ 
sự cố cần phải thuê tư vấn thiết kế 

đánh giá, đưa giải pháp để khắc phục, 
sửa chữa để vận hành an toàn lâu dài.

Ngay sau khi phát hiện những 
sự cố xảy ra tại các vị trí cột PTC2 đã 
tiến hành các biện pháp khẩn cấp 
như phát quang, phủ bạt toàn bộ mái 
kè, đồng thời néo hãm cột vào phía 
vách núi, làm mương thoát nước tạm 
để ngăn ngừa nguy cơ ảnh hưởng 
an toàn cho vị trí cột trong những 
đợt mưa lũ tiếp theo. Bên cạnh đó 
PTC2 báo cáo khẩn đến Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), 
các cơ quan chức năng của các địa 
phương cũng như các đơn vị có liên 
quan nhằm phối hợp xử lý khắc phục 
nhanh chóng, kịp thời và đảm bảo an 
toàn hệ thống truyền tải điện cũng 
như đường Quốc lộ 14B, đường Hồ 
Chí Minh... 

Để chủ động phòng chống bão 
đảm bảo vận hành an toàn hệ thống 
truyền tải điện cũng như kịp thời 
khắc phục những hư hỏng do mưa 
bão gây ra. PTC2 đã chỉ đạo các TBA 
thực hiện tái lập tập trung nhân lực 
100% ca trực vận hành tại chỗ đối 
với các TBA trước thời điểm bão đổ 
bộ đất liền ít nhất 24 giờ để rà soát, 
chuẩn bị phương án. Thực hiện khai 
thông mương thoát nước, xử lý triệt 
để các biện pháp chống ẩm, chống 
nước xâm nhập vào các tủ điều khiển 
bảo vệ, các tủ đấu dây ngoài trời, bộ 
truyền động, hộp đấu dây TU, TI, các 
rơ le nội bộ máy biến áp như che bạt 
tại các tủ đấu dây ngoài trời, làm kín 
các hộp đấu dây cũng như rà soát 
móc khóa các tủ đấu nối đảm bảo an 
toàn tuyệt đối khi mưa bão.

Các Đội đường dây thực hiện 
xử lý triệt ngay cây cối ngoài hành 
lang tuyến có nguy cơ, khả năng ảnh 
hưởng đến vận hành an toàn của ĐD. 
Lập kế hoạch, thực hiện phân công 
bố trí lực lượng tại các điểm dọc theo 
đường dây để đề phòng ngập lụt hay 
sạt lở gây chia cắt, tạo thuận lợi trong 
công tác kiểm tra, ứng phó; kiểm tra 
đánh giá và dự kiến biện pháp xử lý 
tình huống bất thường nếu xảy ra tại 
các vị trí xung yếu; thực hiện kiểm 
tra, theo dõi, đánh giá hiện trạng gia 

PTC2 ĐẢM BẢO VẬN HÀNH AN TOÀN 
LƯỚI TRUYỀN TẢI ĐIỆN TRONG MÙA MƯA LŨ

Từ tháng 10 cho đến nay 
cả nước ta đã có 13 cơn bão đổ 
bộ vào đất liền, riêng các tỉnh 
miền Trung đã có 9 cơn bão và 
nhiều đợt áp thấp nhiệt đới 
gây mưa lớn dài ngày và đã 
xuất hiện lũ trên diện rộng gây 
nhiều thiệt hại cho nhân dân 
các tỉnh thành miền Trung. 
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cố và sẵn sàng các giải pháp chống 
sạt lở, sụt lún đối với những vị trí kè 
móng đã phát hiện và xử lý tạm do 
ảnh hưởng mưa lớn, bão. Chủ động 
phối hợp với ban chỉ đạo PCTT và 
TKCN các địa phương nhằm đảm bảo 
an toàn cho hệ thống.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần 
Thanh Phong - Giám đốc PTC2 cho 
biết: Hàng năm, các tỉnh thành miền 
Trung - Tây Nguyên thường chịu ảnh 
hưởng trực tiếp của các đợt áp thấp 
nhiệt đới và bão lũ. Nhằm giảm thiểu 
những thiệt hại do thiên tai gây ra, 
PTC2 đã triển khai đồng bộ các biện 
pháp, trong đó chủ động phương 
châm “4 tại chỗ”; lập các phương án sử 
dụng cột KEMA để sẵn sàng tham gia 
xử lý sự cố; chủ động ký kết phương 
án phối hợp PCTT&TKCN với các địa 
phương, đơn vị có liên quan để thực 
hiện công tác phối hợp. 

Để đạt được lưới điện vận hành 
an toàn, liên tục trong các đợt mưa 
bão vừa qua, ngay từ đầu năm từ cấp 
Công ty đến các Đơn vị đã xây dựng 
chương trình PCTT&TKCN trong đó 
nêu rõ những hạng mục công việc 
và thời gian thực hiện để triển khai 
xuyên suốt trong cả năm. Tất cả các 
Đơn vị đã lập phương án PCTT&TKCN 
trong đó đã đưa ra những tình huống 
sự cố giả định cụ thể có khả năng xảy 
ra trên lưới điện để tổ chức diễn tập 
qua đó rút ra các bài học kinh nghiệm 
nhằm chủ động hơn trong việc ứng 
phó, khắc phục sự cố do mưa bão gây 
ra. Đơn vị đã thực hiện rà soát, tổng 
kiểm tra toàn diện lưới điện để khắc 
phục kịp thời những tồn tại, khiếm 
khuyết đảm bảo lưới điện vận hành 
an toàn, tin cậy trong mùa mưa bão.

Bên cạnh đó PTC2 luôn quan tâm 
đến công tác phối hợp với các đơn vị 
trong, ngoài ngành điện nhất là tranh 
thủ sự giúp đỡ của Ban PCLB các địa 
phương để xử lý các sự cố khi bão lụt 
xảy ra. Từ những cố gắng đã thực hiện 
trong công tác chuẩn bị và củng cố 
lưới điện, trong thời gian ảnh hưởng 
trực tiếp của thiên tai vừa qua, sự cố 
lưới điện và thiệt hại do mưa bão gây 
ra giảm đi rất nhiều. Kinh nghiệm cho 
thấy hàng năm, nhờ chủ động công 
tác phòng ngừa, thực hiện tốt sửa 

chữa duy tu hệ thống lưới điện cũng 
như công tác diễn tập PCLB nên PTC2 
đã giảm thiểu thiệt hại do thiên tai 
bão lũ gây ra. 

Khó khăn là thế, nhưng ngay sau 
khi xử lý xong các tình huống xảy ra 
trên hệ thống truyền tải điện, là đơn 
vị nằm ngay trung tâm của các đợt 
thiên tai vừa qua, chịu nhiều thiệt hại 
do mưa bão gây ra. PTC2 đã kịp thời 
quan tâm đến đời sống vật chất, tinh 
thần cho CBCNV có hoàn cảnh khó 
khăn, thiệt hại do mưa bão, có biện 
pháp hỗ trợ để anh em ổn định cuộc 
sống, an tâm công tác. Bên cạnh đó 
PTC2 đã chủ động thực hiện công 
tác an sinh xã hội,  trực tiếp Giám 

đốc Công ty dẫn đầu đoàn công 
tác đã đến thăm hỏi, động viên và 
tặng quà cho 400 hộ nhân dân dọc 
tuyến đường dây của 19 địa phương 
nhằm lan tỏa nghĩa đồng bào, tinh 
thần tương thân tương ái của những 
người cán bộ, nhân viên truyền 
tải điện với bà con nhân dân, đó là 
truyền thống quý báu của dân tộc 
Việt Nam. Chặng đường phía trước 
còn nhiều chông gai và thừ thách, 
toàn bộ hệ thống chính trị PTC2 
quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm 
vụ được giao và chú trọng quan tâm 
thực hiện tốt các hoạt động xã hội và 
trách nhiệm với nhân dân.

Mạnh Đức

Công nhân PTC2 đang thực hiện sấy tủ bảng điện tại TBA 220 kV Huế
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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.

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 để ủng 
hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai, lũ 
lụt và các hoạt động tương trợ xã hội liên quan. 

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.

Nguyên Mạnh

EVNNPC: CHUNG TAY ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG, 

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI, LŨ LỤT 
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Theo đó, hai hợp đồng khảo sát 
địa điểm trị giá khoảng 5 triệu 
USD bao gồm: Hợp đồng LiDAR 

Nổi và hợp đồng Đánh giá Tác động 
Môi trường và Xã hội (ESIA).  Hợp 
đồng LiDAR nổi được trao cho AXYS 
Technologies, một công ty công nghệ 
hàng đầu thế giới với 46 năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực giải pháp dữ 
liệu gió và đại dương. AXYS sẽ hợp tác 
với các số nhà thầu phụ Việt Nam, bao 
gồm Petrosetco, Cảnh sát biển Việt 
Nam và Rynan Technologies để thực 
hiện hợp đồng.

Thông qua hợp đồng này, dự án 
La Gàn sẽ bắt đầu triển khai lắp đặt 
thiết bị đo sóng và gió công nghệ 
tiên tiến nhất ở ngoài khơi tỉnh Bình 

Thuận và sẽ trở thành một trong 
những dự án quy mô lớn đầu tiên đo 
điều kiện sóng và gió trong khu vực.

Hợp đồng Đánh giá tác động 
môi trường và xã hội (ESIA) được trao 
cho tập đoàn NIRAS, một tập đoàn có 
công ty mẹ tại Đan Mạch với nhiều 
kinh nghiệm đánh giá các tác động 
môi trường và xã hội cho các dự án 
điện gió ngoài khơi trên toàn cầu.

NIRAS sẽ hợp tác chặt chẽ với 
các nhà thầu phụ Việt Nam bao gồm 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 
3 (PECC3), Viện Dầu khí Việt Nam - 
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 
An toàn và Môi trường Dầu khí (VPI-
CPSE), Công ty TNHH Dịch vụ Nghiên 

cứu & Du lịch Hoang dã (Bird Việt 
Nam) và Trung tâm Hỗ trợ Giá trị Bản 
địa và Môi trường Bền vững.

NIRAS và các nhà thầu phụ Việt 
Nam sẽ cùng thu thập dữ liệu, mô 
hình hóa kết quả và thiết kế các giải 
pháp để giảm thiếu tối đa bất kỳ tác 
động tiêu cực nào của dự án La Gàn 
lên môi trường và xã hội, đồng thời 
đảm bảo dự án được thực hiện theo 
các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Kim 
Højlund Christensen, Đại sứ Đan 
Mạch tại Việt Nam cho rằng việc ký 
kết này đánh dấu bước ngoặt quan 
trọng không chỉ đối với dự án điện 
gió ngoài khơi La Gàn, mà còn đối với 
sự phát triển không ngừng của ngành 
năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Kể từ khi ký biên bản ghi nhớ 
với UBND tỉnh Bình Thuận vào tháng 
7/2020, dự án điện gió ngoài khơi La 
Gàn đã tích cực đẩy mạnh các hoạt 
động, bao gồm cả việc chuẩn bị cho 
công tác khảo sát thực địa, cũng như 
xin bổ sung vào Quy hoạch Phát 
triển Điện 8 và phê duyệt giấy phép 
khảo sát.

Với vốn đầu tư ước tính lên tới 
10 tỷ USD và công suất 3,5 GW, dự án 
này là một trong những dự án điện 
gió ngoài khơi quy mô lớn đầu tiên 
tại Việt Nam. Dự án sẽ tạo cơ hội việc 
làm đáng kể cho cả Bình Thuận và 
Việt Nam, đồng thời sẽ là tiền đề thu 
hút các nhà đầu tư nước ngoài khác 
vào các dự án điện gió ngoài khơi tại 
Việt Nam.

 Ngọc Tuấn

KÝ HỢP ĐỒNG KHẢO SÁT THỰC ĐỊA
DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI LA GÀN

Cuối tháng 10 vừa qua, liên danh Phát triển dự án điện gió ngoài khơi La Gàn bao gồm Tập 
đoàn Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Công ty CP Năng lượng Dầu khí châu Á và Công ty 
TNHH Novasia Energy đã tổ chức Lễ ký hợp đồng khảo sát thực địa Dự án điện gió ngoài khơi La Gàn 
với công suất 3,5GW.

Đại diện các bên thực hiện ký kết hợp đồng
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Sáng 5/11 vừa qua, tại Lâm 
Đồng, Tổng Giám đốc EVN Trần Đình 
Nhân đã có buổi làm việc với Công ty 
CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - 
Đa Mi (DHD) về tình hình thực hiện kế 
hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư 
xây dựng của đơn vị.

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình 
Nhân biểu dương Công ty 
DHD vì đã hoạt động rất hiệu 

quả,  hàng năm đóng góp sản lượng 
điện quan trọng cho hệ thống điện 
quốc gia, góp phần vào việc đảm bảo 
cung cấp điện phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là 

khu vực phía Nam. Lãnh đạo Tập đoàn 
cũng đánh giá cao các dự án đầu tư 
xây dựng mà DHD triển khai; đặc biệt 
là dự án Nhà máy Điện mặt trời nổi hồ 
Đa Mi đã phát huy hiệu quả.

Tổng Giám đốc EVN yêu cầu DHD 
tiếp tục  phát huy sự  năng động, 
sáng  tạo, đặc biệt là kinh nghiệm 
trong đầu tư các dự án nguồn điện, 
để góp phần quan trọng vào sự phát 
triển của ngành Điện nói chung, EVN 
nói riêng.

Theo báo cáo của DHD, qua  10 
tháng năm 2020, tình hình thủy văn 
trên lưu vực hồ Hàm Thuận rất kém, 
tần suất nước về hồ thấp nhất trong 
toàn bộ chuỗi thủy văn theo thiết kế 
từ năm 1952 đến nay. Bên cạnh đó, 
trong các tháng mùa khô năm 2020, 
Nhà máy Thuỷ điện Đa Nhim phải 
giảm phát điện vào giờ cao điểm 
ngày, do nhiều dự án điện mặt trời 
đưa vào vận hành gây quá tải đường 
dây 271 Đa Nhim - Đức Trọng và lưới 
điện truyền tải khu vực. Vấn đề này 
đã  ảnh hưởng đáng kể đến kết quả 
sản xuất điện, doanh thu và lợi nhuận 
của công ty. 

TỔNG GIÁM ĐỐC EVN 
LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY DHD

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân tặng quà cho cán bộ, kỹ sư vận hành 
Nhà máy Thủy điện Đa Nhim 

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân đánh giá cao những kết quả mà Công ty DHD đã đạt được trong thời gian qua
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Kết thúc tháng 10/2020, 
lượng điện sản xuất trong 10 
tháng đạt 2.095  triệu kWh, 
tương ứng 81,5% kế hoạch 
năm; doanh thu đạt 1.412  tỷ 
đồng, tương ứng 76,74% kế 
hoạch năm; lợi nhuận sản xuất 
kinh doanh điện đạt 623,5 tỷ 
đồng, tương ứng 82,26% kế 
hoạch năm.

Trong công tác đầu tư xây 
dựng, tổ máy  số 5 (H5) của dự 
án mở rộng Nhà máy Thủy điện 
Đa Nhim (DNEX) đã vận hành 
thương mại từ ngày 22/4/2019 
và đã phát được 324 triệu kWh 
lên hệ thống điện quốc gia. Các 
hạng mục còn lại như: Giám sát 
thi công xây lắp; xây dựng kiến 
trúc công trình chính; cung cấp, 
lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công; 
cung cấp lắp đặt thiết bị cơ 
điện,… cơ bản bám sát tiến độ. 

Đối với dự án Điện Mặt 
trời nổi hồ Đa Mi, đã vận hành 
thương mại từ ngày 01/6/2019. 
Sản lượng điện sau 01 năm vận 
hành là 74,182 triệu kWh, đạt 
106% so với thiết kế và hiệu 
suất phát điện là 83,40% (thiết 
kế 81,43%). 

Ngoài ra, Công ty cũng 
đang triển khai công tác xin 
bổ sung quy hoạch dự án mở 
rộng Nhà máy Thủy điện Đa 
Nhim - giai đoạn 2. Dự án đã 
được tỉnh Lâm Đồng ủng hộ và 
các Sở, ban ngành, người dân 
tỉnh Ninh Thuận đồng thuận. 
Việc triển khai xây dựng dự án 
có rất nhiều thuận lợi và phát 
huy tối đa những lợi thế của cả 
cụm nhà máy, góp phần nâng 
cao hiệu quả vận hành và lợi 
ích cho xã hội. Vì vậy, Công ty 
kiến nghị EVN xem xét, đề nghị 
Bộ Công Thương đưa dự án vào 
Quy hoạch điện VIII.

Trước đó, Tổng Giám đốc 
EVN Trần Đình Nhân cũng đã đi 
thăm và tặng quà cho các  cán 
bộ, kỹ sư trực vận hành Nhà 
máy Thủy điện Đa Nhim.

 Nghi Viên

CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SẼ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh - ông Dương Anh Đức vừa 
đồng ý với đề xuất của Sở Công Thương về chủ trương đầu tư lắp đặt 
hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tại trụ sở của các cơ quan 
hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, việc triển khai lắp đặt hệ thống ĐMTMN tại trụ sở các cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp công lập là phù hợp với chủ trương phát triển nguồn 
năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của Chính phủ và Thành phố, góp phần 

đảm bảo an ninh năng lượng cũng như bảo vệ môi trường, gắn liền với mục tiêu 
giảm phát thải khí nhà kính trên địa bàn Thành phố.

Ảnh minh họa

Phó Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Công Thương phối hợp Sở Khoa học và 
Công nghệ, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) và các Sở, 
Ban, ngành, UBND các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, có báo 
cáo phân tích đánh giá kết quả thực hiện việc lắp đặt ĐMTMN.

Lãnh đạo Thành phố cũng lưu ý về phương thức, quy trình thực hiện, chi phí 
đầu tư bình quân, hiệu suất công trình, hiệu quả thực tế, tuổi thọ, thời gian hoàn 
vốn, công tác duy tu, bảo dưỡng của từng công trình, dự án đã triển khai từ nguồn 
ngân sách nhà nước thời gian qua; những tồn tại, hạn chế.

Đặc biệt, cần phân tích đánh giá sâu hơn về những tồn tại, hạn chế để có cái 
nhìn tổng thể khách quan hơn về vấn đề này. Đồng thời, cần tổ chức khảo sát hiện 
trạng mặt bằng, không gian, điều kiện thực tế tại từng đơn vị; trên cơ sở đó đề 
xuất chủ trương, phương thức, lộ trình, nguồn vốn thực hiện, đảm bảo tính hiệu 
quả, khả thi.

Hùng Anh
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Tham dự hội nghị còn có bà 
Nguyễn Thị Tố Nga - Vụ trưởng 
Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ 

Tư pháp; bà Vũ Thị Nhung - Phó Vụ 
trưởng Vụ Pháp chế và Kiểm soát nội 
bộ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại 
doanh nghiệp. 

Về phía EVN có ông Trần Đình 
Nhân - Tổng Giám đốc EVN, ông Cao 
Quang Quỳnh - Thành viên HĐTV EVN, 
ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám 
đốc EVN. Và hơn 260 cán bộ, nhân 
viên làm công tác pháp chế  trong 
toàn EVN cùng dự hội nghị. 

Ông Nguyễn Minh Khoa - Trưởng 
ban Pháp chế EVN cho biết, trong 5 
năm qua, công tác pháp chế của Tập 
đoàn và các đơn vị thành viên đã có 
những bước phát triển vượt bậc cả về 
chất và lượng, đóng góp quan trọng 

vào thành công chung của Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam. 

Trong công tác chuyên môn, 
EVN và các đơn vị đã thực hiện đầy 
đủ nội dung công việc tại Nghị định 
số 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 
của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 
của tổ chức pháp chế tại các cơ quan, 
đơn vị. Trong đó, nổi bật là công tác 
xây dựng các văn bản quy phạm pháp 
luật, xây dựng hệ thống quy chế quản 
lý nội bộ, cải cách hành chính, tư vấn 
pháp lý,...

Một số đơn vị điển hình trong 
giai đoạn này đã có những cách làm 
hay, hiệu quả như: Tổng công ty 
Điện lực miền Trung xây dựng các 
video clip  phổ biến những văn bản 
quy phạm pháp luật mới; Tổng công 
ty Điện lực TP.HCM xây dựng lưu đồ 

Lần lượt từ phải qua: Ông Cao Quang Quỳnh - Thành viên HĐTV EVN, ông Trần 
Đình Nhân - Tổng Giám đốc EVN, ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN 

đồng chủ trì Hội nghị Tổng kết 5 năm công tác pháp chế

Ông Nguyễn Anh Sơn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương)
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THỰC HIỆN TỐT 
CÔNG TÁC PHÁP CHẾ TRONG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Anh Sơn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương, tại 
Hội nghị Tổng kết 5 năm công tác pháp chế của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Hội nghị được 

tổ chức sáng 6/11 vừa qua, tại tỉnh Lâm Đồng
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giải quyết công việc, phát huy hiệu 
quả  cao trong công tác quản trị 
doanh nghiệp; Tổng công ty Điện 
lực miền Nam chủ động xử lý các vụ 
tranh chấp, trong đó đã có những 
lập luận sắc bén, thuyết phục, bảo vệ 
quyền lợi của Tổng công ty trước các 
cơ quan tài phán trong nhiều vụ án 
điển hình.

Hiện nay, Tập đoàn cũng đã kết 
nối trục liên thông với Ủy ban Quản 
lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 
và nâng cấp hệ thống văn phòng 
điện tử, hệ thống  phần mềm dùng 
chung. Đây là một trong những phần 
công việc hướng tới mục tiêu phấn 
đấu hoàn thành doanh nghiệp số vào 
năm 2022.

Chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn 
Anh Sơn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ 
Công Thương  đánh giá cao những 
kết quả trong công tác pháp chế của 
EVN 5 năm qua. “Công tác pháp chế 
hiện nay được lãnh đạo Chính phủ, 

Bộ Công Thương, các bộ ngành khác 
đánh giá rất cao. Tôi rất vui mừng khi 
lãnh đạo EVN và các đơn vị của Tập 
đoàn đã chú trọng, tạo điều kiện để 
thực hiện tốt công tác pháp chế”, ông 
Nguyễn Anh Sơn nhấn mạnh.

Nhận định đội ngũ làm công tác 
pháp chế của EVN có năng lực, trình 
độ chuyên môn tốt, ông Nguyễn Anh 
Sơn cũng đề nghị “tiếp tục làm tốt 
hơn nữa trong giai đoạn tới”. Trong 
đó, lãnh đạo Vụ Pháp chế của Bộ 
Công Thương đề nghị cán bộ, chuyên 
viên làm công tác pháp chế của EVN 
phát huy và tích cực học tập, trau dồi 
về chuyên môn, nghiệp vụ. 

Cũng tại hội nghị này, ông Trần 
Đình Nhân - Tổng Giám đốc EVN 
đánh giá cao chất lượng các báo cáo, 
ý kiến tham luận của các đơn vị tham 
gia. Thông qua hội nghị, đội ngũ cán 
bộ, chuyên viên làm công tác pháp 
chế trong toàn Tập đoàn đã lĩnh hội 
thêm nhiều kiến thức bổ ích, học hỏi 

được nhiều kinh nghiệm hay từ các 
đơn vị bạn. 

Tổng Giám đốc EVN cũng đánh 
giá cao hoạt động của Ban Pháp chế 
EVN trong 5 năm qua. “Ban Pháp chế 
EVN làm việc khoa học, kịp thời tiếp 
nhận ý kiến của các đơn vị; nghiên 
cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp 
luật; luôn công tâm, khách quan và 
bản lĩnh trong công tác  tham mưu 
cho lãnh đạo Tập đoàn” - ông Trần 
Đình Nhân biểu dương. 

Lãnh đạo Tập đoàn đề nghị 
Ban Pháp chế EVN, lực lượng làm 
pháp chế của các đơn vị tiếp tục làm 
tốt công tác rà soát văn bản pháp 
luật; đẩy mạnh công tác cải cách 
hành chính, hạn chế tối đa các báo 
cáo giấy; đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền phổ biến pháp luật đến 
CBNV; nhân rộng các điển hình tiên 
tiến trong Tập đoàn  để các đơn vị 
cùng học tập.

 Hoàng Hoa

Ông Trần Đình Nhân - Tổng Giám đốc EVN và bà Nguyễn Thị Tố Nga - Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ Tư pháp tặng 
Bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể của EVN có thành tích trong hoạt động pháp chế
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Đó là cam kết được ông Trương 
Quốc Huy - Phó bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân 

tỉnh Hà Nam đưa ra tại buổi tiếp và 
làm việc với đoàn công tác Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) do bà 
Đỗ Nguyệt Ánh - Thành viên HĐTV, 
Tổng giám đốc chủ trì về tình hình 
cung cấp điện và triển khai các dự án 
ĐTXD trên địa bàn tỉnh.

Tham dự buổi làm việc còn có 
Ông Nguyễn Đức Vượng - Phó Chủ 
tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, 
ông Trần Xuân Dưỡng - Phó Chủ tịch 
Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Nam; Ông 
Lê Văn Trang - Phó Tổng giám đốc 
EVNNPC cùng các sở, ban ngành của 
tỉnh: Sở Công Thương, Sở Xây dựng, 
Sở Giao thông, Ban quản lý các khu 
công nghiệp tỉnh... và các ban chuyên 
môn, các Ban quản lý dự án trực thuộc 
EVNNPC.

Theo báo cáo của Công ty Điện 
lực Hà Nam (PC Hà Nam): Lũy kế 9 
tháng năm 2020, sản lượng điện 
thương phẩm đạt 2.515 tr.kWh tăng 
trưởng 8,32% so với cùng kỳ năm 
2019. Đạt 71,2% kế hoạch EVNNPC 

giao cả năm 2020; Lũy kế 9 tháng 
tổn thất điện năng thực hiện 3,48% 
thấp hơn 0,71% so với cùng kỳ năm 
2019 và thấp hơn 0,37% so với kế 
hoạch EVNNPC giao cả năm 2020; 
14 chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách 
hàng đều thực hiện đạt chỉ tiêu so với 
quy định của Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN). Tính đến hết 30/6/2014: 
PC Hà Nam đã hoàn thành tiếp nhận 
lưới điện HANT trên toàn tỉnh, 100% 

xã phường đã bàn giao cho ngành  
Điện quản lý vận hành và bán điện 
trực tiếp cho các hộ dân, cụ thể: 
109/109 xã, phường, thị trấn có điện 
lưới quốc gia, đạt tỉ lệ 100%; Số hộ có 
điện 304.690 hộ chiếm tỷ lệ 100%. 
Trong đó, số hộ nông thôn có điện 
là 221.662 hộ, đạt 100%; Năm 2020, 
EVNNPC đã giao cho PC Hà Nam 26 
dự án chống quá tải, cải tạo lưới điện 
trung hạ áp với tổng mức đầu tư là 
313,454 tỷ VNĐ....

Tại buổi làm việc, Sở Công 
Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông, 
Ban quản lý các khu công nghiệp 
tỉnh... và các ban: Kinh doanh, Đầu 
tư,Kkế hoạch, các Ban quản lý dự án 
trực thuộc EVNNPC đã cùng nhau 
trao đổi thẳng thắn về tình hình cung 
cấp điện và triển khai các dự án ĐTXD 
trên địa bàn tỉnh.

Đại diện các Sở Công Thương 
tỉnh Hà Nam cho biết: Thời gian qua 
PC Hà Nam đã phối hợp tốt trong 
việc đảm bảo cung ứng điện, cải 
thiện chất lượng dịch vụ cũng như 
nắm bắt tốt việc quy hoạch lưới điện 
cho giao thông, quy hoạch phát triển 
đô thị. Tỉnh Hà Nam hiện nay có 6 
huyện/thị thì đã có 17 đô thị và 8 khu 
công nghiệp, 450 dự án đầu tư vào 

TỈNH HÀ NAM CAM KẾT PHỐI HỢP CHẶT CHẼ, 
TẠO MỌI ĐIỀU KIỆN CHO NGÀNH ĐIỆN KINH DOANH 

VÀ HOÀN THÀNH SỨ MỆNH CỦA MÌNH

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVNNPC tặng hoa chúc 
mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ông Trương Quốc Huy

Ông Lê Văn Trang - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC phát biểu
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tỉnh như hiện nay cho thấy tốc độ 
phát triển phụ tải nhanh, nhu cầu về 
điện và chất lượng điện ngày đòi hỏi 
càng cao. Đối với một số nhà đầu tư 
lớn như: Công ty Honda (đóng góp 
1/5 ngân sách cho tỉnh Hà Nam) thì 
chất lượng điện áp có sự dao động, 
chưa ổn định, cần có sự tư vấn của 
ngành Điện để nâng cao chất lượng 
điện áp; việc các doanh nghiệp, 
các khu công nghiệp gặp khó khăn 
trong vấn đề đấu nối cũng như thủ 
tục mua điện do làm việc với các 
công ty ngoài cũng đang là vấn đề 
tỉnh và các sở ban ngành quan tâm, 
tháo gỡ...

Ông Lê văn Trang - Phó Tổng 
giám đốc EVNNPC chia sẻ: EVNNPC 
luôn nhận được sự quan tâm, hỗ 
trợ và phối hợp chặt chẽ từ phía địa 
phương trong quá trình triển khai các 
dự án trên địa bàn, đặc biệt là công 
tác giải phóng mặt bằng. Với đặc 
thù một tỉnh có diện tích tương đối 
nhỏ, hiện nay ngành Điện đã đầu tư 
16 trạm biến áp 110 kV, 27 máy biến 
áp, điều này cho thấy ngành Điện đã 
có phương án dự phòng nguồn tốt 
trước làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào 
tỉnh Hà Nam như hiện nay. 

Ông Trang cũng cho biết thêm: 
Suất sự cố thoáng qua 9 tháng đầu 
năm 2020 của PC Hà Nam giảm 85% 
so với cùng kỳ năm trước, sự cố vĩnh 
cửu giảm 20%, tình trạng điện áp thấp 
cơ bản hết, PC Hà Nam cũng được 
trang bị dịch vụ đấu điện hotline, 

chính vì vậy việc thực hiện bán điện 
trong các công nghiệp ngành Điện 
hoàn toàn đáp ứng tốt, năng lực dự 
phòng nguồn còn dồi dào, đề nghị 
tỉnh Hà Nam tạo mọi điều kiện để 
ngành Điện được bán điện trực tiếp 
vào các Khu công nghiệp.

Tiếp thu ý kiến của các sở ban 
ngành và lãnh đạo tỉnh Hà Nam, bà 
Đỗ Nguyệt Ánh - Thành viên HĐTV, 
Tổng giám đốc EVNNPC khẳng định 
EVNNPC cam kết sẽ đáp ứng đầy đủ 
và đáp ứng có dự phòng nhằm đảm 
bảo tất cả nhu cầu về điện phục vụ 
đầu tư phát triển kinh tế xã hội, nhu 
cầu sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo 
an toàn, an ninh trên địa bàn.

Với dự kiến quy hoạch của tỉnh 
Hà Nam về phát triển kinh tế xã hội 
trong thời gian tới thì nhu cầu về điện 
sẽ đòi hỏi rất cao, hiện nay EVNNPC 
đã phê duyệt kế hoạch đầu tư lưới 
điện 110 kV tính đến 2023, đã đáp 
ứng được 50% nhu cầu, đảm bảo đón 
làn sóng đầu tư, đón được phụ tải có 
thể xuất hiện bất cứ lúc nào. EVNNPC 
cũng đã tính toán tất cả lộ trình cấp 
điện cho các Khu công nghiệp lớn 
như: Khu công nghiệp Thái Hòa, Duy 
Tiên, Kim Bảng... Bên cạnh đó bà Ánh 
yêu cầu các Công ty Điện lực nói 
chung và PC Hà Nam nói riêng cần 
có trách nhiệm phối hợp với Sở Công 
Thương các tỉnh tham mưu cho lãnh 
đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh đề xuất 
Bộ Công Thương điều chỉnh các quy 

hoạch kịp thời, từ đó ngành Điện mới 
có kế hoạch đầu tư phát triển lưới 
điện theo đúng nhu cầu thực tiễn. 
Cùng với đó, tỉnh Hà Nam cũng cần 
tăng cường phối hợp, sớm trao đổi 
thông tin với PC Hà Nam về kế hoạch 
của các nhà đầu tư vào địa phương 
trước khi tỉnh trao quyết định đầu tư.

Đối với hệ thống lưới điện nông 
thôn, bà Ánh thẳng thắn chia sẻ: 
EVNNPC hiện nay quản lý, bán điện 
cho 27 tỉnh/thành phố phía Bắc. 
Trung bình mỗi năm EVNNPC đầu tư 
thuần 12.000 tỷ, đây là mức đầu tư 
cao nhất trong các đơn vị trực thuộc 
EVN. Tại Hà Nam đã có năm EVNNPC 
đầu tư hơn 1000 tỷ để thực hiện các 
dự án cải tạo, nâng cấp lưới điện, đảm 
bảo điện cho khối khách hàng công 
nghiệp (tỉnh Hà Nam có 80% là khách 
hàng công nghiệp), khách hàng dân 
sinh, và nâng cao chất lượng điện áp 
đặc biệt khu vực nông thôn. Đồng 
thời cam kết trong phạm vi ngành 
Điện bố trí được vốn thì sẽ tiếp tục 
giành ưu tiên cao nhất cho tỉnh Hà 
Nam, song song với đó ngành Điện 
hiện nay đang nỗ lực đảm bảo mỹ 
quan lưới điện, tiến tới hạ ngầm một 
số địa bàn trọng điểm.

Về tiếp nhận lưới điện theo nghị 
định 41/2017/QĐ-TTg, bà Ánh đề 
nghị Ủy ban tỉnh tạo mọi điều kiện 
để EVNNPC được tiếp nhận, bán điện 
trực tiếp cho khách hàng khi khách 
hàng đã hoàn thiện hồ sơ theo đúng 
trình tự hướng dẫn của nghị định. 
EVNNPC có khả năng tính toán và sắp 
xếp được các nguồn cung cho khách 
hàng để không lẫn với các khách 
hàng công nghiệp nhỏ hay khách 
hàng dân sinh khác.

Với kiến nghị của tỉnh về chất 
lượng điện áp thấp trong một số khu 
công nghiệp, doanh nghiệp lớn, bà 
Ánh chia sẻ: Với hiện trạng lưới điện 
như hiện nay của ngành Điện là chưa 
có sự riêng biệt, một trạm biến áp có 
thể cấp điện cho công nghiệp, dân 
sinh, nông thôn... dẫn đến tình trạng 
chất lượng điện áp chưa cao, tuy 
nhiên theo quy định của Luật điện 
lực thì mức chất lượng điện như vậy 
thuộc mức cho phép, so với thực tiễn 
đòi hỏi thì EVNNPC bằng kinh nghiệm 

Ông Trương Quốc Huy - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà 
Nam cũng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện cho ngành Điện kinh 

doanh và hoàn thành sứ mệnh của mình
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Trao lời nói…

Giai đoạn đầu khi mới thành lập, trung tâm còn gặp nhiều khó 
khăn về cơ sở vật chất, thiếu thốn nguồn nhân lực, trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử của các điện thoại viên còn 
hạn chế… nhưng với quan điểm coi khách hàng là trọng tâm, là động 
lực cho tiến trình đổi mới, trong 5 năm qua, EVNHANOI CSKH đã tổ 
chức hàng trăm khóa đào tạo nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ 
năng giao tiếp của đội ngũ điện thoại viên, giúp việc tiếp nhận và xử 
lý thông tin khách hàng ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. Tính 
đến tháng 10/2020, số lượng cuộc gọi đến Tổng đài 19001288 tăng gấp 
3,5 lần so với năm 2016. 

Nhằm đa dạng hóa các kênh giao tiếp, chủ động cung cấp thông 
tin một cách công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác cho khách hàng, 
EVNHANOI CSKH đã đẩy mạnh phát triển các ứng dụng chăm sóc khách 
hàng trên nền tảng số, mạng xã hội, giúp khách hàng sử dụng điện có 
thể linh hoạt trong việc tra cứu cũng như tiếp cận các dịch vụ điện một 
cách dễ dàng, thuận tiện. Theo đó, ngoài Tổng đài 19001288 (hỗ trợ 
24/7), khách hàng còn có thể tra cứu các thông tin, dịch vụ của Ngành 
Điện Thủ đô qua Website chăm sóc khách hàng: Cskh.evnhanoi.vn, 
Chatbot (hệ thống trả lời tự động) EVNHANOI được gắn trên website 
chăm sóc khách hàng và Facebook messenger, hòm thư EVNHANOI: 
evnhanoi@evn.hanoi.vn.

…nhận niềm tin

Ông Lê Đình Tú - khách hàng sử dụng điện tại Quận Hoàng Mai, Hà 
Nội cho biết, đã có thời, ông có cảm giác bực bội khi liên hệ với ngành 
Điện. Nhưng vài năm trở lại đây, ông thấy hài lòng hơn: “Nếu có thắc 
mắc, tôi có thể ấn nút gọi tổng đài, phản hồi rất nhanh, rất chu đáo. So 
với trước đây, phải đến tận phòng giao dịch để xếp hàng chờ đến lượt 
làm việc, tôi thấy dịch vụ của Điện lực ngày càng thuận tiện hơn” - ông 
Tú chia sẻ.

Chị Ngô Thị Huyền ở xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho 
biết: “Cuối tháng 2 vừa qua, tôi đang làm việc trên máy tính thì bỗng 
dưng mất điện. Tôi gọi điện đến tổng đài 19001288 hỏi nguyên nhân. 
Vốn đang bực mình nên thái độ của tôi cũng khá gay gắt, căng thẳng. 
Tuy nhiên, nhân viên tổng đài vẫn rất dịu dàng, kiên nhẫn, lắng nghe, 
đồng thời tra cứu lịch cắt điện ở địa phương và giải đáp cho tôi với 
thái độ rất chuyên nghiệp. Hóa ra, hôm đó có lịch cắt điện để sửa chữa 

cũng đã tư vấn, lắp đặt thêm các thiết bị 
điều chỉnh điện áp, nâng cao độ tin cậy điện 
áp cho rất nhiều doanh nghiệp lớn như 
Samsung... EVNNPC sẵn sàng gặp trực tiếp 
khách hàng để tư vấn nhằm cải thiện, đảm 
bảo chất lượng điện năng ở mức cao nhất.

Theo khuyến nghị của tỉnh: Hiện nay 
có một số cán bộ công nhân viên ngành 
Điện lợi dụng uy tín của ngành để ép khách 
hàng mua thiết bị, sử dụng các công trình 
của mình. Việc này EVNNPC có một quy trình 
kiểm soát chặt chẽ và được quy định trong 
văn hóa doanh nghiệp, đặc biệt EVNNPC có 
nhiều kênh tiếp nhận thông tin như: Tổng 
đài CSKH, zalo, mạng xã hội... nếu phát hiện 
trường hợp nào sẽ kỷ luật và sa thải...

Thay mặt ban lãnh đạo Tổng công ty 
bà Đỗ Nguyệt Ánh - Thành viên HĐTV, Tổng 
giám đốc EVNNPC trân trọng gửi lời cám ơn 
đến lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh đã 
luôn đồng hành, hỗ trợ và phối hợp cùng 
EVNNPC trong việc thực hiện các dự án, đảm 
bảo nhiệm vụ cung ứng điện cho phát triển 
kinh tế xã hội tại địa phương.

Ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà 
Nam cũng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo 
mọi điều kiện cho ngành Điện kinh doanh 
và hoàn thành sứ mệnh của mình, cụ thể 
Ông Huy đã chỉ đạo: Sở Công Thương, Sở 
Xây dựng, Sở Giao thông là các đầu mối 
phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp 
khi quy hoạch các dự án cần cung cấp sớm 
thông tin cho ngành Điện để kịp thời chuẩn 
bị nguồn lực, thủ tục, điều kiện đáp ứng nhu 
cầu về điện; Yêu cầu các nhà đầu tư nộp hồ 
sơ để đánh giá tiêu chí tuân thủ theo quy 
định của tỉnh trước khi bàn giao tài sản cho 
ngành Điện đầu tư; Công tác giải phóng mặt 
bằng EVNNPC nên giao đầu mối là các Công 
ty Điện lực để thuận lợi cho tỉnh nắm thông 
tin chỉ đạo kịp thời, không để chậm tiến độ; 
EVNNPC cũng nên giao chỉ tiêu thi đua cho 
các doanh nghiêp quản lý về việc thực hiện 
thời gian cắt điện, đối với khách hàng doanh 
nghiệp thì bố trí cắt điện sửa chữa vào ngày 
nghỉ và khách hàng dân sinh thì hạn chế. 
Đặc biệt thời gian tới, Ban quản lý các khu 
công nghiệp tỉnh không đề xuất bán điện 
trong các khu công nghiệp cho các công 
ty cổ phần, tập trung để EVNNPC trực tiếp 
bán điện cho khách hàng, cung cấp sớm kế 
hoạch dự kiến phát triển khu công nghiệp, 
phát triển phụ tải... 

Kim Ngân
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đường dây, điện lực địa phương đã 
thông báo, nhưng tôi không biết”.

“Không chỉ giải đáp thắc mắc, 
nhân viên tổng đài còn hướng dẫn tôi 
tra cứu trang EVNHANOI trên Zalo, có 
thể chủ động tra cứu ngay trên điện 
thoại để biết đầy đủ các thông tin 
về lịch cắt điện, lịch ghi chỉ số công 
tơ, hóa đơn tiền điện...tiện lắm!”, chị 
Huyền chia sẻ thêm.

Thời gian tới, với mục tiêu tiếp 
tục lấy khách hàng làm trung tâm 
cho mọi hoạt động, EVNHANOI CSKH 
sẽ phấn đấu, nỗ lực để đáp ứng ngày 
càng tốt hơn sự hài lòng của khách 
hàng sử dụng điện. 

Hoàng Phượng

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG EVNHANOI:

GIẢI ĐÁP MỌI THẮC MẮC VỀ DỊCH VỤ ĐIỆN 24/7
Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI CSKH) ra đời là 

một bước tiến lớn của ngành điện Thủ đô trong công tác chăm sóc, hỗ trợ trên 2,6 triệu khách hàng 
sử dụng điện. Với vai trò là cầu nối giữa khách hàng và ngành điện về mọi thông tin, dịch vụ điện 
năng, EVNHANOI CSKH đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu của khách hàng sử dụng điện, góp phần quan 
trọng trong việc nâng cao vị thế và hình ảnh của người thợ điện trong cộng đồng.

CÁC DỊCH VỤ EVNHANOI CSKH CUNG CẤP:
• Dịch vụ cấp điện mới: Đăng ký mua điện hạ áp; Cấp điện trung áp; Theo dõi tiến độ cấp điện.

• Dịch vụ liên quan đến hợp đồng mua bán điện: Thay đổi công suất sử dụng điện hạ áp; Thay đổi chủ thể 
hợp đồng mua bán điện; Gia hạn hợp đồng mua bán điện; Chấm dứt hợp đồng mua bán điện; Thay đổi mục 
đích sử dụng điện; Thay đổi định mức số hộ dùng chung công tơ; Yêu cầu tạm ngừng sử dụng điện; Thay đổi vị 
trí thiết bị đo đếm hạ áp; Cấp điện trở lại sau khi khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện.

• Yêu cầu về hệ thống đo đếm: Yêu cầu kiểm tra thiết bị đo đếm; Yêu cầu kiểm định thiết bị đo đếm.

• Đăng ký thanh toán tiền điện: Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện; Thanh toán tiền điện trực tuyến.

• Tra cứu thông tin: Tra cứu lịch tạm ngừng cấp điện; Tra cứu lịch ghi chỉ số; Tra cứu thông tin giá bán điện; 
Tra cứu điểm thu và các hình thức thu tiền điện; Tư vấn sử dụng điện an toàn; Tư vấn sử dụng điện tiết kiệm hiệu 
quả; Tra cứu chỉ số điện năng tiêu thụ; Tra cứu tình hình điện tiêu thụ; Tra cứu hóa đơn tiền điện.

•  Báo mất điện: Báo sự cố mất điện.

• Tiếp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ của khách hàng: Đăng ký, thay đổi số điện thoại nhận tin nhắn 
SMS; Đăng ký, thay đổi địa chỉ nhận email.

Trung tâm chăm sóc khách hàng EVNHANOI hỗ trợ khách hàng 24/7

Ñieän & Ñôøi soáng     39

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏC î



Đây là công trình năng lượng cấp đặc biệt, 
nhóm B do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 
gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn 

vốn vay ODA từ Ngân hàng Thế giới (WB) cho phần 
xây lắp, mua sắm vật tư thiết bị; vốn của EVNNPT 
được sử dụng cho các công việc còn lại. Ban Quản 
lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) được 
EVNNPT giao nhiệm vụ quản lý thực hiện dự án. Dự 
án được NPMB khởi công ngày 31/7/2018.

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của dự án, 
ngay từ khi khởi công công trình, Ban lãnh đạo NPMB 
đã tập trung tối đa nhân lực vật lực để tham gia xây 
dựng công trình, cùng với đó tham mưu và kết hợp 
với chính quyền địa phương tổ chức vận động người 
dân, đồng thời lên những phương án hợp lý bảo vệ thi 
công khi cần thiết. 

Tính tới thời điểm hiện tại, công trình chưa hoàn 
thành và đưa vào hoạt động như dự kiến bởi những 
khó khăn vướng mắc rất phức tạp trong công tác 
bồi thường giải phóng mặt bằng. Đây là những khó 
khăn phát sinh khách quan vượt ngoài khả năng xử lý 
của NPMB bởi công tác BTGPMB phụ thuộc rất nhiều 
vào chính quyền và các ban ngành liên quan tại địa 
phương có công trình đi qua. 

Theo ông Đỗ Đức Mạnh – Trưởng phòng Đền 
bù NPMB: Thực hiện  chỉ đạo của EVNNPT về việc đẩy 
nhanh tiến độ ĐBGPMB dự án đường dây 500 kV Tây 
Hà Nội – Thường Tín, NPMB đã và đang sát sao phối 
hợp với chính quyền địa phương giải nhằm tháo gỡ 
những nút thắt cuối cùng trong việc GPMB để công 
trình có thể tiếp tục triển khai nhằm sớm về đích. 

TÌM LỜI GIẢI CHO CÔNG TÁC 
BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 

CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY 500KV TÂY HÀ NỘI - THƯỜNG TÍN

Dự án xây dựng đường dây (ĐD) 500 kV 
Tây Hà Nội – Thường Tín là công trình trọng 
điểm được triển khai xây dựng nhằm nâng 
cao chất lượng điện năng, bảo đảm cung 
cấp điện an toàn và tin cậy cho Thủ đô Hà 
Nội. Tạo kết nối mạch vòng lưới   điện 500 
kV giữa Trạm biến áp (TBA) 500 kV Thường 
Tín và Tây Hà Nội, đồng thời giảm tải cho 
và các ĐD 220 kV trong khu vực. Tuy nhiên, 
vì những yếu tố khách quan, đến thời điểm 
hiện tại công trình vẫn chưa được hoàn 
thành. Một trong những yếu tố đó là vướng 
mắc trong công tác bồi thường giải phóng 
mặt bằng (BTGPMB). Việc tháo gỡ nút thắt 
GPMB đang là bài toán cần các cấp chính 
quyền cũng như các đơn vị liên quan tìm lời 
giải để công trình sớm hoàn thành đưa vào 
hoạt động.

Đường dây 500 kV 
Tây Hà Nội – Thường Tín
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Theo thống kê, hầu hết các hộ 
dân đều không chấp nhận giao đất vì 
đơn giá đền bù theo phê duyệt của địa 
phương, vì vậy đến nay việc BTGPMB 
vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, cần sự 
vào cuộc quyết liệt của chính quyền và 
các cơ quan chức năng.

Tính đến ngày 03/12/2020, 
UBND huyện Chương Mỹ đã phê 
duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 
cho 09 hộ có đất ở nằm trong hành 
lang khoảng néo từ vị trí 23 đến vị 
trí 25. Tuy nhiên, sau 02 lần chi trả 
tiền, 9 hộ dân vẫn không nhận do 
thắc mắc về đơn giá bồi thường 
thấp. Ngày 9/12/2020, Trung tâm 
Phát triển quỹ đất huyện Thanh 
Oai, UBND xã Thanh Mai và NPMB 
đã họp với 07 hộ dân có đất ở nằm 
trong hành lang khoảng néo từ vị 
trí 59 đến vị trí 62 để kết thúc công 
khai phương án BTGPMB. Tại cuộc 
họp, 07 hộ dân không đồng thuận 
với phương án được công khai do 
đơn giá bồi thường về đất quá thấp, 
các hộ kiến nghị nâng đơn giá bồi 
thường gấp 5 lần đơn giá đã được 
UBND thành phố phê duyệt thì mới 
đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt 
bằng. Trên cơ sở ý kiến của các hộ 
dân, NPMB đã báo cáo và đề nghị 
UBND huyện Thanh Oai sớm tổ chức 

thẩm định, phê duyệt phương án 
trước 30/12/2020.

Tại huyện Thường Tín công tác 
BTGPMB cũng đang vấp phải sự khó 
khăn tại khoảng néo từ vị trí 90 đến 
vị trí 92. Đây là hành lang an toàn đi 
qua đất thổ cư của 07 hộ dân xã Tiền 
Phong, huyện Thường Tín. Vì vậy, 
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện 
đã tiến hành kiểm kê, lập phương 
án bồi thường, hỗ trợ xong, và tổ 

chức công khai phương án từ ngày 
28/9/2020, tuy nhiên do chưa có đất 
tái định cư để giao cho các hộ nên 
chưa phê duyệt được phương án. 
Trước tình hình đó, ngày 03/12/2020, 
UBND huyện Thường Tín đã tổ chức 
họp giải quyết các vướng mắc liên 
quan đến công tác GPMB khu Tái định 
cư. Sau cuộc họp, NPMB đã phối hợp 
với UBND xã Tiền Phong vận động 
được 18/78 hộ ký biên bản kiểm kê, 
các hộ còn lại không ký biên bản do 
có kiến nghị: Đơn giá bồi thường, hỗ 
trợ đất nông nghiệp thấp. 

Mặt khác, trong quá trình xác 
định nguồn gốc đất tại khu tái định 
cư, giữa phòng Tài nguyên & Môi 
trường với Trung tâm Phát triển quỹ 
đất huyện và UBND xã Tiền Phong 
còn có ý kiến khác nhau về nguồn 
gốc đất do UBND xã quản lý với đất 
giao lâu dài cho các hộ gia đình cá 
nhân. Do đó, ảnh hưởng rất lớn đến 
công tác GPMB khu tái định cư.

Cũng trong khoảng hành lang 
này còn có 02 trường hợp có nhà và 
công trình làm nhà trên đất nông 
nghiệp nằm trong hành lang phải di 
dời. Hiện phương án bồi thường đã 
lập và công khai xong, nhưng UBND 
huyện Thường Tín chưa phê duyệt.

Xuyên suốt trong quá trình thực 
hiện công tác bồi thường, GPMB của 
dự án, Lãnh đạo NPMB và phòng 

Các đơn vị kiểm tra bản vẽ tại công trình

Dự án Đường dây 220 kV Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500 kV Phố Nối cũng chưa 
thể về đích vì khó khăn trong công tác BTGPMB
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EVNNPC KHÁNH THÀNH VÀ TRAO TẶNG 

“SÂN CHƠI THIẾU NHI 
GỬI GẮM YÊU THƯƠNG” 

CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH YÊN BÁI

Sáng 10/12, tại Yên Bái, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
(EVNNPC) phối hợp với Đoàn Thanh niên EVNNPC tổ chức khánh thành 
và trao tặng “Sân chơi thiếu nhi - Gửi gắm yêu thương” cho Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Yên Bái. Công trình trị giá 80 triệu đồng do lực lượng đoàn 
viên thanh niên EVNNPC và Công ty Điện lực Yên Bái thực hiện. Đây là 
một trong những hoạt động hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI và 
Tháng Tri ân khách hàng năm 2020 của EVNNPC.

Ông Trịnh Quang Minh - Chủ tịch Công đoàn EVNNPC cho biết, bên 
cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, EVNNPC luôn quan tâm triển 
khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng. Trong Tháng 

Tri ân khách hàng năm 2020, bên cạnh những hoạt động hướng về đồng bào 
miền Trung, sửa chữa điện cho các hộ nghèo, gia đình chính sách,…, EVNNPC 
cũng triển khai các hoạt động hướng về các bệnh viện như: Hiến máu nhân 
đạo trong Tuần lễ hồng EVN; tặng quà cho các bệnh nhân nghèo; xây dựng 
sân chơi thiếu nhi cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Ông Trịnh Quang Minh - Chủ tịch Công đoàn EVNNPC cho biết EVNNPC luôn 
quan tâm triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng

chuyên môn đã trực tiếp, hàng ngày 
làm việc với Lãnh đạo huyện, các đơn 
vị liên quan của huyện Thường Tín, 
Chương Mỹ, Thanh Oai, tuy nhiên, kết 
quả đạt được vẫn chậm so với yêu cầu.

 Bên cạnh đó, Dự án đường dây 
220 kV Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 
500 kV Phố Nối mà NPMB được 
EVNNPT giao nhiệm vụ quản lý thực 
hiện cũng đang vấp phải khó khăn 
trong công tác BTGPMB. Dự án có 
chiều dài tuyến 53,83 km, với 184 vị 
trí cột nhằm giải tỏa công suất cho 
Nhà máy Nhiệt điện Hải Dương, đồng 
thời tăng cường cung cấp điện cho 
hệ thống điện, góp phần đảm bảo an 
ninh năng lượng quốc gia.

Cụ thể, dự án có 36 vị trí của phải 
điều chỉnh hướng tuyến, hiệu chỉnh 
thiết kế do chồng lấn quy hoạch của 
địa phương; 40 vị trí bị ảnh hưởng bởi 
sự thay đổi về địa giới hành chính sau 
khi một số xã thuộc huyện Gia Lộc, 
Tứ Kỳ, Thanh Hà được điều chuyển về 
thành phố Hải Dương. Ngoài ra, một 
số hộ dân bị thu hồi đất có nhiều thắc 
mắc, kiến nghị về giá bồi thường, đất 
khó canh tác…

Trước tình hình trên, lãnh đạo 
NPMB đã và đang cùng các đơn vị liên 
quan đã họp bàn, phân tích và đánh 
giá các khó khăn ảnh hưởng tới tiến 
độ của dự án. Đồng thời, tích cực làm 
việc và báo cáo trực tiếp với Lãnh đạo 
UBND tỉnh Hải Dương để tháo gỡ các 
vướng mắc. Mặt khác, NPMB cũng đã 
quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu xây 
lắp tập trung cao độ nhân lực, vật 
lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi 
công ngay khi nhận mặt bằng nhằm 
đảm bảo hoàn thành công trình sớm 
nhất có thể.

Bên cạnh sự nỗ lực của NPMB 
trong việc triển khai các dự án rất cần 
chính quyền các địa phương và các cơ 
quan chức năng vào cuộc quyết liệt 
hơn nhằm tìm lời giải cho bài toán 
nan giải trên. Có như vậy các dự án 
sớm được đóng điện, góp phần hoàn 
thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 
của EVNNPT, đảm bảo phát triển kinh 
tế xã hội của thủ đô Hà Nội cũng như 
các tỉnh thành lân cận.

Đồng Khởi
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“Chúng tôi hi vọng, sân chơi 
thiếu nhi này sẽ góp phần nào giúp 
những trẻ em không may bị bệnh có 
nơi vui chơi khi phải tới bệnh viện 
điều trị, hợp tác hơn với các y, bác sĩ 
trong quá trình điều trị để sớm khỏi 
bệnh và được về nhà”, ông Trịnh 
Quang Minh chia sẻ.

Là lực lượng chính tạo nên khuôn 
viên sân chơi trẻ em, Đồng chí Trịnh 
Thị Kim Ngân - Bí thư Đoàn thanh 
niên EVNNPC phấn khởi nói: Luôn đi 
đầu, tiên phong trong các hoạt động 

an sinh xã hội, vì cộng đồng của Tổng 
công ty, việc chúng tôi lựa chọn để 
xây dựng sân chơi tại bệnh viện tỉnh 
Yên Bái như một lời tri ân đến khách 
hàng sử dụng điện, đồng thời cũng 
là một sự động viên về tinh thần đối 
với các em. Sân chơi được sửa chữa 
và hoàn thiện trong thời gian ngắn 
bởi các bạn trẻ Đoàn viên thanh niên 
Tổng công ty sẽ mang lại cho các 
bệnh nhi một ngày tràn đầy niềm vui, 
giúp các em có thêm niềm tin và nghị 
lực để chiến đấu với bệnh tật.  

Gửi lời cảm ơn sâu sắc đến 
EVNNPC, bà Trần Thị Thu Hoài - Chủ 
tịch Công đoàn kiêm Phó Giám đốc 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho 
hay: “Là một khách hàng lớn của Công 
ty Điện lực Yên Bái và EVNNPC, chúng 
tôi không những tin tưởng vào chất 
lượng và dịch vụ về điện mà chúng 
tôi cũng luôn ghi nhận những đóng 
góp và trách nhiệm của Tổng công ty 
đối với cộng đồng. Sân chơi trẻ em là 
một món quà rất ý nghĩa, giúp các bé 
tạm thời quên đi những đau đớn do 
bệnh tật.

Chăm sóc cháu Nguyễn Bảo Trâm 
(21 tháng tuổi) đang điều trị tại bệnh 
viện, bà Bùi Thị Bắc (xã Đại Lịch, huyện 
Văn Chấn, Yên Bái) cho biết cháu Trâm 
bị bệnh giảm tiểu cầu. Đây lần thứ 3 
cháu phải nằm viện. Hôm nay được 
chơi các trò chơi, cháu vui vẻ, đỡ quấy 
khóc hơn. "Đợt này, gia đình tôi còn 
được Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
tặng quà. Đây thực sự là món quà ý 
nghĩa với gia đình bởi cháu vẫn phải 
điều trị trong bệnh viện dài ngày”, bà 
Bắc chia sẻ.

Nhân dịp này, EVNNPC cũng trao 
tặng 20 phần quà cho bệnh nhân nhi 
có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị 
tại Bệnh viện.

Bình Nguyên

Đồng chí Trịnh Thị Kim Ngân - Bí thư Đoàn thanh niên EVNNPC phấn khởi trao 
quà cho các bệnh nhân nhi

EVNNPC trao tặng Sân chơi thiếu nhi cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái
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Theo chân các đồng chí đoàn 
viên Đoàn thanh niên Điện lực 
Kỳ Anh, chúng tôi có dịp đến 

thăm và tham gia các hoạt động tri 
ân tại gia đình bà Nguyễn Thị Quảng, 
thôn Quý Huệ, xã Kỳ Nam, Thị xã 
Kỳ Anh. Trước mặt chúng tôi là một 
căn nhà tạm bợ, được lợp bằng tấm 
phibro xi măng, xung quanh nhà che 
đậy bằng những tấm bạt đã rách nát. 
Trong gia đình chẳng có gì giá trị 
ngoài chiếc tivi và chiếc nồi cơm điện 
đã cũ kỹ.

Được biết, gia đình bà Quảng 
thuộc diện nghèo nhất trong thôn, 
con trai bà đi làm ăn xa, thu nhập 
cũng không ổn định vì thế phải để 
hai con nhỏ ở nhà cho bà chăm sóc, 
cuộc sống quá vất vả khó khăn đối 
với ba bà cháu. Đường điện kéo vào 

nhà bà đã bị xuống cấp, chất lượng 
dây kém, nhiều mối nối chằng chịt 
vắt vẻo trên các cành cây, nguy cơ 
mất an toàn điện rất cao. Được sự 
chắp nối của UBND xã Kỳ Nam, Điện 
lực Kỳ Anh đã quyết định thay mới 
toàn bộ đường điện kéo vào nhà 
bà Quảng với chiều dài gần 100 
mét được kéo trên các cọc gỗ kiên 
cố. Cùng đó, để thuận tiện cho việc 
sinh hoạt và các cháu bà có đủ ánh 
sáng phục vụ cho việc học tập, đơn 
vị đã tiến hành thay thế hệ thống 
điện trong nhà, thay mới bảng điện 
và toàn bộ bóng đèn sợi đốt bằng 
bóng tiết kiệm điện.

PC HÀ TĨNH:

 HÀNH TRÌNH MANG NGUỒN SÁNG CHO CÁC HỘ NGHÈO TRONG 

“THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG NĂM 2020”
Sửa chữa, thay mới đường dây sau công tơ, lắp đặt bảng điện và đèn chiếu sáng cho hộ nghèo, người 

già neo đơn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng…là những hoạt động đang diễn ra hết sức 
sôi nổi, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với người dân Hà Tĩnh trong những ngày qua. Đây là những việc 
làm trong chuỗi hoạt động hướng tới khách hàng nhân Tháng tri ân và chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày 
truyền thống ngành Điện Việt Nam của Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Niềm vui khi được thay mới đường dây hệ thống điện của bà Nguyễn Thị Quảng

Bà Mận xúc động khi được sự quan tâm giúp đỡ từ ngành Điện
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Trước sự quan tâm, hỗ trợ của 
Điện lực Kỳ Anh, bà Quảng vô cùng 
phấn khởi, xúc động. Đối với bà, việc 
làm này của ngành Điện chính là món 
quà thiết thực nhất đối với gia đình 
bà lúc này, bởi lâu nay chắt bóp mãi 
bà vẫn không thể có đủ tiền để sửa 
chữa, thay mới đường điện. Bà Quảng 
xúc động chia sẻ: “Từ nay mưa bão gì 
tôi cũng không còn lo lắng nữa vì đã 
có đường điện đảm bảo an toàn, các 
cháu tôi đã có đủ ánh sáng để học 
tập, tôi thực sự biết ơn sự quan tâm 
của ngành Điện đối với người dân 
nghèo chúng tôi”.

Khác với bà Quảng, bà Nguyễn 
Thị Mận, thôn 11, xã Cổ Đạm, huyện 
Nghi Xuân lại có hoàn cảnh éo le hơn 
rất nhiều. Năm nay bà đã 83 tuổi, 
sống trong căn nhà tồi tàn, vật dụng 
giá trị nhất là hai chiếc giường ngủ 
của ba mẹ con. Chồng bà Mận mất 
sớm, để lại cho bà hai người con bị 
tàn tật, người anh trai không thể nói 

và đi lại, mọi hoạt động phải bò lết 
dưới đất, người em gái thì bị thần 
kinh, cuộc sống ba mẹ con bà chỉ 
nhờ vào số tiền hỗ trợ của nhà nước. 
Trước hoàn cảnh thương tâm đó, 
Điện lực Nghi Xuân đã thực hiện kéo 
hơn 80m đường dây mới vào nhà bà 
và thay thế toàn bộ các bóng đèn 
trong nhà để mẹ con bà hằng đêm 
được chiếu sáng, thuận tiện cho việc 
đi lại và sinh hoạt của ba mẹ con. 
Cảm động trước những việc làm ý 
nghĩa của đơn vị, người mẹ già rơm 
rớm nước mắt, mếu máo nói tiếng 
“cảm ơn” không thành lời… 

Trường hợp của bà Trần Thị 
Tuyết, thôn Bình Yên, xã Thạch Bình, 
Thành phố Hà Tĩnh (được lắp mới hệ 
thống điện trong dịp này) cũng vô 
cùng đáng thương. Bà Tuyết bản thân 
bị bệnh tim, phải một mình nuôi con, 
ngôi nhà bà đang ở được dựng bằng 
vách đất, trong nhà không có vật 
dụng gì đáng giá. Đợt mưa lũ vừa rồi 

nhà bà bị ngập sâu hơn 1m, vách đất 
xung quanh nhà bị sập xuống nên mẹ 
con bà phải chạy lụt sang nhà người 
quen, đến nay bà vẫn chưa có điều 
kiện để sửa chữa.

Còn nhiều và rất nhiều gia đình 
vì hoàn cảnh khó khăn mà không thể 
thay thế hệ thống điện mặc dù biết 
đường dây đã bị xuống cấp, mất an 
toàn khi sử dụng. Đặc biệt sau trận lũ 
lụt lịch sử vừa qua nhiều nhà đường 
dây và các thiết bị điện bị hỏng hóc 
nặng, biết thế nhưng với họ chỉ “lực 
bất tòng tâm”. Chia sẻ với chúng tôi 
bà Phạm Thị Lịch, thôn Đông Nam, 
xã Thạch Bình nắm tay xúc động 
phân trần: Mẹ vừa đi mổ mắt về, bác 
sỹ cho mẹ đôi mắt, còn các chú cho 
mẹ ánh sáng.

Những ngày qua, bên cạnh 
những hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ 
các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 
Công ty Điện lực Hà Tĩnh còn triển 
khai nhiều hoạt động thiết thực, lan 
tỏa nét văn hóa tốt đẹp của ngành 
Điện hướng tới cộng đồng như: Tổ 
chức hoạt động ngoại khóa “Trường 
tiểu học chung tay tiết kiệm điện”; tổ 
chức trao giải cho các “Gia đình tiết 
kiệm điện năm 2020”; vệ sinh trạm 
biến áp chuyên dùng cho các khách 
hàng lớn; lan tỏa chương trình “Thắp 
sáng niềm tin” với thông điệp “Chung 
tay hướng về đồng bào miền Trung bị 
ảnh hưởng do thiên tai, bão lụt”…

Như chúng ta biết, hiện nay các 
Công ty, Doanh nghiệp kinh doanh 
thường tổ chức những chương trình 
hoạt động nhằm tri ân khách hàng 
khi mua và sử dụng sản phẩm, dịch 
vụ của họ. Đối với ngành Điện, hoạt 
động tri ân không chỉ hướng đến 
những khách hàng lớn mà còn đặc 
biệt dành sự quan tâm, hỗ trợ đến 
đối tượng khách hàng có hoàn cảnh 
khó khăn. Trong hành trình đó, những 
Cán bộ, công nhân viên chúng tôi 
luôn mong muốn mang lại nguồn 
sáng cho những hoàn cảnh khó khăn, 
những mảnh đời khốn khó, giúp họ 
có thêm niềm tin vào cuộc sống, đồng 
thời để hoạt động Tri ân khách hàng 
của chúng tôi thêm phần ý nghĩa và 
nhân văn.

 Phương Thảo

Bà Trần Thị Tuyết phấn khởi khi được thay thế toàn bộ hệ thống điện
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Tham dự chương trình gồm có 
đại diện các đơn vị đối tác và 
nhà tài trợ thân thiết của khoa. 

Về phía Trường Đại học Điện lực có 
Tiến sĩ Trương Nam Hưng - Phó Hiệu 
trưởng cùng các giảng viên của khoa 
Công nghệ Năng lượng, các cựu sinh 
viên, sinh viên đang theo học và 
đông đảo các bạn tân sinh viên mới 
của khoa.

Đây là dịp để các tân sinh viên 
mới nhập học được trao đổi những 
khó khăn vướng mắc cũng như những 
băn khoăn trong quá trình học tập với 
các sinh viên, cựu sinh viên của khoa 
Công nghệ Năng lượng. Cùng với đó, 
chương trình cũng là cơ hội để các 
tân sinh viên gặp gỡ và đặt câu hỏi 
với các doanh nghiệp, các nhà tuyển 
dụng và giảng viên nhà trường.

Tại buổi chào mừng, thay mặt 
cho khoa, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Uy - 
Trưởng bộ môn Kỹ thuật Nhiệt thay 
mặt cho cán bộ giảng viên của Khoa 

KHOA CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN
“Chào em” là chủ đề của Chương trình Chào Tân sinh viên và Định hướng nghề nghiệp cho 

sinh viên D15 được Khoa Công nghệ Năng lượng, tổ chức sáng ngày 27/11 tại Hà Nội.

Các đại biểu tham dự chương trình

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Uy - Trưởng bộ môn Kỹ thuật Nhiệt thay mặt cho cán bộ 
giảng viên của Khoa Công nghệ Năng lượng cam kết với sinh viên, các đối tác, 

doanh nghiệp và các nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo
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Công nghệ Năng lượng đã có những chia sẻ chân thành 
và vui mừng chào đón các tân sinh viên, đồng thời khẳng 
định Khoa và trường Đại học Điện lực sẽ tạo điều kiện tối 
đa cho sinh viên trong quá trình học tập nhằm mở ra cơ 
hội việc làm cho các bạn sau khi ra trường.

Trao đổi của Doanh nghiệp với các bạn sinh viên D15 về 
định hướng nghề nghiệp đối với ngành Công nghệ Kỹ thuật 

Môi trường

Tiến sĩ Phạm Mạnh Hải - Trưởng bộ môn Môi trường và 
Năng lượng tái tạo trả lời các thắc mắc của sinh viên về cơ 

hội việc làm trong lĩnh vực Năng lượng tái tạo

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức - Phó Trưởng khoa cùng với đại 
diện Công ty Nhiệt điện Mông Dương trao tặng học bổng 

cho các sinh viên đạt thành tích cao trong học tập

Với đội ngũ 22 giảng viên, viên chức chất lượng cao 
và dày dạn kinh nghiệm cùng cơ sở trang thiết bị vật chất 
hiện đại, khoa Công nghệ Năng lượng đang đào tạo 3 
ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Công nghệ kỹ 
thuật năng lượng và Kỹ thuật nhiệt. Đây đang là những 
ngành “hot” cùng xu thế phát triển mạnh mẽ của cuộc 
Cách mạng công nghiệp 4.0, mở ra nhiều cơ hội việc làm 
trong tương lai cho các thế hệ sinh viên của khoa.

Cũng tại buổi chào mừng, đại diện các doanh nghiệp 
đã trao kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của khoa và nhiều 
suất học bổng cho các sinh viên có thành tích học tập xuất 
sắc, sinh viên D15 có điểm trúng tuyển đầu vào cao với 
tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Đây là động lực để các 
bạn sinh viên tiếp tục rèn luyện, phát triển và hoàn thiện 
bản thân để trở thành những nguồn nhân lực chất lượng 
cao sau khi ra trường.

Khôi Nguyên

Các doanh nghiệp đồng hành cùng với sự phát triển của khoa Công nghệ Năng lượng
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Năm 2020 là năm chịu nhiều 
ảnh hưởng, tác động của dịch 
bệnh Covid-19 và bão lũ xảy 

ra tại khu vực nam miền Trung nên 
ĐTXD các dự án lưới điện truyền tải 
tiến triển chậm do giãn cách xã hội và 
các khó khăn vướng mắc kéo dài trong 
thủ tục đầu tư và công tác BTGPMB... 
Vượt qua mọi khó khăn thách thức, 
đặc biệt là công tác giải phóng mặt 
bằng cùng với sự quyết tâm trong 
công tác chỉ đạo điều hành. Đến cuối 
tháng 11/2020 SPMB đã khởi công 
12/13 dự án gồm 09 dự án thuộc 
kế hoạch giao và 03 dự án ngoài kế 
hoạch, cụ thể các dự án: Nâng công 
suất (NCS) Trạm biến áp (TBA) 500kV: 
Vĩnh Tân, Di Linh; thay dây siêu nhiệt 
đường dây (ĐD) 220 kV Bến Tre - Mỹ 
Tho; NCS TBA 220 kV: Bình Long, Bến 
Tre; lắp máy biến áp (MBA) thứ 2 TBA 
220 kV: Phan Rí, Cam Ranh; NCS TBA 
220 kV Kiên Bình và mở rộng ngăn lộ 
220 kV tại TBA 220 kV Kiên Bình; TBA 
220 kV Tam Phước; Cải tạo nâng khả 
năng tải ĐD 220 kV Xuân Lộc - Long 
Khánh - Long Thành. Hiện nay SPMB 
đang mời thầu cho 04 dự án còn lại 
thuộc kế hoạch giao gồm: ĐD 500 kV 
Chơn Thành - Đức Hòa; TBA 220 kV 
Tân Biên và ĐD Tây Ninh - Tân Biên; 
ĐD 220 kV cáp ngầm Tao Đàn - Tân 
Cảng; lắp MBA 500 kV Long Phú. Do 
vậy, số dự án khởi công cả năm 2020 
của SPMB là 16 dự án, vượt 3 dự án so 
với kế hoạch EVNNPT giao.  

Về khối lượng đầu tư thuần 

trong 11 tháng đầu năm, SPMB đã 
thực hiện khối lượng ĐTXD là 3.203 
tỷ/4.097 tỷ đồng kế hoạch. Dự kiến 
cả năm sẽ đạt 4.382.373 tỷ đồng vượt 
kế hoạch 7%. Về giải ngân SPMB phấn 
đấu thực hiện giải ngân cả năm 2020 
là 4.097 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch 
giao. SPMB phấn đấu hoàn thành 
trình quyết toán 09 dự án và duyệt 02 
dự án quyết toán ĐTXD theo KH giao. 

Về  công tác chuẩn bị đầu tư 
(CBĐT) năm 2020, SPMB đã phê duyệt 
thiết kế kỹ thuật (TKKT) gồm:  ĐD 500 
kV: Đức Hòa - Chơn Thành, Củ Chi - rẽ 
Chơn Thành - Đức Hòa; NCS TBA 220 
kV Kiên Bình từ và mở rộng ngăn lộ 220 

kV tại TBA 220 kV Kiên Bình; ĐD cáp 
ngầm 220 kV Tao Đàn - Tân Cảng; công 
trình NCS  TBA 220 kV: Bình Long, Bến 
Tre; TBA 220 kV Năm Căn và ĐD 220 kV 
Năm Căn - Cà Mau 2; TBA 220 kV Tân 
Biên và ĐD 220 kV Tây Ninh - Tân Biên; 
NCS  TBA 500 kV: Di Linh, Vĩnh Tân; 
nâng cấp hệ thống điều khiển, bảo vệ 
các TBA 500 kV, 220 kV khu vực miền 
Nam; thay dây siêu nhiệt ĐD Bến Tre 
- Mỹ Tho; TBA 220 kV Tam Phước; lắp 
máy 2 TBA 220 kV: Phan Rí, Cam Ranh; 
cải tạo nâng khả năng tải ĐD 220 kV 
Xuân Lộc - Long Khánh - Long Thành; 
lắp đặt MBA 500/220 kV liên lạc SPP 
500/220 kV Long Phú .

Đến hết tháng 11 năm nay SPMB 
đã đóng điện 13/18 dự án gồm: ĐD 
500 kV Sông Hậu - Đức Hòa (GĐ1); 
TBA 220 kV Phan Rí; NCS TBA 500 kV: 
Vĩnh Tân, Di Linh; lắp MBA thứ 2 TBA 
500 kV Mỹ Tho; lắp MBA thứ 2 TBA 500 
kV Tân Uyên; Nâng khả năng tải các 
ĐD 220 kV Thốt Nốt - Long Xuyên - 
Châu Đốc và Củ Chi - Trảng Bàng; NCS 
TBA 220 kV Bình Long, Bến Tre; TBA 
220 kV: Châu Đức, Tây Ninh 2; thay 
dây siêu nhiệt ĐD 220 kV Bến Tre - Mỹ 

SPMB HOÀN THÀNH CÁC DỰ ÁN 
LƯỚI TRUYỀN TẢI ĐIỆN KHU VỰC MIỀN NAM

Năm 2020, thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐTV ngày 20/12/2019 của 
Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) 
và Chỉ thị của Tổng Giám đốc về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập 
trung triển khai thực hiện trong năm 2020, thực hiện chủ đề năm 2020 của 
EVN, EVNNPT “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020”. 
Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã khẩn trương triển 
khai các dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) phát triển hệ thống truyền tải, tạo liên 
kết lưới điện khu vực với TP Hồ Chí Minh và các dự án giải tỏa công suất các 
nguồn điện, đặc biệt là giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo (NLTT). 

Ông Trương Hữu Thành - Giám đốc SPMB phát biểu tại buổi lễ gắn biển TBA 500 kV 
Vĩnh Tân chào mừng Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020- 2025
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Tho; NCS TBA  220 kV Kiên Bình và mở 
rộng ngăn lộ 220 kV tại trạm  220 kV 
Kiên Bình. Dự kiến tháng 12/2020 sẽ 
đóng điện 05 dự án: TBA 500 kV Tân 
Uyên và đấu nối (nhánh rẽ 220 kV); 
TBA 500 kV Đức Hòa và đấu nối; ĐD 
500 kV Mỹ Tho - Đức Hòa; lắp máy 2 
TBA 220 kV Phan Rí; cải tạo nâng khả 
năng tải ĐD 220 kV Xuân Lộc - Long 
Khánh - Long Thành nên  số dự án 
đóng điện của SPMB là 18 dự án, 
bằng kế hoạch EVNNPT giao. 

Theo ông Trương Hữu Thành 
- Giám đốc SPMB: Năm 2020 là một 
năm cực kỳ khó khăn, trong đó 
phải kể đến sự ảnh hưởng của đại 
dịch Covid - 19, thực hiện giãn cách 
xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ nên việc điều động nhân 
lực thi công, các chuyên gia nước 
ngoài, cung cấp vật tư các dự án bị 
chậm trễ. Bên cạnh đó công tác giải 
phóng mặt bằng các dự án gặp rất 
nhiều khó khăn trở ngại. Tuy nhiên 
Đảng ủy, lãnh đạo SPMB đã tập trung 
chỉ đạo, điều hành linh hoạt các dự 
án, tranh thủ sự giúp đỡ của EVN, 
EVNNPT, chính quyền địa phương các 
cấp và các cơ quan chức năng, đặc 
biệt là tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực 
của toàn thể CBCNV SPMB trong quá 
trình thực nhiệm vụ kế hoạch được 
giao. Trong những kết quả nổi bật mà 
SPMB đã được trong năm nay phải kể 
đến đó là đóng điện vượt tiến độ hơn 
1 năm so với kế hoạch công trình NCS 
TBA 500 kV Vĩnh Tân trong giai đoạn 
cách ly xã hội do dịch bệnh Covid-19; 
Dự án đã góp phần quan trọng trong 
việc giải phóng công suất các Nhà 
máy điện NLTT, tạo điều kiện để hệ 
thống lưới truyền tải điện khu vực 
vận hành an toàn, ổn định, đảm bảo 
tiêu chí N-1, giá trị làm lợi hơn 80 tỷ 
đồng, mang nhiều ý nghĩa chính trị, 
được Đảng ủy EVN, ENPNPT đánh giá 
rất cao và tổ chức gắn biển thi đua 
chào mừng Đại hội Đảng bộ EVNNPT 
lần thứ III, nhiệm kỳ 2020- 2025. 

Bên cạnh đó SPMB đã hoàn 
thành công tác lựa chọn nhà thầu cho 
194 gói thầu với tổng giá trúng thầu 
là 2.869 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm trong 
đấu thầu đạt giá trị hơn 339 tỷ đồng 
tương đương 10,56 % so với tổng giá 
trị dự toán gói thầu. Trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ, SPMB  đã thực 
hiện đẩy mạnh khoa học công nghệ, 
tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa 
học công nghệ, phần mền ứng dụng 
HRMS, E-QLDA, ERP, E-Office 3.0 vào 
các hoạt động của SPMB, để rút ngắn 
tối đa thời giải quyết công việc tăng 
hiệu quả công tác quản lý điều hành. 

Trong thời gian qua, SPMB đã 
triển khai kế hoạch tuyên truyền, 
phổ biến, đào tạo tài liệu Văn hóa 
EVNNPT, đẩy mạnh thực hiện văn 
hóa doanh nghiệp đến từng CBCNV, 
triển khai nhiều hoạt động đa dạng, 
phong phú về Văn hoá EVNNPT như 
tổ chức các hội nghị, hội thảo, cuộc 
thi tìm hiểu về Văn hóa EVNNPT qua 
ứng dụng điện thoại và đồng bộ trên 
các website SPMB, tham gia các cuộc 
thi do EVNNPT tổ chức. Qua đó, SPMB 
đã định hướng, nâng cao nhận thức 
của CBCNV về giá trị cốt lõi, chuẩn 
mực đạo đức; xây dựng đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, đảng viên gương mẫu, 
đi đầu trong xây dựng, thực hiện Văn 
hóa EVNNPT. Văn hóa EVNNPT đã thực 
sự đi vào cuộc sống và đang dần từng 
bước trở thành hành vi hàng ngày của 
CBCNV SPMB, từ đó lan tỏa tạo niềm 
tin, gắn kết toàn bộ CBCNV nhằm xây 
dựng hình ảnh con người SPMB là 
những người có bản lĩnh vững vàng, 
tinh thần trách nhiệm cao, xây dựng 
hình ảnh EVNNPT, SPMB ngày càng tốt 
đẹp trong cộng đồng và xã hội.

Không chỉ vậy, SPMB đã thực 
hiện tốt công tác bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế đối với người lao 
động, công tác vệ sinh an toàn lao 
động, bảo hộ lao động, không để 
xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ; 
quan tâm cải thiện môi trường và 
điều kiện làm việc cho CBCNV thông 
qua việc trang bị phương tiện, dụng 
cụ làm việc hiện đại; sửa chữa, cải 
tạo, nâng cấp các trụ sở, phòng làm 
việc xuống cấp, đề ra biện pháp phù 
hợp đảm bảo tiền lương và thu nhập 
cho người lao động, động viên cán 
bộ, đoàn viên, người lao động hăng 
hái thi đua lao động sản xuất, phấn 
đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị 
năm 2020 của đơn vị.

Việc SPMB hoàn thành tốt các dự 
án lưới truyền tải điện khu vực miền 
Nam đều là các dự án quan trọng 
nhằm phục vụ giải tỏa kịp thời công 
suất các nguồn điện, từ đó đã nâng 
cao năng lực truyền tải hệ thống lưới 
điện và khả năng cung cấp điện, góp 
phần quan trọng trong việc đảm bảo 
cung ứng điện phát triển kinh tế xã 
hội và nhu cầu dân sinh cho cho TP. 
Hồ Chí Minh, các tỉnh thành miền Tây 
và các khu vực kinh tế trọng điểm, 
cũng như góp phần thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, 
kinh doanh và đầu tư phát triển của 
EVNNPT và SPMB.

Mạnh Đức

Ông Bùi Văn Kiên - Phó Tổng giám đốc EVNNPT kiểm tra tiến độ TBA 500 kV Vĩnh Tân

.
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Theo đó, ngay từ đầu năm, NPTS 
tiếp tục phải đối mặt với thách 
thức hết sức lớn đó là đáp ứng 

nhu cầu điện năng tăng cao của nền 
kinh kế và phát triển xã hội. Bằng 
sự đồng lòng chung sức của 1.160  
CBCNV cùng sự lãnh đạo sát sao của 
ban Giám đốc, vượt mọi khó khăn về 
phương tiện, trang thiết bị làm việc 
còn thiếu thốn và hạn chế, NPTS đã 
thể hiện sức mạnh của tinh thần đoàn 
kết, vượt qua mọi khó khăn gian khó 
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”.

Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm, 
chi phí sản xuất thực hiện toàn Công 
ty đạt 75% so với kế hoạch giao. Trong 
02 tháng cuối năm 2020, NPTS đã và 
đang thực hiện nhằm hoàn thành kế 
hoạch năm 2020. Đối với nhóm chỉ 
tiêu nâng cao hiệu quả tài chính: Lũy 
kế đến hết tháng 10 năm 2020 toàn 
Công ty thực hiện chi phí đạt tỷ lệ 
59%, tiết kiệm 65%.

Về công tác thí nghiệm định kỳ, 
theo kế hoạch năm 2020, NPTS nhận 
tổng cộng 18.622 danh mục từ các 
PTC, đến ngày 31/3/2020 đã hoàn 
thành và cấp biên bản đầy đủ. Cùng 
với đó, công tác Thí nghiệm định kỳ 
năm 2021 (thực hiện trong năm 2020) 
NPTS đã nhận nhận tổng cộng 18.729 
danh mục từ các PTC, NPTS đã chủ 
động thực hiện công tác này và cấp 
biên bản theo đúng quy định.

Cùng với đó, thực hiện theo Quy 
chế phối hợp, NPTS đã phối hợp chặt 
chẽ với các PTC trong khả năng có thể 
nhằm tập trung nhân lực, phương 
tiện và thiết bị thi công để xử lý các 
sự cố, sửa chữa thường xuyên xảy ra 
trên lưới với mọi nguồn lực sẵn có và 
nhanh nhất có thể. Vì vậy, công tác xử 
lý sự cố, sửa chữa thường xuyên được 
NPTS hoàn thành bất chấp thời tiết 
cực đoan và các tác động ngoại cảnh, 

đảm bảo lưới truyền tải điện, đặc 
biệt là một số công trình trọng điểm 
được vận hành an toàn, ổn định, nhất 
là trong mùa mưa lũ. Đến thời điểm 
hiện tại không còn tồn tại chưa xử lý.

Ngoài ra, NPTS đã thi công và 
hoàn thành đóng điện trước thời 
hạn các công trình phục vụ lưới điện, 
như: Công trình tháo MBA 500 kV – 
600 MVA tại TBA 500 kV Phố Nối, lắp 
tại TBA 500 kV Nho Quan; Công trình 
tháo dỡ TBN tại TBA 500 kV Thường 
Tín, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh 
tại các TBA 220 kV Vĩnh Yên, Yên Bái, 
Lưu Xá.

Đồng thời, NPTS còn tham gia 
thực hiện các công việc khác với các 
Ban quản lý dự án nhằm hỗ trợ xử lý 
tồn tại, kiểm tra đánh giá tình trạng 
của thiết bị trong một số trường hợp 
đặc biệt như xuất hiện khiếm khuyết, 
bất thường sau đóng điện công trình.  
Song song với thí nghiệm, kiểm tra, 
đánh giá vật tư thiết bị dự phòng tại 
kho trước khi đưa vào lắp đặt sử dụng 
trên lưới.

NPTS HOÀN THÀNH XUẤT SẮC
CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2020

Năm 2020 vừa qua là một 
năm cực kỳ khó khăn đối với nền 
kinh tế toàn cầu dưới tác động 
của đại dịch Covid – 19. Nền kinh 
tế trong nước cũng bị ảnh hưởng 
nặng nề, cùng với đó là hàng loạt 
các cơn bão kéo theo mưa lũ gây 
thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng 
cho các tỉnh miền Trung. Vượt lên 
trên mọi khó khăn thách thức, 
bằng sự chỉ đạo quyết liệt của 
Ban lãnh đạo, sự nỗ lực cố gắng 
của tập thể cán bộ công nhân 
viên Công ty Dịch vụ kỹ thuật 
truyền tải điện (NPTS), cũng như 
được sự ủng hộ rất lớn của các 
đơn vị liên quan, đặc biệt là sự 
chỉ đạo, hỗ trợ trực tiếp của Tổng 
công ty Truyền tải điện Quốc gia, 
NPTS đã cơ bản hoàn thành các 
nhiệm vụ được giao. 

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc Công ty thường xuyên thăm hỏi động viên 
CBCNV tại công trường
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Về công tác sửa chữa lớn trên lưới, 
trong năm 2020, NPTS đã thống nhất 
và ký TTGV với các PTC với tổng cộng 
384 hạng mục. Đến nay, NPTS đã thi 
công lũy kế tổng cộng 249/384 hạng 
mục SCL lưới điện, tương ứng với tỷ lệ 
65%. Công tác sửa chữa lớn tài sản với 
16 danh mục công trình cũng đã được 
Công ty hoàn thành 100%.

Ngoài đảm bảo công tác thí 
nghiệm định kỳ, tham gia xử lý sự 
cố, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa 
lớn, NPTS đã rất nỗ lực hoàn thành 
các gói thầu được giao tự thực hiện 
trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trong 
EVNNPT. NPTS đã luôn cố gắng hoàn 
thành đúng tiến độ khởi công, đóng 
điện và chất lượng các gói thầu đầu 
tư xây dựng tự thực hiện. Việc NPTS 
tham gia công tác đầu tư xây dựng 
do EVNNPT làm chủ đầu tư đã tạo sự 
chủ động cho EVNNPT trong công 
tác điều hành dự án, đặc biệt đối với 
các dự án yêu cầu gấp về tiến độ.

Cùng với đó, việc thi công các dự 
án đường dây 500 kV mạch 3, các dự 
án giải tỏa công suất các NMĐ BOT và 
các NMĐ năng lượng tái tạo cũng đã 
và đang được NPTS phối hợp với các 
đơn vị thực hiện khối lượng công việc 
đúng tiến độ.

Ngoài các nhiệm vụ được 
EVNNPT giao, NPTS đã chủ động tìm 
kiếm các đối tác bên ngoài EVNNPT 
để cung cấp các dịch vụ hiện có. 
NPTS tích cực tham gia liên danh, liên 
kết với các đơn vị trong ngành để tìm 
kiếm thêm các công việc cung cấp 
dịch vụ cho các đối tác ngoài EVNNPT 
(chủ yếu cho các dự án điện mặt trời).

Song song với đó, các Công tác 
quản lý tài chính và hạch toán kế 
toán; Công tác tổ chức bộ máy, cán 
bộ, tiền lương, đào tạo nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực cũng 
luôn được lãnh đạo NPTS quan tâm 
sát sao chỉ đạo thực hiện có hiệu 
quả. Mặt khác, công tác đào tạo, bồi 
huấn nâng cao trình độ năng lực của 
CBCNV luôn được lãnh đạo Công ty 
quan tâm chỉ đạo thực hiện. Từ đó, 
chất lượng và hiệu quả công việc 
được nâng cao, văn hóa EVNNPT đã 
và đang ngày càng đậm nét và thấm 
nhuần trong mỗi CBCNV của NPTS.

Công tác tuyên truyền giáo dục; 
Công tác an toàn bảo hộ lao động, 
phòng chống lụt bão; Công tác 
truyền thông; Công tác viễn thông 
và công nghệ thông tin đều được các 
phòng ban chuyên môn tham mưu 
cho lãnh đạo Công ty chỉ đạo thực 
hiện đạt hiệu quả cao.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng – 
Giám đốc NPTS: Để thực hiện thắng 
lợi chủ đề năm 2020 là “Tập trung 
hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 
2016 - 2020” của EVN và EVNNPT,  lãnh 
đạo Công ty đã động viên CBCNV đẩy 
mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, 
phát huy tinh thần lao động sáng tạo 
và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý 
hóa sản xuất được đưa ra cùng trao 
đổi, tham gia đóng góp, bổ sung, 
hoàn thiện, tìm ra giải pháp tối ưu. 
Năm 2020 có hơn 30 đề tài sáng kiến 
trình EVNNPT. Bên cạnh đó NPTS được 
Hội đồng xét duyệt đồng ý cho triển 
khai 03 đề tài khoa học công nghệ, đó 
là: Đề tài “Nghiên cứu chế tạo máy hút 
chân không công suất lớn”. Đề tài đã 
hoàn thiện lại thuyết minh, dự toán 
trình EVNNPT; Đề tài “Nghiên cứu chế 
tạo hợp bộ thí nghiệm bộ đếm sét và 
đồng hồ đo dòng rò”, đã hoàn thiện lại 
thuyết minh, dự toán trình EVNNPT; 
Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống 
điều khiển tích hợp trạm biến áp trên 
nền tảng giao thức IEC 61850 sử dụng 
phần mềm giám sát điều khiển độc 
lập với nhà sản xuất thiết bị, hiện đã 
hoàn thành trong tháng 7/2020. Hiện 
nay NPTS tiếp tục đăng ký với EVNNPT 
03 đề tài khoa học và sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật, gồm: Đề tài “Nghiên cứu 

chế tạo hệ thống thử nghiệm rơle ga, 
rơle dòng dầu” (nằm trong đề án Xây 
dựng phòng thí nghiệm đến cấp điện 
áp 500kV chuẩn quốc tế - giai đoạn 1). 
Đề tài “Nghiên cứu chế tạo hệ thống 
thử nghiệm rơle áp lực, van xả áp lực” 
(nằm trong đề án Xây dựng phòng thí 
nghiệm đến cấp điện áp 500 kV chuẩn 
quốc tế - giai đoạn 1). Đề tài “Nghiên 
cứu xây dựng phần mềm quản lý phục 
vụ công tác thí nghiệm thiết bị điện”.

Trong năm 2020 với quyết tâm và 
nỗ lực rất lớn của tập thể CBCNV toàn 
Công ty, mặc dù vẫn còn tồn tại, hạn 
chế, tuy nhiên Công ty đã vượt qua 
những khó khăn và hoàn thành tốt 
các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của 
Tổng công ty giao; hoàn thành tốt các 
chỉ tiêu nhiệm vụ nâng cao hiệu quả 
SXKD và NSLĐ; đảm bảo việc làm và 
thu nhập cho người lao động; các lĩnh 
vực công tác như phòng chống tham 
nhũng, đào tạo phát triển nguồn nhân 
lực, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, 
truyền thông,… đều đạt kết quả tốt. 

Kết quả này là sự quyết tâm, nỗ 
lực của tập thể cán bộ CNV trong 
toàn Công ty, sự quan tâm và chỉ đạo 
điều hành quyết liệt của Đảng ủy, Ban 
Giám đốc Công ty, sự ủng hộ giúp đỡ 
của Tổng Công ty, sự phối hợp đồng 
bộ với Công đoàn. Với tinh thần trách 
nhiệm, quyết tâm vượt qua khó khăn, 
khắc phục những hạn chế, Công ty đã 
và đang tiếp tục vững bước, phát huy 
các thành quả đã đạt được để hoàn 
thành tốt hơn nhiệm vụ được giao 
trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Đồng Khởi

Công nhân NPTS đang thi công tại TBA
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Tại EVNNPC, tham gia Tuần 
lễ hồng, hiến máu nhân đạo 
không chỉ trách nhiệm mà còn 

là một nghĩa cử quen thuộc đối với 
nhiều cán bộ công nhân viên. Trải qua 
sáu mùa tích cực hưởng ứng Tuần lễ 
hồng do EVN phát động, đã có hàng 
chục nghìn lượt cán bộ công nhân 
viên EVNNPC trực tiếp tham gia hiến 
máu, trong đó hàng trăm người đã 
hiến máu máu lần thứ 5,6… nhiều 
người hiến máu tới hàng chục lần như 
ông Đặng Hoài Nam - Trưởng Khoa 
Điện Cao đẳng Điện lực miền Bắc: 28 
lần, ông Lường Tú Nguyên - Trưởng 
phòng Tổ chức Hành chính Cao đẳng 
Điện lực miền Bắc: 17 lần, ông Đặng 
Đình Trường - Giám đốc Điện lực Tam 
Dương - PC Vĩnh Phúc: 17 lần … Đặc 
biệt, ông Nguyễn Thế Kỷ - Phòng Tài 
chính Kế toán - PC Lào Cai đã tình 
nguyện tham gia hiến máu tới 56 lần.

Chia sẻ về những lần hiến máu 
cứu người của mình, ông Nguyễn Thế 
Kỷ - Phòng Tài chính Kế toán - PC Lào 
Cai cho biết, đã tham gia hiến máu 
nhân đạo từ năm 2001, trải qua 20 
năm liên tục hưởng ứng phong trào 
cao quý này, đến nay ông Kỷ đã 56 lần 
hiến máu và chắc chắn con số này sẽ 
còn tăng trong tương lai.

“Hiến máu nhân đạo là nghĩa 
cử cao đẹp, mang ý nghĩa nhân văn 
thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và 
trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với 
cộng đồng, bởi máu không thể sản 
xuất được mà chỉ có thể lấy từ người 
cho người. Một giọt máu cho đi, một 
cuộc đời ở lại!... Mình thấy vui và tự 
hào khi máu của mình đã đóng góp 
cho ngành y giúp nhiều người trong 
cơn nguy hiểm”, ông Kỷ nói.

Hiện nay, ngoài công tác tại PC 
Lào Cai và tích cực hưởng ứng các 
phong trào hiến máu nhân đạo do 
ngành Điện phát động, ông Nguyễn 
Thế Kỷ còn là Phó Chủ tịch Câu lạc bộ 

hiến máu nhân đạo tỉnh Lào Cai với 
gần 70 người tham gia. Nhóm của ông 
kết nối với các bệnh viện trong tỉnh 
thông qua một ứng dụng mạng xã hội, 
tại đó họ có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân 
và tiếp nhận các thông tin về nhu cầu 
máu từ các bệnh viện trong tỉnh gửi 
tới. Mỗi khi một bệnh viện hoặc trung 
tâm y tế nào đó cần máu và gửi thông 
tin lên nhóm, thì thành viên ở gần nhất 
sẽ tới thẳng bệnh viện hoặc trung tâm 
y tế đó để hiến máu.

“Nhà mình gần bệnh viên đa khoa 
tỉnh nên có lẽ số lần được gọi cũng 
nhiều hơn, có lúc thì vào ban đêm, 
có khi đang làm việc tại cơ quan… cứ 
nghĩ đến việc cứu được người nào đó 
là mình lại lên đường”, ông Kỷ chia sẻ.

Dường như “máu cứu người” đã 
thấm vào máu người cán bộ nhà Đèn 
này!

Bên cạnh những tấm gương về 
sự nghĩa hiệp trên, phong trào hiến 

Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN phát biểu tại buổi lễ

TUẦN LỄ HỒNG 2020: 
NGÀY HỘI CỦA NHỮNG YÊU THƯƠNG

Nhân dịp kỷ niệm 66 năm 
Ngày truyền thống ngành Điện 
lực Việt Nam (21/12/1954-
21/12/2020) và hưởng ứng 
“Tháng tri ân khách hàng”, Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 
phối hợp với Viện Huyết học - 
Truyền máu Trung ương tổ chức 
Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI từ 
ngày 7-13/12/2020 với thông 
điệp “Lan tỏa yêu thương”. Đây 
là năm thứ sáu liên tiếp, EVN tổ 
chức phong trào cao quý này 
với sự tham gia và hưởng ứng 
tích cực của Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc (EVNNPC) cùng các 
đơn vị thành viên.
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máu nhân đạo tại EVNNPC còn được 
khơi nguồn cảm hứng từ những người 
đứng đầu trong Tổng công ty và các 
đơn vị. Ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ 
tịch HĐTV, ông Vũ Thế Nam - Thành 
viên HĐTV,  ông Lê Quang Thái - Phó 
Tổng Giám đốc là những lãnh đạo đã 
nhiều năm tích cực tham gia Tuần lễ 
hồng và rất nhiều lần tham gia hiến 
máu nhân đạo.

Cũng trong tuần lễ đặc biệt 
này, các Công ty Điện lực trực thuộc 
EVNNPC tại 27 tỉnh miền Bắc đồng 
loạt phát động chương trình Tuần lễ 
hồng, với số lượng đăng ký tham gia 
gần 3.000 người. Tại PC Sơn La dự kiến 
có 160 cán bộ công nhân viên đăng 
ký hiến máu, PC Tuyên Quang dự kiến 
140 người, PC Vĩnh Phúc đăng ký 150 
người, PC Hải Dương có gần 200 người, 
PC Hải Phòng: 150 người và PC Ninh 
Bình: 150 người đăng ký tham gia…

Ngoài việc tham gia Tuần lễ hồng 
của EVN được tổ chức thường kỳ vào 
tháng 12 hàng năm, các Công ty Điện 
lực còn nhiệt tình hưởng ứng nhiều 
đợt hiến máu nhân đạo khác do các tổ 
chức và chính quyền địa phương phát 
động.

Vào thời điểm hiện tại, trong lúc 
dịch Covid-19 đang diễn biến phức 
tạp, gây ảnh hưởng đến mọi mặt của 
xã hội, việc EVNNPC vừa phải nỗ lực 
đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát 
triển kinh tế -xã hội và sinh hoạt của 
nhân dân 27 tỉnh miền Bắc, vừa phải 
tuân thủ các quy định phòng chống 
dịch nhưng vẫn nhiệt tình tham gia 
hiến máu nhân đạo, đã cho thấy 
EVNNPC luôn ý thức rõ trách nhiệm 
của mình đối với cộng đồng xã hội.

Một giọt máu cho đi, một cuộc 
đời ở lại! Nhìn những dòng người 
nườm nượp xếp hàng chờ hiến máu 
tại buổi lễ, chẳng ai có thể đong đếm 
chính xác bao nhiêu giọt máu được 
cho đi, nhưng chắc chắn sẽ có thêm 
nhiều người bệnh được cứu sống để 
sum vầy bên gia đình, cũng như nhiều 
bệnh nhân được tiếp thêm niềm tin, 
tình yêu và hy vọng bởi những giọt 
máu nghĩa tình của cán bộ công nhân 
ngành Điện.

Phương Anh
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Xuất phát từ tiềm năng kinh tế 
ấy, thực hiện chủ trương của 
Chính phủ về việc khuyến 

khích, thúc đẩy và phát triển nguồn 
năng lượng tái tạo và theo kế hoạch 
sản xuất của Trung tâm Dịch vụ kỹ 
thuật 1 (TTDVKT1), ngay từ đầu tháng 
10/2020, Đội Dịch vụ kỹ thuật Thanh 
Hóa (thuộc TTDVKT1) đã nhận nhiệm 
vụ từ Ban Giám đốc TTDVKT1 giao 
triển khai lắp đặt hoàn thiện 04 công 
trình ĐNLMT tại 04 trạm biến áp (TBA) 
220 kV Ba Chè, Nông Cống, Đô Lương 
và Vinh với tổng công suất là 80 kWp.

Ngay từ khi nhận nhiệm vụ, tập 
thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) 
của Đội không khỏi lo lắng, vì đây 
là lĩnh vực hoàn toàn mới đối với 
anh em trong   Đội và cũng là dự án 
đầu tay của PCT1. Để đáp lại lòng 
tin của Ban Giám đốc dành cho Đội 
DVKT Thanh Hóa, đồng thời cũng để 
khẳng định được năng lực chuyên 
môn của anh em trong Đội, tập thể 
CBCNV của Đội đã hăng hái bắt tay 
vào công việc, từ việc tìm kiếm, tham 
khảo và nghiên cứu các tài liệu, đến 
việc xây dựng phương án, kế hoạch 
và triển khai công việc đến từng tổ 
nhóm đều được tính toán chặt chẽ 
đảm bảo chính xác các thông số theo 
yêu cầu kỹ thuật đặt ra, cùng với đó 
là tinh thần năng động vượt khó để 
chinh phục những điều mới mẻ trong 
lĩnh vực kỹ thuật của anh em trong 
Đội. Chính vì vậy mà thành quả đã 
đạt được sau một thời gian thi công, 
04 công trình ĐNLMT tại 04 TBA 220 
kV Ba Chè, Nông Cống, Đô Lương và 
Vinh đã được hoàn thành trong niềm 

hân hoan của anh em trong Đội, được 
các phòng ban của PCT1 và TTDVKT1 
đánh giá cao về kỹ thuật, chất lượng 
cũng như tiến độ thi công. Công trình 
đã được nghiệm thu và đưa vào sử 
dụng ngày 11/12/2020 vừa qua.

Việc lắp đặt thành công công 
trình ĐNLMT tại 04 TBA nói trên đã 
góp thêm nguồn điện tự dùng hàng 
năm với 9.600 kWp cho trạm (bình 
quân 800 kWp/ngày), cùng với đó là 
ngăn chặn được nhiệt độ xâm nhập 
vào không gian nhà điều hành của 
trạm, đồng thời góp phần giảm bớt 
gánh nặng cho thủy điện và các 

nguồn năng lượng hóa thạch, góp 
phần xây dựng những thành phố 
xanh trong tương lai.

Trước thực trạng giá điện có xu 
hướng tăng nhanh bởi tính chất của 
thị trường điện và nhu cầu sử dụng 
điện ngày một tăng của khách hàng. 
Vì vậy hướng đầu tư sử dụng nguồn 
năng lượng   không hóa thạch như 
điện mặt trời là điều không thể thiếu 
trong tương lai gần của mọi tổ chức 
và cá nhân. Đặc biệt là góp phần vào 
việc bảo vệ môi trường từ nguồn 
năng lượng tái tạo này.

Hải Hà 

Công nhân Đội Dịch vụ kỹ thuật Thanh Hóa thi công trên công trường

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
NGUỒN ĐIỆN KHÔNG THỂ THIẾU TRONG TƯƠNG LAI

Như chúng ta đã biết, điện năng lượng mặt trời (ĐNLMT) là nguồn năng lượng sạch và vô tận có ở khắp 
mọi nơi mà chúng ta có thể khai thác được, quá trình khai thác không ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường 
mà ngược lại ĐNLMT còn mang lại nhiều lợi ích khác… Bên cạnh đó, ĐNLMT còn góp phần giảm bớt gánh 
nặng cho thủy điện và các nguồn năng lượng hóa thạch. Việc phát triển năng lượng mặt trời là một trong 
những giải pháp rất hữu ích, bởi nguồn nguyên liệu gần như vô tận, bên cạnh đó còn giảm được nhiều chi 
phí từ nguồn năng lượng không hóa thạch này.
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Giá năng lượng Mặt trời ở Hoa 
Kỳ và trên thế giới đang giảm 
mạnh và điều này có ý nghĩa 

sâu rộng đối với quá trình chuyển đổi 
của nhân loại từ thời đại hydrocacbon 
sang thời đại điện khí. Theo đó, năng 
lượng tái tạo sẽ thành công khi chúng 
mang tính cạnh tranh kinh tế so với 
nhiên liệu hóa thạch và hạt nhân.

Trong quý 1 năm 2020, giá tấm 
pin Mặt trời trung bình là 0,21 USD/
watt, so với 0,63 USD/watt trong quý 
1 năm 2016. Giá hệ thống năng lượng 
Mặt trời đã giảm ở tất cả các thị trường, 
bao gồm cả khu dân cư, không dân cư 
và dịch vụ công. Sự sụt giảm này phần 
lớn là do chi phí phần cứng giảm, 
nguồn cung quá mức của tấm pin 
Mặt trời do sản xuất ngày càng tăng 
từ Trung Quốc trong khi lệnh phong 
toả do Covid-19 khiến nhu cầu năng 
lượng toàn cầu giảm. Những yếu tố 
này kết hợp khiến giá tấm pin năng 
lượng Mặt trời giảm đáng kể.

Giá năng lượng Mặt trời giảm 
không chỉ ở Hoa Kỳ: Các hệ thống 
năng lượng tái tạo trên khắp thế giới 
dường như ngày càng rẻ hơn và phát 
triển nhanh hơn so với các nguồn 
điện thông thường trong năm qua. 
Theo tổ chức tài chính năng lượng 
mới Bloomberg (BNEF), năng lượng 
Mặt trời và gió đạt 67% tổng công suất 
điện mới được bổ sung vào năm 2019, 
trong khi đó công suất nhiên liệu hóa 
thạch giảm xuống chỉ còn 25%.

Hơn nữa, chi phí sản xuất điện quy 
dẫn (LCOE) cho năng lượng Mặt trời 
hiện đang rất thấp, là nguy cơ đe dọa 
các nhà máy nhiệt điện truyền thống. 
Việc Trung Quốc ra mắt tấm pin năng 
lượng Mặt trời đơn tinh thể cực kỳ hiệu 
quả vào năm ngoái đã đẩy LCOE của 
năng lượng Mặt trời trong nước xuống 
38 USD/megawatt giờ (MWh), ngang 
bằng với chi phí của các nhà máy nhiệt 
điện than mới xây dựng. Hệ quả của 
điều này là vô cùng lớn.

Tại Australia và Chile, chi phí điện 

Mặt trời từ các dự án lớn trong sáu 
tháng qua đã đạt từ 23-29 USD/MWh:

“Theo xu hướng hiện tại, LCOE 
của các dự án tốt nhất về năng lượng 
Mặt trời và gió sẽ giảm xuống dưới 
$20/MWh vào năm 2030. Hiện nay, 
các dự án năng lượng Mặt trời tốt 
nhất ở Chile, Trung Đông và Trung 
Quốc - hoặc các dự án gió ở Brazil , Mỹ 
và Ấn Độ - có thể đạt được thấp hơn $ 
30/MWh. Và có rất nhiều đổi mới sắp 
tới khiến chi phí giảm hơn nữa. ”

Công suất điện mặt trời toàn cầu 
dự kiến   sẽ tăng trong thập kỷ này, với 
ước tính khoảng 2,72 nghìn tỷ USD sẽ 
được đầu tư tính đến năm 2030.

Cách đây 14 năm, chi phí trung 
bình của một tấm pin Mặt trời áp mái 
nằm trong khoảng 3,50 đô la cho mỗi 
watt. Ngày nay, chi phí lắp đặt chỉ có 
0,40 đô la, theo tổ chức Tư vấn Năng 
lượng Sạch Á Âu (AECEA) dự đoán, giá 
linh kiện năng lượng Mặt trời sẽ tiếp 
tục giảm trong quý tới đi liền với việc 
giảm 10% chi phí tấm pin trong năm 
2020 tính đến nay. Điều này cho thấy 
giá tấm pin Mặt trời đã giảm mạnh tới 
9 lần kể từ năm 2006. Các nhà phân 
tích dự đoán rằng mức giá này có thể 
còn giảm xuống dưới 0,20 USD/watt 
vào năm 2040.

Trung Quốc, trung tâm của 
ngành sản xuất tấm pin Mặt trời toàn 
cầu, đang đặc biệt gia tăng năng lực 
và hiệu quả sản xuất. Công suất sản 
xuất tấm pin năng lượng ở Trung 
Quốc trong ba tháng đầu năm nay 
cao hơn 17% so với cùng kỳ năm 
ngoái, mặc dù mức xuất khẩu giảm 
nhẹ. Đầu năm nay, các nhà sản xuất 
hàng đầu của Trung Quốc đã công 
bố kế hoạch tăng công suất sản xuất 
năng lượng Mặt trời lên gần 18 GW, 
cạnh tranh để tăng thị phần trong 
thị trường năng lượng Mặt trời nóng 
nhất thế giới.

Tại Hoa Kỳ, thị trường năng lượng 
Mặt trời dự kiến   sẽ tăng trưởng với tốc 
độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 

là 17,32% trong giai đoạn 2020-2025, 
bất chấp hiện thực do Covid-19 đã gây 
ra hệ luỵ sa thải hàng loạt: hơn 72.000 
công nhân năng lượng Mặt trời dự 
kiến   sẽ mất việc làm và công suất điện 
Mặt trời bổ sung vào năm 2020 dự 
kiến   sẽ giảm 30%. Theo một nghiên 
cứu thị trường mới, sự tăng trưởng liên 
tục trong lĩnh vực này là do:

Các khoản tín dụng thuế đối với 
năng lượng tái tạo có thể hết hạn vào 
năm 2021, do đó các nhà đầu tư vào 
lĩnh vực điện Mặt trời dự kiến   sẽ gấp 
rút hoàn thành các dự án của họ trong 
năm 2020 và 2021. Xu hướng này được 
kỳ vọng sẽ bù đắp một phần tác động 
tiêu cực của Covid-19-19 đối với đầu tư 
vào ngành năng lượng Mặt trời;

Mức thuế 30% đối với nhập khẩu 
bảng điều khiển năng lượng Mặt trời 
buộc các nhà sản xuất Mỹ phải cạnh 
tranh hơn, do đó tăng năng lực sản 
xuất trong nước và cách ly thị trường 
Mỹ khỏi sự gián đoạn nguồn cung 
liên quan đến Covid-19;

Sức hấp dẫn cao của thị trường 
điện Mặt trời Hoa Kỳ do các khoản 
tín dụng thuế hết hạn và chi phí 
bảng điều khiển năng lượng Mặt 
trời giảm được dự kiến   sẽ thúc đẩy 
thị trường năng lượng Mặt trời Hoa 
Kỳ đến năm 2025.

Quỹ đạo hiện tại của việc ứng 
dụng năng lượng Mặt trời so với các 
nguồn điện thông thường đang tăng 
lên trong bối cảnh nguồn cung tấm 
pin ngày càng tăng, cải tiến công 
nghệ và tăng hiệu quả, nhu cầu năng 
lượng trì trệ và sự gia tăng của các 
chính sách xanh. Với điều kiện phát 
triển công nghệ lưu trữ năng lượng 
hiệu quả, năng lượng Mặt trời sẽ tiếp 
tục thay thế các nguồn điện tải cơ 
bản truyền thống.

Có vẻ như năng lượng Mặt trời 
toàn cầu được định vị rất tốt để vượt 
qua “cơn bão” Covid-19.

Mai Nguyễn
 (Theo: Ariel Cohen/Forbes)

GIÁ ĐIỆN MẶT TRỜI LẮNG XUỐNG TRONG “THỜI ĐẠI COVID”
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Ở Australia, trung bình cứ 4 
ngôi nhà là có một căn lắp điện mặt 
trời trên mái, vượt xa mức trung 
bình toàn cầu

Australia là nước xuất khẩu than 
lớn thứ hai trên thế giới nhưng 
cũng đã âm thầm trở thành 

một cường quốc năng lượng tái tạo. 
Tại đây, một phần tư số ngôi nhà có 
lắp pin Mặt trời trên mái - tỷ lệ lớn hơn 
bất kỳ nền kinh tế lớn nào khác và 
vượt xa mức trung bình toàn cầu.

Australia vượt xa Đức, Nhật Bản 
và Mỹ, những quốc gia được coi là 
dẫn đầu về năng lượng sạch. Tại 
California, bang dẫn đầu tại Mỹ về sử 
dụng năng lượng Mặt trời, chưa đến 
10% khách hàng có tấm pin mặt trời 
trên mái nhà.

Hầu hết người Australia lắp điện 
Mặt trời mái nhà không phải vì mong 
muốn lớn lao như chống lại biến đổi 
khí hậu. Nhiều người chỉ đơn giản 

là hưởng ứng các ưu đãi do chính 
quyền các bang đưa ra, cộng với việc 
giá tấm pin mặt trời giảm mạnh trong 
những năm gần đây, trong khi giá 
điện lưới thì tăng.

Ở hai trong số các bang đông 
dân nhất đất nước - Queensland và 
New South Wales - có tới một nửa số 
nhà có tấm pin Mặt trời. “Tương lai 
cho New South Wales và cả đất nước 
là năng lượng của chúng ta đến từ 
mặt trời, gió và thủy điện. Không chỉ 
vì nó tốt cho môi trường mà còn vì nó 
tốt cho nền kinh tế” Matt Kean, người 
phụ trách Năng lượng và Môi trường 
New South Wales, cho biết.

Ông nói thêm rằng đây là một 
trong những lý do Australia có tỷ lệ 
sử dụng năng lượng mặt trời mái nhà 
cao hơn bất kỳ đâu trên hành tinh. 
“Mọi người đang làm điều đó vì họ 
muốn tiết kiệm tiền”, ông nói.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc 
tế, Australia đã giới hạn các mục tiêu 
liên bang trong việc hạn chế lượng 
khí thải carbon. Thủ tướng Scott 
Morrison thì lại ủng hộ ngành công 
nghiệp than. Năm ngoái, Australia 
xuất khẩu nhiều than thứ hai thế giới 
sau Indonesia. Chính phủ cũng đã 

AUSTRALIA TRỞ THÀNH CƯỜNG QUỐC 

điện mặt trời mái nhà 

Nhiều mái nhà ở Bundaberg lắp pin mặt trời

Ông Peter Row đứng trên mái nhà của mình tại Bundaberg
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phê duyệt một dự án lớn để xuất than 
sang Ấn Độ.

Tuy nhiên, chính quyền các tiểu 
bang nước này thì có cách tiếp cận rất 
khác. Sau khi liên bang thất bại trong 
việc áp dụng chính sách năng lượng 
tái tạo vào đầu những năm 2000, các 
bang của Australia bắt đầu đưa ra các 
chính sách riêng, khuyến khích chủ 
nhà lắp pin mặt trời và mua pin lưu 
trữ năng lượng.

Những ưu đãi đó đã khởi đầu 
cho sự bùng nổ năng lượng Mặt trời. 
Điện mặt trời trên mái nhà thường 
xuyên cung cấp khoảng 5% nhu cầu 
điện năng của Australia, so với chỉ 
dưới 1% ở Mỹ. “Than vẫn là nguồn 
phát điện quan trọng ở đó, nhưng có 
những thời điểm điện Mặt trời mái 
nhà đóng góp hơn 6% sản lượng”, 
Rishab Krishna Shrestha - nhà phân 
tích tại Wood MacKenzie Power and 
Renewables, cho biết.

Mức độ dùng điện Mặt trời mái 
nhà đặc biệt cao ở Queensland - ở 
vùng đông bắc đất nước và bao gồm 
Cairns và Brisbane. Bang này có thời 
tiết nóng ẩm tương tự Florida và cũng 
tự gọi mình là “bang Sunshine”.

Peter Row sống tại Bundaberg, 
một thành phố chỉ cách Brisbane hơn 
200 dặm về phía bắc. Ông đã lắp một 
hệ thống 6,57 kW trên mái nhà vì quá 
mệt mỏi việc tiền điện tăng. Trước khi 
lắp đặt hệ thống trị giá 3.000 USD, 
tiền điện hàng tháng của ông thường 
khoảng 190 USD. Nhưng từ khi lắp 
điện mặt trời, công ty điện trả lại ông 
trung bình 30 USD mỗi tháng vì sản 
xuất điện nhiều hơn tiêu thụ.

“Tôi ghét cái nóng, vì vậy điều 
hòa không khí thực sự quan trọng 
với tôi,” ông Row, 59 tuổi, cho biết: 
“Thông thường, nếu bạn chạy điều 
hòa vào mùa hè, tiền điện sẽ rất cao”.

Một lý do khác khiến Australia 
nhanh chóng mở rộng năng lượng 
điện mặt trời mái nhà là các bang của 
họ đã tìm cách hợp lý hóa quy chuẩn 
xây dựng và giúp việc xin giấy phép 
dễ dàng hơn. Tại Mỹ, các thành phố tự 
quản có xu hướng kiểm soát mã số và 
cấp phép, khiến việc lắp đặt trở nên 
tốn kém và tốn thời gian.

“California có thể làm gì để đạt 
được tỷ lệ sử dụng 30%?”, Bernadette 
Del Chiaro, Giám đốc điều hành của 
Hiệp hội lưu trữ và năng lượng mặt 
trời California cho biết, “Đó là dỡ bỏ 
rào cản”.

Bất chấp sự phát triển của điện 
mặt trời, phương pháp tiếp cận hệ 
thống điện của Australia cũng có 
những điểm yếu do khách hàng 
thường xuyên gặp phải tình trạng 
mất điện. Các chuyên gia đổ lỗi cho 
hệ thống lưới điện không đáng tin 
cậy, bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ kỷ lục 
và hư hỏng do cháy rừng.

Bản thân sự phát triển của điện 
mặt trời mái nhà cũng gây ra một số 
vấn đề.  Theo truyền thống, các nhà 
máy điện cung cấp điện và các hộ gia 
đình sử dụng nó, giúp các quan chức 
dễ dàng quản lý lưới điện. Hiện nay, 
nhiều chủ nhà vừa là người tiêu dùng 
vừa là nhà cung cấp, tùy thuộc vào 
thời điểm trong ngày. Điều đó buộc 
các nhà quản lý lưới điện phải sắp xếp 
các nhà máy điện có thể tăng hoặc 
giảm sản lượng nhanh hơn để cân 
bằng cung cầu.

Kane Thornton, CEO Clean Energy 
Council - một hiệp hội ngành năng 
lượng tái tạo tại Australia cho biết một 
trong những thách thức lớn hơn đang 
nảy sinh là lưới điện không được thiết 
kế và xây dựng cho điện mặt trời trên 
mái nhà cao. “Nó được thiết kế cho các 
nhà máy nhiệt điện than”, ông nói.

Hơn một nửa trong số khoảng 
hai chục nhà máy nhiệt điện than 
đang hoạt động dự kiến sẽ ngừng 
hoạt động trong vòng 15 năm và 
chưa rõ loại nào sẽ thay thế. Trong khi 
các nhà bảo vệ môi trường muốn có 
nhiều năng lượng tái tạo hơn, các nhà 
lập pháp bảo thủ khẳng định rằng đất 
nước cần tiếp tục sử dụng than.

Warren Entsch, một thành viên 
quốc hội từ Queensland nói rằng 
mọi người phải thực tế khi thực hiện 
chuyển đổi. “Tôi tin rằng than đá sẽ là 
một phần của nền kinh tế của chúng 
ta một thời gian dài nữa trong tương 
lai”, ông nói.

Sự cố mất điện liên tục gần 
đây ở California, lần đầu kể từ cuộc 
khủng hoảng năng lượng cách đây 
hai thập kỷ, nêu bật những nguy cơ 

Các tấm pin mặt trời lắp trên mái của The Friendly Society Private Hospital tại 
Bundaberg, Australia
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do biến đổi khí hậu và sự chuyển đổi 
nhanh chóng sang năng lượng tái 
tạo mà không có kế hoạch cẩn thận. 
Thời tiết nóng hơn có thể làm tăng 
nhu cầu điện, trong khi nguồn cấp 
từ lưới điện phụ thuộc quá nhiều vào 
các tấm pin Mặt trời và tuabin gió có 
thể trở nên thất thường, tạo ra ít điện 
hơn vào những ngày nhiều mây và 
không có gió.

Khi giá năng lượng tái tạo giảm, 
các nhà máy nhiệt điện than và khí 
đốt tự nhiên ngày càng phải vật lộn 
để cạnh tranh. Một số đã phải đóng 
cửa hoặc tìm cách xin bảo hộ phá sản. 
Các chuyên gia cho biết khi Australia, 
California và các khu vực khác trên 
thế giới tăng cường sử dụng năng 
lượng tái tạo, họ sẽ phải đầu tư nhiều 
hơn vào pin hoặc các hình thức lưu 
trữ năng lượng khác.

Tại Australia, giá pin lưu trữ dự 
kiến giảm 10 đến 15% trong năm nay, 
theo Warwick Johnston của công ty 
tư vấn SunWiz. Điều đó đang thúc 
đẩy sự quan tâm đến điện mặt trời 
mái nhà. Có hơn 70.000 hệ thống pin 
lưu trữ gia đình ở nước này vào năm 
ngoái, và ông Johnston dự kiến có 
thêm 28.000 hệ thống được lắp đặt 
trong năm nay.

Eytan Lenko, Chủ tịch Beyond 
Zero Emissions, một tổ chức vận động 
và nghiên cứu khí hậu, đã lắp đặt một 
hệ thống năng lượng mặt trời 17 kW 
tại nhà ở Melbourne năm ngoái. Ông 
nói rằng, pin lưu trữ từ điện mặt trời 
giúp nhà ông sáng đèn trong một cơn 
bão vào tháng 8 gây mất điện toàn 
thành phố. Tuy nhiên, điểm yếu là pin 
thường chỉ cung cấp năng lượng cho 
tối đa 5 giờ mỗi lần. Điều đó đã hạn 
chế việc sử dụng chúng.

Theo Kean, Australia phải làm 
cho hệ thống điện đáng tin cậy hơn, 
giảm chi phí và giải quyết vấn đề biến 
đổi khí hậu với sự trợ giúp của năng 
lượng mặt trời, gió và các công nghệ 
tái tạo khác. “Những người tranh cãi 
về than đá, khí đốt và hạt nhân thực 
sự đang tranh cãi về năng lượng đắt 
hơn, bẩn hơn. Tương lai không phải là 
những thứ đó”, ông tuyên bố.

Hùng Anh

Một nghiên cứu mới của Diana Sabau đánh giá ảnh hưởng của các 
biện pháp phong toả đối với tiêu thụ năng lượng trong quý II năm 
2020 khi các bang của Hoa Kỳ đang nỗ lực điều chỉnh làn sóng đầu 

tiên do bùng phát Covid-19.

Theo đó, nghiên cứu này sử dụng dữ liệu cấp nhà nước và dữ liệu ngành 
của Cơ quan quản lý thông tin năng lượng về doanh số bán năng lượng, 
tập trung vào những thay đổi qua từng năm từ quý 2 năm 2019 đến quý 
2 năm 2020 để chỉ ra sự giảm sút các nguồn năng lượng chính ở Mỹ thông 
qua những thay đổi trong tỷ trọng của những nguồn năng lượng này tại thị 
trường năng lượng quốc gia trong giai đoạn này.

Trên toàn quốc, mức tiêu thụ điện giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Yêu cầu về điện trong những ngày làm việc về cơ bản đã giảm xuống mức 
của ngày nghỉ trong thời gian phong toả, điều này được đánh dấu bằng 
những cắt giảm đáng kể trong lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp. Nghiên cứu 
cũng chú trọng vào mức tiêu thụ mỗi tiểu bang. 

Tổng tiêu thụ năng lượng

Lĩnh vực thương mại giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tiêu thụ 
ít hơn khoảng 35 tỷ kWh, chủ yếu là do việc giảm đáng kể lượt ghé thăm tới 
các cơ sở bán lẻ hàng ngày. Lĩnh vực công nghiệp giảm 9% so với cùng kỳ 
năm trước, tiêu thụ ít hơn 22 tỷ kWh.

Tổng tiêu thu năng lượng theo các tiểu bang

COVID-19 ĐÃ THAY ĐỔI CÁCH NGƯỜI MỸ 

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG NHƯ THẾ NÀO

Thành phố không còn rực rỡ như 
trước thời Covid-19. Ảnh: David Iliff
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Đáng chú ý là điện năng tiêu thụ cho các bệnh viện 
tăng 600%.

Trong khi đó, doanh số bán năng lượng hộ gia đình 
của Mỹ tăng trung bình 8% trong quý 2, bao gồm mức 
tăng kỷ lục 21% ở Arizona và Michigan.

Về nguồn năng lượng, khí thiên nhiên là nguồn năng 
lượng nổi bật nhất trong cả Hoa Kỳ. Trong nửa đầu năm 
2020, khí thiên nhiên đã đóng góp tới 40% nhu cầu năng 
lượng tại thị trường Hoa Kỳ. Điều quan trọng là, từ tháng 4 
đến tháng 6 năm 2020, các nguồn năng lượng tái tạo, bao 
gồm cả thủy điện, chiếm 23% tổng doanh thu năng lượng, 
vượt quá 7% so với nguồn năng lượng than.

Tiêu thụ năng lượng thương mại

Tiêu thụ năng lượng thương mại chia theo tiểu bang

Hawaii ghi nhận mức tiêu thụ năng lượng giảm đáng 
kể nhất trong lĩnh vực thương mại từ tháng 4 đến tháng 6. 
Việc đóng cửa nhiều khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh 
doanh khách sạn khác, cùng với việc đóng cửa trường học, 
đã làm giảm mức sử dụng điện của ngành xuống 22%. 
Mức tiêu thụ năng lượng thương mại của Pennsylvania và 
Washington, D.C. lần lượt giảm 21% và 20%.

Tiêu thụ năng lượng công nghiệp

Ảnh hưởng khốc liệt nhất xảy ra ở Michigan, nơi có 
nhu cầu năng lượng giảm mạnh nhất trong lĩnh vực công 
nghiệp với mức giảm 32% sử dụng kWh. Khi quá trình sản 
xuất ô tô bị chậm lại thậm chí dừng lại ở Michigan, điều 
này đã tác động lan tỏa đến sản xuất trên khắp Hoa Kỳ vì 
nhiều nhà sản xuất khác phụ thuộc vào các thành phần, 
linh kiện được sản xuất riêng ở Michigan.

Tại bang Washington, tổng mức tiêu thụ năng lượng 
được ghi nhận giảm 5% trong quý 2 năm 2020. Mức tiêu 
thụ điện thương mại giảm 12% và mức tiêu thụ điện 
công nghiệp giảm 11%. Tuy nhiên mức tiêu thụ năng 
lượng hệ dân cư của bang này lại tăng 7% so với cùng 
kỳ năm ngoái. 

Tiêu thụ năng lượng công nghiệp theo tiểu bang

Tiêu thụ năng lượng hệ dân cư

Mức tiêu thụ năng lượng hệ dân cư theo từng tiểu bang

Chỉ có sáu bang - Alaska, Arizona, California, Idaho, 
Maine và Bắc Dakota - ghi nhận mức tăng tiêu thụ điện 
công nghiệp trong quý thứ hai, trong đó Idaho tăng nhiều 
nhất ở mức 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với rất nhiều diện tích không được sử dụng hoặc ít sử 
dụng trên thị trường, các chủ sở hữu và nhà đầu tư đang 
nhìn thấy tiềm năng mới trong việc tái sử dụng thích ứng 
các tòa nhà này. Ví dụ, hàng nghìn mét vuông không gian 
văn phòng ở Boston, San Diego, Houston và New York 
hiện đang được chuyển đổi thành không gian phòng thí 
nghiệm do nhu cầu về loại không gian này đang tăng lên 
kể từ khi đại dịch bùng phát.

Vì vậy, khi đại dịch còn tiến triển, việc sử dụng năng 
lượng vẫn sẽ tiếp tục phát triển, và ngày càng rõ ràng hơn 
theo thời gian.

Quỳnh Chi (Theo James Conca/Forbes)
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Tại một tòa nhà cao tầng khu 
trung tâm thủ đô New Delhi có 
diện tích cho mái cho thuê là 

1.200 m2, nhà đầu tư sẽ phải trả mức 
giá thuê là 371.000 INR (rupee)/tháng 
(gần 122 triệu VNĐ). Trong khi đó, với 
công suất lắp đặt 150 kWp, hệ thống 
điện mặt trời tại đây sản xuất được 
600 kWh/ngày, tương đương nhà đầu 
tư thu được hơn 990.000 INR/tháng 
(hơn 320 triệu VNĐ).

Theo ông Anand Kumar, Bộ 
trưởng Bộ Năng lượng mới và tái 
tạo Ấn Độ: “Với chiến dịch này, các 
nhà phát triển năng lượng Mặt trời 
sẽ được thuê không gian trên sân 
thượng các tòa nhà, hộ dân, lắp pin 
năng lượng Mặt trời và lượng điện sản 
xuất ra sẽ được đưa lên lưới điện quốc 
gia. Hàng tháng, các công ty điện lực 
của Ấn Độ sẽ kiểm đếm sản lượng 
điện được bán ra, thanh toán cho các 
nhà đầu tư. Bên cạnh đó, các hộ gia 
đình, tòa nhà, doanh nghiệp đồng ý 

cho thuê sân thượng sẽ ký hợp đồng 
cho thuê tối thiểu là 10 năm, tối đa là 
50 năm - thời gian vừa đủ để các nhà 
đầu tư yên tâm thu hồi được vốn đầu 
tư và có lợi nhuận từ việc lắp đặt điện 
Mặt trời áp mái.

Được biết, chiến dịch này được 
khởi động từ 01/02/2017 tại thành 
phố Mumbai do Thủ tướng Ấn Độ - 
ông Sri Narendra Modi phát động với 
mục tiêu thu hút đầu tư vào nhiều 
lĩnh vực khác nhau, trong đó có điện 
Mặt trời áp mái. Đến nay, có khoảng 
2.500 công ty nước ngoài và 8.000 
công ty, hộ dân ở Ấn Độ đã tham gia 
vào chiến dịch này.

Ấn Độ cũng đang yêu cầu Úc 
chuyển giao công nghệ sản xuất pin 
quang năng với giá hợp lý, giúp Ấn Độ 
phát triển ngành năng lượng tái tạo. 
Việc chuyển giao công nghệ được thực 
hiện thông qua hợp tác nghiên cứu 
giữa Trường Đại học New South Wales 

(trường Đại học nghiên cứu các lĩnh vực 
năng lượng tại Úc) và Viện Quốc gia về 
Năng lượng mặt trời Ấn Độ (NISE). Để 
thúc đẩy chiến dịch, Chính phủ Ấn Độ 
cũng chi 50 tỷ INR hỗ trợ 10% vốn cho 
các nhà đầu tư lắp đặt pin quang điện 
trên các mái nhà cho thuê. 

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã 
làm việc với Bộ Năng lượng tái tạo, các 
công ty lớn về năng lượng tái tạo của 
Úc, ký hợp đồng mua pin quang điện 
và cung cấp cho các nhà đầu tư với giá 
ưu đãi, nhằm khuyến khích chiến dịch 
phát triển mạnh hơn. Theo báo cáo 
thường niên năm 2018 của Cơ quan 
Năng lượng Quốc tế (IEA), pin quang 
điện Mặt trời của Úc là rẻ nhất thế giới 
và giá thành lắp đặt pin quang điện 
Mặt trời trên mái nhà của các hộ gia 
đình Úc cũng thấp nhất thế giới.

Các giải pháp trên cũng đã góp 
phần thúc đẩy công nghiệp năng 
lượng Mặt trời tại Ấn Độ phát triển 
mạnh trong 3 năm trở lại đây. Đặc 
biệt, khi chiến dịch “Make in India 
Week” được đưa vào áp dụng, các 
công ty năng lượng tái tạo đã tích 
cực tiềm kiếm các mái nhà thuộc các 
khu liên hợp thương mại, khu trung 
tâm, nhà máy công nghiệp và thậm 
chí cả các bệnh viện để lắp đặt các 
tấm pin quang điện. Mái nhà của các 
tòa nhà Chính phủ và các văn phòng 
cũng được các nhà đầu tư hướng 
đến. New Delhi, thủ đô của Ấn Độ 
hiện đang dẫn đầu cả nước về các 
dự án cho thuê mái nhà để sản xuất 
điện Mặt trời áp mái. Ấn Độ hy vọng 
sẽ nâng công suất điện mặt trời áp 
mái từ 5 GWp hiện nay lên 40 GWp 
vào năm 2022.

Bá Phương

ẤN ĐỘ CHO THUÊ MÁI NHÀ 
LẮP ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI

Các công ty điện lực tại Ấn Độ đã sử dụng chiến dịch “Make in India Week” khuyến khích khách hàng 
tiềm năng cho thuê mái nhà để lắp đặt pin quang điện. Ấn độ có khoảng 300 ngày nắng mỗi năm, 
phạm vi bức xạ mặt trời trung bình: 4-7 kW/giờ/m2.

Một mái nhà cho thuê lắp điện mặt trời tại Thủ đô Delhi, Ấn Độ
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Hoa Kỳ đang đang chuyển 
hướng tới một tương lai năng 
lượng sạch hơn bằng năng 

lượng gió. Hàng năm nhiều bang 
và công ty tiện ích đều đặt ra các 
mục tiêu tích cực để giảm cường độ 
carbon của hệ thống lưới điện. Phần 
lớn các cuộc tranh luận về việc đạt 
được các mục tiêu năng lượng sạch 
tập trung vào tính khả thi của việc 
vận hành lưới điện trong điều kiện 
năng lượng tái tạo được ứng dụng 
quy mô lớn.

Một báo cáo hấp dẫn do Trường 
Chính sách Công Goldman của Đại 
học California Berkeley xuất bản gần 
đây lập luận rằng việc chuyển đổi 
ngành điện của Hoa Kỳ sang 90% 
năng lượng sạch vào năm 2035 là 
khả thi về mặt hoạt động và thậm 
chí nổi bật hơn, có thể thực hiện mà 
không cần tăng giá điện so với mức 
hiện nay. Nhưng để đạt được kết quả 
này, báo cáo thừa nhận, sẽ cần có 
“các chính sách quyết liệt” để thúc 
đẩy ứng dụng năng lượng tái tạo trên 
quy mô lớn.

Vậy các chính sách phải quyết 
liệt như thế nào để đạt được mức 
mục tiêu 90% năng lượng sạch vào 
năm 2035?

Tìm hiểu quy mô đầu tư năng 
lượng sạch

Một cách để đánh giá quy mô 
của một nhà máy điện là dựa vào 
sản lượng tối đa mà nhà máy có thể 
sản xuất tại một thời điểm nhất định. 
Sản lượng tối đa này được gọi là công 
suất của nhà máy điện và được đo 
bằng đơn vị gigawatt. Để hình dung 
điều này có ý nghĩa như thế nào đối 
với những người không phải là kỹ 
sư điện, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã 
đưa ra một số so sánh hữu ích nhấn 
mạnh rằng một gigawatt bằng với 
công suất tối đa của 3,125 triệu tấm 
quang điện Mặt trời, mức năng lượng 
để thắp sáng 110 triệu bóng đèn LED, 
hoặc mã lực từ 2.000 chiếc Chevy 
Corvette Z06.

Theo báo cáo này, để đạt được 
90% năng lượng sạch vào năm 2035, 
việc triển khai năng lượng sạch mới và 
công suất lưu trữ của Hoa Kỳ cần đạt 
trung bình 75 gigawatt mỗi năm, để 

CẦN ĐẦU TƯ BAO NHIÊU
 CHO MỘT TƯƠNG LAI NĂNG LƯỢNG SẠCH? 

Ảnh chụp từ trên cao của nhà máy điện mặt trời với những hàng cây anh túc 
California mọc xung quanh các tấm pin

Lịch sử phát triển công suất của nhà máy điện tại Mỹ và mức công suất trung 
bình cần đạt để đạt mục tiêu năm 2035. Nguồn: S&P Global Market Intelligence 

And Pa Consulting Analysis
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đạt tổng cộng hơn 1.200 gigawatt vào năm 2035. Trong 15 năm qua 
(2005-2019), Hoa Kỳ đã bổ sung trung bình khoảng 23 gigawatt công 
suất phát điện từ năng lượng mới mỗi năm, đạt tổng cộng 338 gigawatt. 
Điều này có nghĩa là sẽ cần phải xây dựng công suất nhà máy điện gấp 
hơn ba lần mỗi năm so với mức công suất trung bình của 10 năm qua. 

Lần cuối cùng Hoa Kỳ phát triển các nhà máy điện mới ở quy mô 
này là vào đầu những năm 2000 khi Phố Wall còn hào hứng với lời hứa 
bãi bỏ quy định về điện. Nhờ đó, một lượng lớn vốn tư nhân đã ‘rót’ 
vào ngành điện của Hoa Kỳ nhằm phát triển các nhà máy điện mới đạt 
đỉnh vào năm 2002 với công suất năng lượng mới xấp xỉ 70 gigawatt.

Cũng theo báo cáo của Berkeley, việc mở rộng quy mô công suất 
năng lượng sạch đòi hỏi đầu tư vốn đáng kể, khoảng hơn 100 tỷ USD 
mỗi năm và tính đến năm 2035 đạt tổng số 1,7 nghìn tỷ USD.

Hội đồng Năng lượng tái tạo Hoa Kỳ đã đánh giá lượng vốn đầu 
tư vào năng lượng tái tạo của Hoa Kỳ cho đến nay, nhằm giúp chúng ta 
hiểu được quy mô của thách thức đầu tư này. Theo báo cáo vào tháng 7 
của Hội đồng này, cho đến nay, mức đầu tư của doanh nghiệp tư nhân 
vào năng lượng tái tạo và công nghệ lưới điện của Hoa Kỳ đã đạt con số 
cao nhất vào năm 2019 là 68,4 tỷ đô la. Con số này cao hơn 21% so với 
số tiền đã đầu tư vào năm 2018. Theo báo cáo này, lý do chính của sự gia 
tăng là “sự vội vàng để đủ điều kiện nhận các khoản tín dụng thuế năng 
lượng mặt trời và gió của liên bang” trước khi một đợt giảm tín dụng 
thuế dự kiến   sẽ làm giảm lợi nhuận cho các nhà phát triển nhà máy điện.

Điều này có nghĩa là để đạt được mục tiêu 90% năng lượng sạch 
trong ngành điện vào năm 2035, chúng ta cần tăng mức đầu tư hàng 
năm lên 45% so với năm 2019.

Không có một đáp án nào giải quyết được mọi câu hỏi đề ra

Việc lấp đầy khoảng trống trong đầu tư tư nhân và duy trì nó theo 
thời gian không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Nghiên cứu mới đây 
của Energy Innovation dựa trên báo cáo của Berkeley đã tập trung đưa 
ra các giải pháp chính sách tiềm năng. Nghiên cứu này có đề xuất một 
loạt các lựa chọn chính sách nhằm thu hẹp khoảng cách về khoản đầu 
tư bị thiếu. Tóm lại, kết quả nghiên cứu chỉ ra, cần có hành động kiên 
quyết của liên bang, với phong trào lập pháp và quy định bổ sung rõ 
ràng cấp tiểu bang và địa phương để đáp ứng 90% năng lượng sạch 
vào năm 2035.

Khi quyết định chuyển đổi hoàn toàn vì một tương lai năng lượng 
sạch hơn, thì một điều hết sức quan trọng là khuyến khích đầu tư tư 
nhân một cách thích hợp. Tuy nhiên, lưới điện Hoa Kỳ không phải là 
một thực thể nguyên khối đồng nhất. Tùy thuộc từng ranh giới, có 
khoảng 15 khu vực điện lực riêng biệt trên khắp Hoa Kỳ, mỗi khu vực 
có các quy tắc thị trường, cấu trúc và nguyên tắc hướng dẫn riêng. 

Các giải pháp hướng tới nền kinh tế năng lượng sạch trong các 
thị trường năng lượng cạnh tranh phi điều tiết, nơi phần lớn các thành 
viên tham gia thị trường vẫn cam kết với thị trường tự do, thì không 
thể giống các chiến lược trong các khu vực tích hợp theo chiều, nơi 
thị trường điện vẫn giữ độc quyền. Khi kêu gọi tăng cường đầu tư vào 
năng lượng sạch trên toàn Hoa Kỳ trong mùa bầu cử này, cách nhà 
hoạch định phải đưa ra các chính sách năng lượng sạch liên bang trong 
đó thừa nhận và giải trình những khác biệt về thị trường điện trong khu 
vực trên toàn quốc.

Quỳnh Chi (David Cherney/Forbes)

Năng lượng hạt nhân là một vấn đề 
đang phải đối mặt với nhiều lý kiến 
trái chiều cũng như tồn tại nhiều điểm 

nhạy cảm về mặt chính trị và tiềm ẩn những 
nguy cơ khó lường, tuy nhiên, đây cũng là 
nguồn năng lượng sạch, đáng tin cậy và có 
thể thay thế nhiên liệu hóa thạch, đồng thời 
hoạt động hiệu quả song song với các dạng 
năng lượng tái tạo khác. 

Điện hạt nhân (ĐHN) đóng góp quan 
trọng vào tổng sản lượng điện trong từng 
quốc gia hạt nhân. Đứng đầu là Pháp, năm 
2018 tỷ lệ ĐHN chiếm tới 71,67 %; tiếp theo 
là Slovakia: 55,03%; Ukraina: 52,96%,.. Mỹ tuy 
đứng đầu thế giới về số lượng tổ máy ĐHN 
nhưng sản lượng ĐHN chỉ đóng góp 19,32% 
cho sản lượng điện quốc gia.

Tại khu vực Đông Nam Á, CHLB Nga đang 
đẩy mạnh hợp tác với các nước Đông Nam Á. 
Trong đó, Indonesia đã ký Thỏa thuận hợp tác 
xây dựng ĐHN nổi với Rosatom; Cam-pu-chia, 
Lào, Thái Lan, My-an-ma đã ký Biên bản ghi 
nhớ về hợp tác trong lĩnh vực sử dụng năng 
lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình với 
CHLB Nga.

Một số nước khác cũng đã ban hành 
chính sách và ký kết thỏa thuận cho việc xây 
dựng các nhà máy ĐHN đầu tiên như Ai Cập 
ký thỏa thuận việc tiến hành xây dựng nhà 
máy ĐHN với Nga. Arab Saudi cũng đã phê 
duyệt chương trình phát triển ĐHN, kế hoạch 
vận hành tổ máy đầu tiên vào năm 2027, các 
đối tác được chọn là Hàn Quốc, Nga, Pháp, 
Mỹ, Trung Quốc. Uzbekistan đã ký hiệp định 
với Nga về xây dựng 2 tổ máy ĐHN đầu tiên 
tại Uzbekistan sử dụng công nghệ VVER- 
1200 dự kiến vận hành vào năm 2028. Chính 
phủ Ghana đưa ra mục tiêu vận hành tổ máy 
ĐHN đầu tiên vào năm 2029 và lựa chọ 2 đối 
tác là Nga và Trung Quốc. Mỹ và Mexico đã 
ký Hiệp định hạt nhân dân sự (Hiệp định 123) 
mở đường cho xuất khẩu công nghệ ĐHN 
của Mỹ sang Mexico…

Sau sự cố Fukushima, theo đánh giá của 
IAEA, xu thế phát triển ĐHN của các nước trên 
thế giới vẫn ngày càng gia tăng nhằm đảm 
bảo cung cấp năng lượng cho phát triển kinh 
tế, xã hội và ngăn chặn và giảm phát thải CO

2
 

vào khí quyển, góp phần bảo vệ môi trường.

Đối với Việt Nam, việc nghiên cứu xây 
dựng nhà máy ĐHN dựa trên các ưu điểm sau:

Thứ nhất: Đa dạng hóa nguồn năng 
lượng cung cấp, đảm bảo an ninh năng 
lượng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện năng của 
đất nước, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu 
hóa thạch, nhất là khi đã khai thác hầu hết 
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các tiềm năng về thủy điện và nhiên 
liệu hóa thạch; đảm bảo tính kinh tế 
khi cạnh tranh với các loại nhiên liệu 
nhập khẩu.

Thứ hai: Góp phần giảm thiểu 
biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí 
gây ô nhiễm môi trường từ các nhiên 
liệu hóa thạch và có thể tạo tiềm 
năng thu tài chính từ việc giảm phát 
thải khí CO

2
.

Thứ ba: Đẩy mạnh phát triển 
tiềm lực khoa học kỹ thuật và công 
nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng không 
chỉ trong ngành năng lượng nguyên 
tử, ngành điện mà còn thúc đẩy nhiều 
ngành công nhiệp và kinh tế khác.

Thứ tư: Góp phần nâng cao vị thế 
của Việt Nam khi từng bước làm chủ 
được công nghệ ĐHN.

Tuy nhiên, cũng có những khó 
khăn thách thức đối với quốc gia lần 
đầu tiên xây dựng nhà máy ĐHN:

Thứ nhất: Rào cản tâm lý lo ngại 
về tính an toàn của nhà máy ĐHN, 
nên cần có sự đồng thuận của công 
chúng và các quyết sách mạnh mẽ 
của Chính phủ.

Thứ hai: Tiềm ẩn rủi ro về an toàn 
hạt nhân nên cần phải thận trọng lựa 
chọn công nghệ tiên tiến, an toàn cao 
nhất và có tính kiểm chứng.

Thứ ba: Cần đảm bảo đầy đủ cơ 
sở hạ tầng đặc biệt là văn bản quy 
phạm pháp luật và xây dựng phát 
triển đội ngũ chuyên gia về ĐHN 
cũng như văn hóa an toàn ĐHN.

Thứ tư: Cần nhiều thời gian 
chuẩn bị dự án do công nghệ phức 
tạp; vốn đầu tư lớn mặc dù Sự cần 
thiết của điện hạt nhân đối với an 
ninh năng lượng Việt Nam

Chúng ta cần xem xét sự cần 
thiết của điện hạt nhân đối với an 
ninh năng lượng Việt Nam.

1/ Công suất cao, mật độ năng 
lượng tập trung: Việc quản lý và vận 

hành hiệu quả, tiết kiệm, nguồn phát 
thích hợp nhất để chạy cho lưới điện 
quốc gia.

2/ Công nghệ cao (áp suất, nhiệt 
độ, môi trường phóng xạ, bơm công 
suất có độ kín cao, v.v...): Có thách 
thức cho vấn đề đào tạo nhân lực, 
nhưng đồng thời kích thích phát 
triển khoa học công nghệ và năng lực 
quản lý, vận hành.

3/ Diện tích tiết kiệm, xây dựng 
tập trung: Mỗi tổ lò chỉ chiếm khoảng 
0,5 km2, giảm được quỹ đất, tạo thuận 
lợi cho xây dựng, di dân tái định cư, 
đạt hiệu quả kinh tế cao về xây dựng 
các hệ thống hạ tầng phục vụ cho 
quá trình thi công xây dựng và hoạt 
động vận hành của nhà máy.

4/ Giá thành đầu tư cao: Là thử 
thách lớn đối với các nước nghèo, 
nhưng việc đầu tư tập trung có ưu thế 
về hạch toán quản lý và thu hồi vốn. 
Rất cần lưu ý bảo đảm kế hoạch tiến 
độ giải ngân gắn với tiến độ thi công, 
đặc biệt là khi có lượng vốn vay lớn 
với chiết khấu đáng kể.

5/ Chi phí vận hành thấp: Đây là 
ưu thế lớn của ĐHN so với các nguồn 
nhiệt điện, trong đó có chi phí cung 
ứng nhiên liệu, số nhân viên vận hành 
không nhiều.

6/ Không phát thải khí nhà kính: 
Đây là ưu điểm tuyệt đối của ĐHN, 
có thể là một biện pháp quan trọng 
hàng đầu để giải quyết sự biến đổi khí 
hậu toàn cầu.

7/ Nhạy cảm về an toàn: Các vụ 
tai nạn hạt nhân gây thất thoát phóng 
xạ vào môi trường luôn ám ảnh số 
đông công chúng. Sau mỗi sự kiện 
như: Three Mile Island, Chernobyl, 
Fukushima đều có những giai đoạn 
khó khăn đối với việc duy trì phát triển 
ĐHN. Tuy nhiên, các hệ thống công 
nghệ hiện đại, nhất là công nghệ thế 
hệ 3 và 3+ đã thay đổi rất căn bản đảm 
bảo khả năng xử lý an toàn các tình 
huống tai nạn nghiêm trọng.

8/ Chưa thỏa mãn về quản lý 
chất thải hạt nhân: Hiện nay, việc xử 
lý các thanh nhiên liệu đã cháy còn 
chịu giá chi phí lớn, hiệu quả kinh tế 
chưa cao. Mặt khác, việc bảo quản 
tạm thời và chôn cất vĩnh cửu các 
thanh nhiên liệu đã cháy là một việc 
khá tốn kém, có yêu cầu quản lý cao, 
nghiêm ngặt, chiếm dụng quỹ đất. Về 
lâu dài, hướng xử lý triệt để nhiên liệu 
đã cháy để tái sử dụng, giảm thiểu 
chất thải phóng xạ hoạt độ cao phải 
đạt hiệu quả kinh tế cao và dễ dàng 
thương mại hóa. Một chương trình 
hợp tác liên quốc gia gọi là sáng kiến 
cung ứng, quản lý nhiên liệu toàn 
cầu đang được Mỹ và nhiều nước vận 
động, nhằm tăng hiệu quả kinh tế sử 
dụng nhiên liệu, quản lý chất thải, 
đồng thời giảm thiểu nguy cơ phổ 
biến vũ khí hạt nhân do việc chiết 
xuất các thành phần nhiên liệu trong 
quá trình tái chế.

Cũng như bất cứ công nghệ nào 
khác, muốn phát triển ĐHN nghĩa là 
phải phát huy ưu điểm và từng bước 
khắc phục những nhược điểm của nó 
- đó là phải lựa chọn công nghệ hiện 
đại, có kiểm chứng để nâng cao độ an 
toàn hạt nhân, loại trừ tai nạn gây rò 
rỉ phóng xạ vào môi trường, nâng cao 
hiệu quả kinh tế và làm chủ việc bảo 
quản xử lý nhiên liệu phóng xạ đã qua 
sử dụng. Chi phí nhiên liệu thấp, dẫn 
đến gặp khó khăn trong thu xếp vốn 
đầu tư.

Trần Thị Nhàn

Nguồn tham khảo:
https://vinatom.gov.vn/nang-

luong-hat-nhan-lua-chon-co-nen-bo-
qua/

http://nangluongvietnam.vn/
news/vn/nhan-dinh-phan-bien-kien-
nghi/phan-bien-kien-nghi/tai-sao-
viet-nam-can-dien-hat-nhan.html

http://nangluongvietnam.vn/
news/vn/nhan-dinh-phan-bien-kien-
nghi/dien-hat-nhan-trong-chien-luoc-
phat-trien-nang-luong-quoc-gia.html

SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐIỆN HẠT NHÂN 
ĐỐI VỚI AN NINH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
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Trước đó đã có nhiều vụ tai nạn 
không mong muốn xảy ra mà 
nguyên nhân chính là do bình 

nóng lạnh bị rò điện. Vì vậy chúng ta 
nên thật sự chú ý và quan tâm nhiều 
hơn đến bình nóng lạnh và các thiết 
bị có sử dụng điện trong nhà để đảm 
bảo độ an toàn cao nhất cho các 
thành viên trong gia đình.

Trên thực tế, để xảy ra rò điện ở 
bình nóng lạnh hay bình nước nóng, 
lỗi chủ yếu thuộc về người sử dụng. 
Ngoài ra còn rất nhiều những nguyên 
nhân, suy nghĩ và hành động sai lầm 
mà thường ngày người sử dụng vẫn 
thực hiện mà không hề hay biết điều 
đó có thể ảnh hưởng đến tính mạng 
con người.

Vậy đâu là nguyên nhân rò rỉ 
điện ở máy nước nóng?

Việc lắp dây tiếp đất cho hệ thống 
điện vẫn còn khá xa lạ với nhiều gia 
đình ở Việt Nam. Và điều này có thể 
dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng 
khi bạn vô tình chạm tay vào thiết bị 
bị rò điện hay lõi phích cắm.

Theo tiêu chuẩn an toàn sử 
dụng máy nước nóng, để đảm bảo 
an toàn trong quá trình sử dụng cần 
có dây nối đất và nhà sản xuất luôn 
cung cấp cổng nối đất trên vỏ máy, 
cho người dùng có thể tự đấu vào 
một cách dễ dàng.

Dây mayso của máy nước nóng 
dùng trong thời gian dài sẽ bị bám 

cặn, khi gặp nhiệt độ cao gây giãn 
nở và nứt khiến rò điện ra nguồn 
nước tắm. Nếu bình nước nóng được 
lắp dây tiếp đất, dòng điện sẽ đi qua 
dây này xuống đất thay vì truyền 
qua người dùng gây giật điện. Vì vậy, 
nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng, 
bình nóng lạnh luôn luôn phải có dây 
tiếp đất.

Theo kinh nghiệm của kỹ thuật 
viên lâu năm Đinh Văn Chiến, các 
gia đình ở tầng cao có thể tận dụng 
dây nối đất sẵn bằng kim loại như 
cọc chống sét, đường ống bằng kim 
loại... như một phương án hạn chế 
rủi ro. Ông Chiến nói thêm: "Các gia 
đình ở tầng cao có thể khoan mũi 
khoan vào sắt dầm để nối dây tiếp 
đất nhằm giảm thiểu nguy cơ bị điện 
giật do bình nóng lạnh, cũng như các 
thiết bị khác". Tuy nhiên, nhược điểm 
của phương pháp này là người dùng 
không thể tính toán chính xác điện 
trở của dây tiếp đất.

Một số ý kiến cho rằng bình nóng 
lạnh có rơ-le tự ngắt nên sẽ tránh được 
các tai nạn đáng tiếc. Nhưng theo ông 
Chiến, "cách tốt nhất để đề phòng rủi 
ro nguy hiểm đến tính mạng khi sử 
dụng bình nóng lạnh là đợi nước đủ 
nóng, tắt bình rồi mới tắm". Nguyên 
nhân là do rơ-le tích hợp bên trong 
bình chỉ có nhiệm vụ điều chỉnh nhiệt 
độ nước (cấp điện khi nước nguội và 
ngắt khi nước đủ nhiệt độ).

Không giám sát khi thợ lắp đặt 
thiết bị

Việc giám sát và kiểm tra kỹ khâu 
lắp đặt là việc tất cả người dùng cần 

MÁY NƯỚC NÓNG KHÔNG LẮP DÂY TIẾP ĐỊA 
DỄ GÂY NGUY HIỂM CHO NGƯỜI DÙNG

Khi thời tiết chuyển lạnh thì máy nước nóng trở thành thiết bị được dùng nhiều trong  gia 
đình vì sự tiện ích của chúng. Thế nhưng, nhiều trường hợp rò rỉ điện trên máy nước nóng đã xảy 
ra dẫn đến những hậu quả khó lường. Theo các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vấn đề 
nghiêm trọng này là do người dùng đã bỏ qua công đoạn nối dây tiếp đất cho máy nước nóng.

Người dùng nên kiểm tra định kỳ máy nước nóng nhằm tránh 
những nguy hiểm tiềm ẩn
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làm để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn 
của mình và gia đình. Khi lắp đặt, lưu 
ý, thiết bị được lắp đặt theo đúng 
hướng dẫn từ nhà sản xuất, lựa chọn 
đúng loại dây dẫn công suất phù hợp 
và chất lượng để tránh bị quá tải, dẫn 
đến sự cố cháy chập điện. Dây dẫn 
cũng phải đáp ứng công suất yêu cầu 
của thanh đun hay aptomat đi kèm 
đủ công suất yêu cầu.

Bên cạnh đó, một nguyên nhân 
nữa khiến máy nước nóng lạnh rò 
điện là khả năng rò điện ra vỏ của 
rơle nhiệt độ. Vì vậy, để an toàn nhất 
thiết phải dùng dây nối đất cho bình. 
Đối với người cẩn thận trước khi sử 
dụng, nên bật bình nước đun nóng 
và ngắt aptomat trước khi tắm hoặc 
sử dụng nước nóng.

Không bảo hành hoặc kiểm tra 
thiết bị định kỳ

Bình nóng lạnh cũng như tivi, tủ 

lạnh… hoặc bất cứ đồ dùng nào trong 
nhà, chúng có thể hỏng hoặc trục trặc 
bất ngờ. Tuy nhiên, bạn thường bỏ 
qua khâu kiểm tra, đánh giá tình trạng 
hoạt động, trong khi chúng tiềm ẩn 
nhiều nguy cơ mất an toàn. Bạn nên 
dùng bút thử điện kiểm tra bình nước 
nóng thường xuyên.

Phụ thuộc vào thiết bị chống 
giật

Thiết bị chống giật được nhiều 
gia đình sử dụng kèm với bình nóng 
lạnh, song bạn cần nhớ rằng tuổi thọ 
của phụ kiện này chỉ có giới hạn. Dù 
đã lắp thiết bị chống giật, không vì 
thế mà bạn được bỏ qua bước ngắt 
điện trước khi tắm hoặc nối dây tiếp 
đất cho bình.

Chọn mua thiết bị giá rẻ

Nguyên nhân của tai nạn về điện 
có thể bắt đầu từ việc bạn chủ quan, 
tự mua bình nước nóng, tự lắp đặt 

không đúng kỹ thuật, ham hàng rẻ 
không rõ nguồn gốc. Vì thế, chọn thiết 
bị có bảo hành tại địa chỉ bán có uy tín 
nên là ưu tiên hàng đầu khi mua sắm.

Cắm điện liên tục 24/24 hoặc 
trong nhiều giờ

Nguyên lý hoạt động của bình 
nóng lạnh giống như chiếc ấm đun 
nước bằng điện, tức là làm nước nóng 
bằng điện trở (dây mayso). Mặc dù 
bình nóng lạnh được thiết kế hiện đại 
hơn chiếc ấm đun nước nhưng nguy 
cơ gây giật điện cho người sử dụng 
của 2 thiết bị này là như nhau. Hiện 
tượng rò điện của bình nóng lạnh sẽ 
xảy ra khi có sự thông mạch từ dây 
mayso với môi trường bên ngoài. 
Điều này sẽ trở thành sự thật, khi lớp 
cách điện của mayso bị ăn mòn hoặc 
bong tróc trong quá trình sử dụng và 
gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Để phòng tránh cháy nổ và điện 
giật khi sử dụng bình nóng lạnh, các 
chuyên gia đưa ra một số lưu ý như:

Lắp đặt thêm hệ thống chống 
giật và chống cháy nổ: Nên chọn loại 
bình nóng lạnh có khả năng chống 
bỏng, chống giật, có chế độ bảo 
hành tốt. Nếu loại bình gia đình đang 
sử dụng không có hệ thống này, 
người dùng có thể lắp thêm hệ thống 
chống giật cho bình nước nóng hay 
đơn giản là nối dây tiếp đất để bảo 
vệ an toàn cho người sử dụng, nhất là 
loại bình nóng nhanh.

Nên thường xuyên kiểm tra 
xem bình nóng lạnh có bị rò rỉ điện 
hoặc lỏng các bộ phận hay không. 
Nếu phát hiện ra bình nóng lạnh rò 
rỉ nước ở các khớp nối giữa bộ phận, 
lúc này cần nhanh chóng xử lý bởi 
hiện tượng này chứng tỏ hệ thống 
bình nóng lạnh đang bị hở và có thể 
dẫn đến nổ bình tại các vị trí bị hở.

Vệ sinh bình nóng lạnh (đầu 
vòi sen, nguồn cấp nước) mỗi tháng 
1 lần. Nếu nguồn nước không đảm 
bảo, hãy ngắt điện và vệ sinh bình để 
tránh hiện tượng bị rỉ sét, ăn mòn và 
rò rỉ điện. Chỉ nên tắm khi đã cắt cầu 
dao điện hoặc công tắc ở bình nóng 
lạnh phòng khi bị rò điện.

Nhật Anh (Tổng hợp)

Việc lắp đặt dây tiếp địa cho máy nước nóng rất cần thiết trong việc phòng tránh 
tai nạn điện
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Tại Bắc Bộ năm nay các đợt không khí lạnh tới sớm 
hơn, điều này đã tác động tới tâm lý của nhiều người 
có cảm giác mùa đông đang tới gần. Chính vì thế 

thị trường đồ sưởi ấm mùa đông đã thu hút khách mua 
với các mặt hàng đa dạng từ quạt sưởi, đèn sưởi nhà tắm 
cho đến chăn điện, túi sưởi,…. Nắm bắt được tâm lý của 
khách hàng, nhiều siêu thị, trung tâm điện máy đều lần 
lượt nhập nhiều mặt hàng thiết bị sưởi ấm nhằm đáp ứng 
nhu cầu của người tiêu dùng.

Đèn sưởi nhà tắm

Trong số những món đồ được trang bị vào mùa đông, 
thì đèn sưởi nhà tắm vẫn là món hàng “hot” và được nhiều 
gia đình trang bị nhất cứ mỗi dịp gió mùa Đông Bắc tràn 
xuống nước ta.

Lý do là vì mặc dù đã có nước nóng nhưng cũng 
không thể tránh khỏi việc cơ thể bị lạnh trong thời điểm 
trước trong và sau quá trình tắm, dẫn tới nhu cầu phải có 
một chiếc đèn sưởi được lắp bên trong để đảm bảo an 
toàn, tránh bị sốc nhiệt.

Ngày nay, đèn sưởi đa số đều được trang bị lớp chống 
chói cùng các tính năng độc đáo khác như tốt cho da, có 
thể sử dụng bên ngoài phòng tắm như trong phòng ngủ 
hay phòng làm việc, giúp căn phòng ấm áp hơn, và cũng 
tiết kiệm điện năng hơn trước.

Tủ sấy quần áo

Vào mùa đông giá rét, đặc biệt là trong điều kiện thời 
tiết mưa phùn ẩm và không khí lạnh như những ngày gần 
đây tại Bắc Bộ khiến cho quần áo khi phơi luôn bị thấm 
không khí lạnh, và có cảm giác “phơi mãi không khô”.

Để hạn chế điều này, nhiều gia đình, đặc biệt là 
những nhà có trẻ nhỏ, đã tìm đến các thiết bị làm ấm quần 
áo như máy sấy, tủ sấy quần áo để có thể làm khô ấm quần 
áo, đảm bảo an toàn sức khoẻ khi khoác chúng lên người.

Quạt sưởi

Với kiểu dáng thon gọn, tiện dụng, quạt sưởi, cũng 
như đèn sưởi halogen từ lâu đã được nhiều gia đình Việt 
trang bị trong mùa đông giá rét để đặt tại những vị trí 
khác nhau trong ngôi nhà như phòng ăn, phòng khách, 
phòng ngủ, phòng làm việc. Đèn sưởi tỏ ra đặc biệt hiệu 
quả đối với những gia đình có người già, hoặc có trẻ sơ 
sinh, trong việc cần giữ ấm một không gian nhất định để 
đảm bảo sức khoẻ.

Tuy nhiên cần lưu ý sử dụng quạt sưởi, đèn sưởi theo 
đúng hướng dẫn, hạn chế những nguy hiểm có thể xảy ra 
trong quá trình sử dụng, đặc biệt là với gia đình có trẻ nhỏ.

NHỮNG THIẾT BỊ SƯỞI ẤM MÙA ĐÔNG 
NGƯỜI DÙNG NÊN CÓ TRONG NHÀ

Thị trường điện gia dụng cuối năm ngày càng sôi động, đặc biệt là đối với những sản 
phẩm làm ấm nhanh mang lại hiệu quả cao đều được nhiều hộ gia đình tìm kiếm nhằm đối 
phó lại những đợt rét kéo dài trong mùa Đông.
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Túi sưởi đa năng

Túi sưởi hay còn được gọi là túi 
chườm nóng đa năng với mức giá chỉ 
từ vài chục cho tới vài trăm ngàn, có 
tác dụng khi chườm lên bụng hay tay 
chân… để giữ ấm cho các bộ phận 
này khỏi cái rét của mùa đông. Ngoài 
ra, túi sưởi còn có thể giữ ấm cho phụ 
nữ sau sinh, giảm nếp nhăn bụng, 
túi chườm nóng làm giảm đau thần 
kinh, giảm đau nhức xương khớp khi 
bị chấn thương va đập mạnh…..

Máy sưởi dầu

Máy sưởi dầu là một sản phẩm 
rất được ưa chuộng vào mùa đông 
trong những năm gần đây. Máy sử 
dụng các thanh nhiệt được đốt nóng 
tạo nhiệt và tạo được hơi ấm tỏa đều 
phân bố rộng nên tạo cảm giác dễ 
chịu hài lòng cho người sử dụng.

Không chỉ được sử dụng để giữ 
ấm cho cơ thể, máy sưởi dầu còn có 
tác dụng là hong khô quần áo trong 
nhà rất hiệu quả nhất là những ngày 
đông mưa phùn. Tuy nhiên mức giá 
tương đối cao của máy sưởi dầu 

khiến cho nhiều gia đình vẫn tỏ ra 
băn khoăn trước loại sản phẩm này.

Máy điều hoà 2 chiều

Thay vì mua một chiếc máy sưởi 
đắt tiền, rất nhiều hộ gia đình tại Việt 
Nam đã tận dụng máy điều hoà 2 
chiều để vừa làm mát mùa hè, lại vừa 
làm ấm trong mùa đông khá hiệu 
quả và không tốn nhiều chi phí bỏ ra.

Để chuyển sang chế độ làm ấm, 
người dùng cần chọn chế độ HEAT 
trên điều hoà, thay vì chế độ COOL 
hoặc DRY thường dùng vào mùa hè. 
Tuy nhiên cần lưu ý vệ sinh khe thoát 
khí, lọc bụi của điều hoà để đảm bảo 
hiệu năng tốt nhất và tiết kiệm điện.

Chăn điện, nệm điện

Từng một thời “gây sốt” vào các 
mùa đông tại Bắc Bộ, chăn điện hay 
nệm điện giúp đảm bảo không gian 
lúc ngủ luôn ấm áp, ngay cả trong 
những ngày rét tới độ quạt sưởi hay 
điều hoà cũng không thể khiến bạn 
hài lòng.

Mức giá của một chiếc chăn điện 
cũng thấp hơn nhiều so với chi phí 
bỏ ra để mua một máy sưởi hay máy 
điều hoà, khiến nó trở thành lựa chọn 
của nhiều hộ gia đình nghèo, hoặc 
sinh viên xóm trọ để giữ sức khoẻ 
trong những ngày mùa đông giá rét.

Những lưu ý khi sưởi ấm trong 
mùa đông

Theo TS Trần Văn Thịnh, các thiết 
bị sưởi ấm đặc biệt rất dễ bám bụi 
bẩn. Trước khi sử dụng, phải vệ sinh 
sạch sẽ bởi nếu không, bụi bẩn này 
sẽ làm các chi tiết bên trong quạt dễ 
bị chập. Cộng với không khí ẩm thấp 
của mùa đông lại càng dễ gây chập 
cháy. Rất nhiều người có thói quen 
không vệ sinh máy sưởi.

Do được đặt trong các phòng 
kín nên nhiều khi, máy sưởi chính 
là nơi trú ngụ tích tụ của vi trùng, vi 
khuẩn rồi sau đó phát tán vào không 
khí. Vào đầu mùa, khi lấy máy sưởi ra 
sử dụng, cần phải kiểm tra các chi tiết 
an toàn, xem có bị gỉ sét, dây mai so 
đốt nóng có vấn đề gì không, lau chùi 
sạch sẽ rồi mới dùng.

GS.TS Nguyễn Đức Lợi, Viện 
Khoa học và Công nghệ Nhiệt lạnh 
cho biết, việc vệ sinh, bảo dưỡng thiết 
bị có vai trò rất lớn trong tiết kiệm 
điện. Sử dụng đúng cách, không quá 
lạm dụng máy sưởi vừa bảo đảm sức 
khỏe, vừa phòng tránh rủi ro.

Theo đó, cách sử dụng thiết bị 
quyết định việc có tiết kiệm điện hay 
không. Hiệu suất năng lượng hay hệ 
số nhiệt của máy điều hòa sưởi là 4 
còn của các đèn, máy, chăn, đệm 
sưởi chỉ là 1. Nhưng ở những trường 
hợp ứng dụng cụ thể, các thiết bị 
có ưu nhược điểm khác nhau.Theo 
các chuyên gia, nhiều gia đình có xu 
hướng bật máy sưởi, quạt sưởi hoặc 
điều hòa 2 chiều liên tục 24/24 giờ 
và từ ngày này qua ngày khác. Điều 
này cực kỳ nguy hiểm. Bởi các thiết bị 
sưởi được cấu tạo bằng các dây đốt 
nóng, nếu cắm điện quá lâu sẽ rất dễ 
gây cháy, chập điện. Tốt nhất là chỉ 
bật máy sưởi khi nào cần thiết phải 
sưởi ấm. Khi nhiệt độ trong phòng đã 
đủ ấm thì nên tắt đi.

Nhật Anh
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