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CHÚC MỪNG TẠP CHÍ ĐIỆN & ĐỜI SỐNG 
NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu – 2021, thay mặt Hội Điện lực Việt Nam 
tôi thân ái gửi tới cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên Tạp chí Điện & Đời 
sống lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Chúc Điện & 
Đời sống tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt 
Nam, ngày càng phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là vũ khí tư tưởng sắc bén, là tiếng nói 
của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn tin cậy của Hội Điện lực Việt Nam.

Trong bối cảnh đầy khó khăn thách thức của năm 2020 vừa qua, Tạp chí Điện & Đời 
sống đã khắc phục khó khăn, hạn chế và có nhiều đổi mới, vươn lên mạnh mẽ, hoạt động 
đúng tôn chỉ, mục đích, bảo đảm định hướng chính trị, thực hiện tốt chức năng là cơ quan 
ngôn luận của Hội Điện lực Việt Nam. Nhiều nhà báo đã không quản khó khăn, gian khổ, 
hòa mình vào thực tiễn của công cuộc đổi mới đất nước, sáng tạo nên các tác phẩm báo 
chí có giá trị, đem lại hiệu quả xã hội tích cực, được đông đảo bạn đọc đón nhận. 

Với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, ngành Điện nước 
nhà đã có những phát triển vượt bậc trong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất 
kinh doanh, xứng đáng là lá cờ đầu trong công cuộc xây dựng Công nghiệp hóa – Hiện 
đại hóa đất nước. Theo đó, ngành Điện đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực, tập trung huy động 
mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình điện, đảm bảo phục vụ tốt các 
nhu cầu sản xuất, sinh hoạt. Với trách nhiệm của những người làm báo, đội ngũ cán bộ, 
phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên Điện & Đời sống cần tiếp tục bám sát công tác 
tư tưởng, tích cực tuyên truyền, cổ vũ, khẳng định thành tựu của ngành Điện trong công 
cuộc đổi mới, đồng thời phát hiện, biểu dương các điển hình tiên tiến.

Hội Điện lực Việt Nam một lần nữa ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những đóng 
góp, cống hiến to lớn của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên Tạp chí Điện 
& Đời sống. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

CHỦ TỊCH HỘI ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

  
Đặng Hùng



1. Đảm bảo cấp điện cho nền 
kinh tế - xã hội

Đây là nhiệm vụ trọng tâm được 
đặt lên hàng đầu của Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam. Năm 2020 vừa qua là 
một năm cực kỳ khó khăn do ảnh 
hưởng nặng nề từ thiên tai hoành 
hành và đại dịch Covid-19 bùng phát. 
Bằng sự nỗ lực của lãnh đạo cùng tập 
thể CBCNV, EVN đã tập trung hoàn 
thành nhiệm vụ kép: Vừa phòng 
chống dịch an toàn, vừa đảm bảo 

sản xuất kinh doanh, cung cấp đủ 
điện cho đời sống nhân dân với chất 
lượng dịch vụ ngày càng cao. EVN đã 
hoàn thành nhiệm vụ cung cấp đủ 
điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội 
với sứ mệnh “đi trước một bước” theo 
Nghị quyết của Đảng.

2.Nhiều điểm sáng trong hoạt 
động đầu tư xây dựng

Vượt qua các khó khăn trong 
công tác bồi thường giải phóng mặt 
bằng cùng đại dịch Covid-19, năm 
2020 vừa qua EVN đã khởi công 175 
công trình và hoàn thành 164 công 
trình lưới điện với cấp điện áp 110 kV 
đến 500 kV, đáp ứng yêu cầu giải tỏa 

công suất số lượng rất lớn các nhà 
máy điện mặt trời vào vận hành trong 
thời gian ngắn.

3. Tiếp tục nâng cao công tác 
dịch vụ khách hàng

Song song với việc đảm bảo cung 
cấp điện với chất lượng ngày càng cao, 
dịch vụ khách hàng trong toàn EVN 
tiếp tục được đẩy mạnh nhằm phục 
vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Cụ 
thể, EVN đã cung cấp 12/12 các dịch 
vụ điện cấp độ 4 lên cổng Dịch vụ 
công Quốc gia. Đã có 547.648 yêu cầu 
các dịch vụ điện và 1,6 triệu hồ sơ về 
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dịch vụ điện được đăng ký. Đặc biệt, 
ngày 09/12/2020, EVN đã chính thức 
triển khai Hóa đơn tiền điện ứng dụng 
QRCODE. Việc triển khai ứng dụng 
QRCODE theo tiêu chuẩn của ngân 
hàng nhà nước cho toàn bộ hồ sơ 
khách hàng thể hiện nỗ lực của EVN 
trong việc không ngừng cải tiến đưa 
dịch vụ điện đến với khách hàng ngày 
càng thuận lợi, công khai minh bạch 
hơn trên cơ sở ứng dụng công nghệ 
hiện đại góp phần đẩy mạnh việc xây 
dựng nền kinh tế số.

4. Tiên phong trong ứng dụng 
khoa học công nghệ và 

chuyển đổi số

Nhiều năm qua EVN đã ứng 
dụng mạnh mẽ đồng bộ các hệ 
thống công nghệ thông tin, phục 
vụ hiệu quả công tác quản lý và sản 
xuất kinh doanh toàn Tập đoàn. Nhờ 
đó mang tới nhiều lợi ích cho khách 
hàng. EVN đã ứng dụng nhiều công 
nghệ mới trong quản lý vận hành để 
nâng cao độ tin cậy vận hành và tăng 
năng suất lao động. Tính đến cuối 
năm 2020, toàn EVN đã có 766/855 
TBA không người trực, đạt 90% tự 
động hóa lưới điện, số lượng công tơ 
điện tử đạt hơn 60%. Cũng trong năm 
2020 vừa qua, đã có 9 đơn vị thuộc 
EVN được vinh danh: Doanh nghiệp 
chuyển đổi số xuất sắc.

5.Thực hiện tốt quá trình đổi 
mới và tái cơ cấu doanh 

nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn 
Nhà nước.

Đẩy mạnh công tác cổ phần hoá, 
EVN đã hoàn thành cổ phần hoá và 

chuyển thành công ty cổ phần được 
32 đơn vị (bao gồm: 8 công ty phát 
điện, 1 công ty phân phối điện và 23 
công ty, đơn vị thuộc khối phụ trợ). 
Qua đó, có tác động tích cực tới công 
tác quản trị, điều hành và tạo động 
lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển sản 
xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng. 
Tập đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ 
bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước. 
Hoạt động sản xuất kinh doanh các 
năm qua cơ bản đều có lãi.

6. Tổn thất điện năng tiệm cận 
mức các quốc gia tiên tiến

Nhờ thực hiện thành công 
nhiều giải pháp đồng bộ cải thiện 
các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, nâng 
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, 
tỷ lệ tổn thất điện năng toàn EVN đã 
giảm từ 10,25% (năm 2010) xuống 
6,5% vào năm 2020. Như vậy, tính 

cả giai đoạn 2010 - 2020, tỷ lệ tổn 
thất điện năng của EVN giảm được 
3,75%, bình quân mỗi năm giảm 
0,34% và đã tiệm cận với mức tổn 
thất điện năng của các quốc gia tiên 
tiến trên thế giới.

7.Thực hiện giảm giá điện và 
tiền điện cho khách hàng 

Nhằm chung tay hỗ trợ, tháo 
gỡ khó khăn cho người dân và 
doanh nghiệp ảnh hưởng bởi đại 
dịch Covid-19, năm 2020 EVN đã chủ 
động đề xuất với chính phủ và các 
Bộ, Ngành liên quan triển khai 2 đợt 
giảm giá điện và tiền điện cho khách 
hàng với giá trị gần 12.300 tỷ đồng, 
tổng thời gian giảm lên tới 6 tháng. 
Việc làm này đã nhận được sự đồng 
tình ủng hộ và đánh giá cao của cộng 
đồng xã hội và khách hàng sử dụng 
điện trên cả nước.

8.Hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ đưa điện về nông thôn, 

miền núi, hải đảo, góp phần xoá 
đói giảm nghèo, xây dựng nông 
thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị, 
bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo

Đến cuối năm 2020, EVN đã đưa 
điện tới 100% số xã và 99,54% số hộ 
dân có điện. EVN đã bán điện trực 
tiếp tới 10.285 xã phường, tăng tỷ lệ 
số hộ dân nông thôn được mua điện 
trực tiếp của ngành Điện từ 89,9% 
năm 2012 lên 93,7% năm 2020. Cùng 
với đó, EVN đã hoàn thành xuất sắc 
các dự án cấp điện cho đồng bào dân 
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 Phùng Hưng

Ông  sinh năm 
Tân Sửu - 761, quê 
ở làng Đường Lâm, 
nay thuộc Ba Vì, Hà 
Nội. Sinh thời, Phùng 
Hưng là người khoẻ 
mạnh và dũng lược. 
Chính ông đã phát 
động và lãnh đạo một 
cuộc khởi nghĩa lớn, 

đập tan chính quyền đô hộ của nhà Đường, xây dựng nền độc 
lập tự chủ trong một thời gian khá dài, được nhân dân suy tôn 
là Bố cái Đại vương. Ông mất năm 41 tuổi (802).

Lê Đại Hành (Lê Hoàn) 

Ông sinh ngày 15 
tháng 7 năm Tân Sửu - 941, 
là vị vua đầu tiên của nhà 
Tiền Lê, trị vì trong 24 năm. 
Lê Đại Hành là ông vua có 
tài, dẹp nội loạn, khéo bang 
giao, giữ thể diện Quốc gia. 
Ông là 1 trong 14 vị anh 
hùng tiêu biểu của dân tộc 
Việt Nam. Sau khi lên ngôi, 
Lê Đại Hành thu được nhiều 
thành tích nổi bật trong việc 
cai trị, như việc phát triển 
nông nghiệp, mở trường 
học, tuyển dụng nhân tài 
và đánh bại  Chiêm Thành, 
đánh dẹp các tộc người ở 
biên giới, khiến họ phải quy phục triều đình. Vì vậy, ông được 
sử sách đánh giá là một minh quân có công trong việc xây 
dựng đất nước và được nhân dân ca ngợi.

Lý Thường Kiệt

Ông sinh năm 
Kỷ Sửu - 1019. Ông 
tên thật là Ngô Tuấn, 
là con của Sùng Tiết 
tướng quân Ngô An 
Ngữ, cháu 6 đời của 
Ngô Quyền, người 
phường Thái Hoà, 
thành Thăng Long tức 
Hà Nội ngày nay. Ông 
là người có công phá 
Tống bình Chiêm, được ban “quốc tính”, mang họ vua, phong 
làm Phụ quốc thái phó, thiên tử nghĩa đệ, phụ quốc thượng 
tướng quân, tước Khai quốc công, sau thêm tước Thái úy. 
Tháng 6 năm 1105, ông mất, thọ 87 tuổi. Vua Lý Nhân Tông 
ban tước Việt quốc công. Ông cũng là tác giả của áng thơ bất 
hủ: “Nam Quốc Sơn Hà” - được coi như bản tuyên ngôn độc 
lập đầu tiên của nước ta.

Tượng vua Lê Đại Hành ở Hoa 
Lư - Ninh Bình

tộc tại các tỉnh: Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà 
Vinh, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Bắc Kạn; đưa lưới 
điện quốc gia vượt trùng khơi vươn tới các huyện đảo 
tiền tiêu tổ quốc với việc hoàn thành tiếp nhận và bán 
điện trực tiếp tại 11/12 huyện đảo, 82/85 xã đảo. 

9.Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng 
bộ EVN lần thứ III (Nhiệm kỳ 2020 – 2025) 

thành công tốt đẹp

Trong 5 năm qua, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, 
chỉ đạo EVN toàn diện, đúng hướng, đưa Tập đoàn 
vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành đạt và vượt các 
mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần II 
đã đề ra. Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ 
cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng 
bộ EVN lần thứ III (Nhiệm kỳ 2020 – 2025) đã diễn ra 
thành công tốt đẹp. Với 203 đại biểu đại diện cho 21 
đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn. Đại hội 
đã đề ra mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường xây dựng 
chỉnh đốn Đảng. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững 
mạnh toàn diện, tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới phát triển 
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trên nền tảng 
đẩy mạnh ứng dụng KHCN giữ vai trò chính trong 
cung cấp điện cho nền kinh tế và đời sống của nhân 
dân, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng 
lượng Quốc gia.

10.EVN vinh dự đón nhận danh hiệu Anh 
hùng lao động thời kỳ đổi mới

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản 
xuất kinh doanh và lao động sáng tạo, góp phần quan 
trọng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ tổ quốc, ngày 21/12/2020 Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam đã vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam trao tặng danh hiệu Anh hùng lao 
động thời kỳ đổi mới. Đây là thành quả của công sức, 
trí tuệ, tâm huyết của các thế hệ người làm điện Việt 
Nam trong đó có dấu ấn 10 năm tăng tốc và đổi mới 
2010 – 2020. 

Đồng Khởi
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Trần Quang Khải

Ông  sinh năm Tân Sửu - 1241. 
Ông là con trai thứ ba của vua Trần 
Thái Tông; là nhà quân sự, nhà ngoại 
giao, nhà thơ lớn của dân tộc. Dưới 
triều Trần Thánh Tông (1258 - 1278), 
Trần Quang Khải được phong tước 
Chiêu minh Đại vương. Năm 1274, 
ông được giao giữ chức Tướng quốc 
Thái úy. Năm 1282, dưới triều Trần 
Nhân Tông, Trần Quang Khải được cử 
làm Thượng tướng Thái sư, đứng đầu 
triều đình. Trong cuộc kháng chiến 
chống quân Nguyên lần thứ hai 
(1285) và thứ ba (1288), Trần Quang 
Khải là vị tướng chủ chốt thứ hai 
sau Trần Quốc Tuấn có nhiều công 
lao lớn trên chiến trường. Ông còn 
là một nhà thơ có vị trí không nhỏ 
trong văn học sử Việt Nam, với tâm 
hồn thơ khoáng đạt, gần gũi, gắn bó 
với cuộc sống bình dị của đất nước 
nhưng cũng không kém phần hào 
hùng. Bài thơ “Tụng giá hoàn kinh 
sư” được ông viết sau chiến thắng 
Chương Dương độ vào tháng 6/1285 
- chiến thắng được coi là lớn nhất lúc 
bấy giờ.

Lê Lợi 

Ông là hậu duệ của vua Lê Đại 
Hành, sinh năm Ất Sửu - 1385 tại quê 
mẹ làng Chủ Sơn (Thủy Chú), huyện 
Lôi Dương, tỉnh Thanh Hóa, là con trai 
út của Hào trưởng Lê Khoán, người 
làng Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh 
Thanh Hóa.

Tượng đài Lê Lợi tại TP. Thanh Hóa

Sau khi đánh thắng quân Minh 
xâm lược (1407 - 1428), ngày 14 tháng 
4 năm 1428 Bình Định vương Lê Lợi 
lên ngôi, hiệu là Thái Tổ Cao Hoàng Đế 
còn gọi là Lê Thái Tổ, đặt tên nước là 
Đại Việt, lập ra nhà Hậu Lê, truyền nối 
27 đời vua, trị vì tổng cộng 360 năm, 
từ 1428 đến 1778, được coi là vương 
triều dài nhất trong lịch sử Việt Nam.

Trần Huy Liệu 

Ông sinh năm  Tân Sửu – 1901, 
là một nhà văn, nhà hoạt động cách 
mạng, nhà sử học, nhà báo Việt Nam. 
Ông từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo 
cấp cao (như Bộ trưởng Bộ Tuyên 
truyền) trong chính phủ đầu tiên của 
nước  Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
Ông là chủ tịch đầu tiên của Hội Khoa 
học Lịch sử Việt Nam, Viện sĩ Viện Hàn 
lâm Khoa học Đông Đức.

Phùng Chí Kiên 

Ông sinh năm Tân Sửu  - 1901, là 
nhà hoạt động cách mạng và quân sự 
Việt Nam, đồng thời là vị tướng đầu 
tiên của lực lượng quân đội nhân dân 
Việt Nam. Phùng Chí Kiên tên khai 
sinh là Nguyễn Vỹ, còn có tên khác 
là Mạnh Văn Liễu, sinh năm 1901 tại 
làng Mỹ Quan, tổng Vạn Phần (nay là 
xã Diễn Yên), huyện Diễn Châu, tỉnh 
Nghệ An. Ông là người có công rất lớn 
trong cuộc kháng chiến chống Pháp, 
được cử trực tiếp tổng chỉ huy  Khu 
căn cứ Bắc Sơn, thành lập và chỉ huy 
trưởng Đội  Cứu quốc quân  1, tham 
gia khởi nghĩa Bắc Sơn năm 1941.

Khôi Nguyên (Tổng hợp)

Danh nhân Việt Nam tuổi Sửu
Nhân dịp xuân Tân Sửu 2021, Ban biên tập Tạp chí Điện và Đời sống xin tổng hợp và gửi tới 

quý độc giả những thông tin thú vị liên quan đến các danh nhân, các nhân vật nổi tiếng trong 
lịch sử Việt Nam cầm tinh con Trâu.
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Với người thợ điện, dù ở thời 
điểm nào thì nhiệm vụ đảm 
bảo dòng điện hoạt động 

ổn định, thông suốt luôn là nhiệm 
vụ quan trọng nhất. Vì thế, bất kể 
mưa gió, rét buốt, chẳng quản ngày 
đêm… người công nhân điện vẫn 
luôn túc trực, bám sát từng ki-lô-mét 
đường dây, sẵn sàng mọi lúc, mọi nơi 
lên đường đi khắc phục các sự cố 
với một mong muốn duy nhất đó là 
nhanh chóng mang lại nguồn sáng 
cho mọi nhà.   

Những ngày qua, rất nhiều hình 
ảnh người thợ điện ngày đêm bám 
sát lưới điện trong mưa tuyết được 
đồng nghiệp chia sẻ trên mạng xã hội 
đã nhận được sự đồng cảm rất lớn từ 
người dân. Đã quá quen với hình ảnh 
“áo cam”, “mũ vàng”, “đánh đu” trên 
cột điện trong thời tiết khắc nghiệt để 

sửa chữa, kịp thời khắc phục lưới điện. 
Đã không ít lời văn, câu thơ đặc tả về 
sự vất vả của các anh, các chị trong 
nắng cháy, mưa giông, bão lũ…và sẽ 
chẳng “phí hoài công sức” của họ bởi 
những cố gắng, nỗ lực đó luôn được 
bà con nhân dân ghi nhận, sẻ chia. Để 
rồi những hình ảnh đó mỗi lần xuất 
hiện lại khiến chúng ta vô cùng xúc 
động, đặc biệt là trong những ngày 
đông giá rét như thế này.

Đến huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) 
vào những ngày mưa lạnh giá, cảm 
nhận cái tê tái của tiết trời kèm theo 
những trận gió luồn qua khe đá hắt 
vào người buốt lạnh tâm can, khi đó 
mới hiểu được cái rét thấu da thịt 
của người thợ điện đang oằn mình 
trên cột điện, cặm cụi trên các tuyến 
đường dây, sửa chữa, khắc phục 
khiếm khuyết để đảm bảo cấp điện 
ổn định phục vụ người dân đón Tết. 

 Mờ sáng các anh đã có mặt tại hiện trường công việc

Công nhân Điện lực Hương Sơn thay dây mới để đảm bảo chất lượng 
phục vụ người dân trong dịp Tết

Sức mạnh nào xua tan lạnh giá?
Xuân về mang theo những đợt mưa rét tái tê đến cắt da, cắt thịt. Những ngày này, nhiều tỉnh trên 

cả nước nhiệt độ xuống thấp, hiện tượng sương muối và băng giá đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời 
sống sinh hoạt của người dân. Tuyết giăng trắng trời, đóng băng trên các đường dây, trạm điện…làm 
gián đoạn việc cung cấp điện tại một số địa bàn thuộc vùng núi cao.
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Là đơn vị đóng trên địa bàn huyện miền núi, đường 
dây kéo dài băng qua khe suối, quanh co trên những 
nẻo đường dốc đá chênh vênh…vì thế để đến được hiện 
trường công việc, anh em công nhân của Điện lực Hương 
Sơn phải hành quân lên đường từ rất sớm, khi sương mù 
đang giăng kín chưa thấy rõ mặt người, chỉ thấy nổi bật bộ 
áo quần màu cam của các anh nhạt dần trong sương sớm. 
Mỗi người một nhiệm vụ, họ hăng hái lên đường. Mặc dù 
khối lượng công việc nhiều, thời tiết giá rét kèm theo mưa 
phùn, một số cung đoạn phải lội bộ qua suối sâu để xử lý, 
thế nhưng vẫn không khiến họ thấy chùn chân mỏi gối 
bởi trước mắt họ là ánh đèn điện, là mâm cơm ấm cúng 
của bao người thôi thúc bước chân các anh càng thêm 
mạnh mẽ.

Sau một ngày trằn mình trong giá rét xử lý tuyến 
đường dây ở vùng cửa khẩu, anh Đào Đức Cường, Đội 
trưởng Đội quản lý vận hành số 3 thuộc Điện lực Hương 
Sơn, hít sâu, miệng thở ra hơi…vẫn không quên nở nụ 
cười hiền khi được được hỏi “Lạnh lắm phải không anh”? 
“Lạnh lắm, sắp đóng băng rồi” nhưng “tìm ra được nguyên 
nhân, xử lý nhanh khiếm khuyết cấp điện lại cho bà con 
thì anh em chúng tôi chẳng còn thấy lạnh nữa”. Hiểu rằng, 
sức mạnh đánh tan cái lạnh chính là khi mang trí tuệ, tâm 
huyết của mình vào công việc để tạo ra niềm vui, hạnh 
phúc cho mọi người, đúng như lời ông Nguyễn Trí Dũng 
- Giám đốc Điện lực Hương Sơn chia sẻ: Với trái tim nhiệt 

huyết cùng đôi tay lành nghề, người công nhân điện đã và 
đang vượt qua trở ngại của giá rét để đảm bảo dòng điện 
luôn được vận hành liên tục, ổn định, giữ vững niềm tin 
mà khách hàng đã gửi trao.

Dẫu cái lạnh khiến lòng anh tê tái

Vững tay nghề hăng hái vượt gian nan

Mùa xuân đã về, sắc xuân lan tỏa khắp không gian 
muôn màu, muôn vị, khoảnh khắc đó, chúng ta ngậm 
ngùi chia tay những nỗi niềm buồn, vui trong năm cũ, hào 
hứng, vui tươi đón chào những điều may mắn, tốt đẹp 
trong năm mới, lòng người xốn xang, rạo rực… bởi mùa 
xuân là mùa của sự bắt đầu.

Người công nhân điện cũng thế, họ cũng bắt đầu tạo 
cho mình những hành trang, dự định mới, tiếp tục gắn bó 
với nhiệm vụ mang ánh sáng đến với mọi nhà, trong gian 
nan vẫn mang trong mình tinh thần lạc quan hết lòng vì 
công việc, để dòng điện trong đêm đông lạnh buốt luôn 
được vận hành liên tục, an toàn. Ngày lại ngày, mùa lại 
mùa, bóng các anh cứ thế khuất dần sau những rặng tre, 
mờ dần trong sương sớm và chỉ ra về khi nhà nhà đã lên 
đèn. Mùi thơm phảng phất từ bếp lửa nhà ai khiến lòng 
các anh ấm lại bởi các anh hiểu “người hạnh phúc nhất là 
người mang lại hạnh phúc cho nhiều người”.

Phương Thảo

 Dưới cái rét ngoài trời dưới 5 độ C các anh vẫn cần mẫn với công việc
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Nguồn điện mặt trời lắp mái nối lưới (ĐMTLM NL) với các ưu điểm vượt trội, là một trong những giải pháp hiện đại 
và hiệu quả để cung cấp năng lượng cho những tòa nhà thông minh trong hệ thống sử dụng năng lượng thông minh 
[1-4]. Các công trình ĐMT lắp mái nối lưới thường được phân thành 2 loại: Cho nhà ở (thường có công suất lắp đặt từ 
vài kWp đến hàng chục kWp) và cho các tòa nhà công cộng (cơ quan, trường học, bệnh viện..), thương mại… (thường 
có công suất đặt lớn hơn, có thể hàng trăm đến hàng nghìn kWp). Trong những năm gần đây, Việt Nam đã xuất hiện 
hàng trăm công trình ĐMTLM nối lưới được lắp đặt tại nhà ở, trường học, cơ quan, các tòa nhà thương mại. Năm 2015, 
Hội Điện Lực Việt Nam phối hợp với Tổng Công Ty Điện Lực Miền Trung (EVNCPC), Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam 
(EVNSPC), Cục Điều Tiết Điện Lực (Bộ Công Thương) và Hiệp Hội Đồng Quốc Tế Đông Nam Á (ICA -SEA) đã tiến hành đề 
án nghiên cứu thí điểm về ĐMTLM nối lưới tại Việt Nam. Một số kết quả nghiên cứu thí điểm ĐMTLMNL sẽ được giới 
thiệu trong bài báo này.

2. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐMTLMNL DÙNG CHO HỘ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ CÔNG CỘNG

Cấu trúc và các thông số kỹ thuật của các phần tử chính trong một số công trình điện mặt trời lắp mái nối lưới dùng 
cho hộ gia đình và nhà công cộng được giới thiệu ở hình 1, 2, bảng 1, bảng 2.

Bảng 1. Các thông số kỹ thuật cơ bản của ĐMTLMNL cho hộ gia đình

Tính năng/ Thông số Đơn vị
Công trình

1 2 3 4
1. Thông số chung
- Công suất lắp đặt kWp 1 1 1,5 5
- Diện tích lắp đặt m2 6.5 6.5 9.7 35
- Tổng chi phí đầu tư triệu VNĐ 30 55 80 182,5
- Thời gian bắt đầu vận hành tháng/năm 12/2015 09/2015 08/2015 02/2016
- Thời gian bắt đầu thu thập dữ liệu từ xa - 04/01/2016 08/1/2016 5/1/2016 30/1/2016
2. Mođun PV
- Loại Đa C-Si
- Công suất danh định (Pmax) Wp 230 250 250 250
- Điện áp ở Pmax (Vmp) V 29.6 29.6 30.2 30.2
- Dòng điện ở Pmax (Imp) A 7.79 7.79 8.28 8.28
- Điện áp hở mạch (Voc) V 37.02 37.02 37.7 37.7
- Dòng ngắn mạch (Isc) A 8.34 8.34 8.37 8.37
- Hiệu suất mođun % 95 95 95 95
- Điện áp vận hành tối đa V 1000 1000 1000 1000

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THÍ ĐIỂM ĐIỆN MẶT TRỜI 

LẮP MÁI NỐI LƯỚI TẠI VIỆT NAM
Lê Thị Minh Châu1, Trần Đình Long1 

Nguyễn Thùy Linh2, Nguyễn Duy Khiêm3

Tóm tắt: Bài báo giới thiệu một số kết quả nghiên cứu thí điểm về điện mặt trời lắp 
mái nối lưới do Hội Điện Lực Việt Nam phối hợp với EVNCPC, EVNSPC tiến hành tại Đà 
Nẵng và Bà Rịa Vũng Tàu trong các năm 2015 - 2016: Các thông số cơ bản của hệ thống 
được khảo sát và kết quả đo đạc được trong quá trình nghiên cứu. 

1 Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội,  2 Trường Đại Học Phạm Văn Đồng, 3 Trường Đại Học Quy Nhơn
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TT Tính năng/ Thông số Đơn vị
Công 
trình

1 Thông số chung
- Công suất lắp đặt kWp 140
- Diện tích lắp đặt m2 1163,6
- Thời gian bắt đầu vận 
hành

Tháng/năm 4/2016

2 Mođun PV

- Loại -
đa tinh 
thể C-Si

- Công suất danh định 
(P

max
)

Wp 265

- Điện áp ở Pmax (V
mp

) V 31,4
- Dòng điện ở Pmax 
(I

mp
)

A 8,44

- Hiệu suất mođun % 16,19%

- Kích thước mỗi tấm
dài*rộng*cao 

(mm)

1.650mm 
x 992mm 
x 40mm

TT Tính năng/ Thông số Đơn vị
Công 
trình

3 Inverter

- Loại Inverter -
Sunny 

Tripower
a. Đầu vào DC
- Công suất DC tối đa 
(cosφ = 1)

W 20440

- Điện áp đầu vào tối đa V 1000
- Dòng đầu vào tối đa 
(I

DCmax
)

A 33

b. Đầu ra AC
- Công suất danh định 
ở 250C/500C

W 20000

- Điện áp danh định 
đầu ra

V 380

- Tần số danh định Hz 50
- Dòng đầu ra tối đa A 29
- Hiệu suất tối đa % 98,4

Tính năng/ Thông số Đơn vị
Công trình

1 2 3 4
3. Inverter
- Loại Inverter CPC/IT (VN) AST (VN)
a. Đầu vào DC
- Công suất DC tối đa (cosφ = 1) W 300 3 1400 5000
- Điện áp đầu vào tối đa V 48 48 96 500
- Dải điện áp tại điểm công suất cực đại 
(MPP) 250C/500C

V 16 - 48 16 - 48 52 - 96 250 -450

- Điện áp đầu vào danh định V 39 39 62 350
- Dòng đầu vào tối đa (I

DCmax
) A 27 27 27 15

b. Đầu ra AC
- Công suất danh định ở 250C/500C VA 250 250 1200 4500
- Điện áp danh định đầu ra V 229 229 228 225
- Tần số danh định Hz 50 50 50 50
- Dòng đầu ra tối đa A 1.2 1.2 7.5 25
- Hệ số sóng hài tối đa % <3% <3% <3% <3%
- Số pha dòng điện - 1 1 1 1
- Hiệu suất tối đa % 96 96 97 97
4. Hệ thống đo lường, giám sát
- Điện áp chuỗi mođun PV V 39 39 52 350
- Dòng điện chuỗi mođun PV A 1.3 1.3 3 13
- Điện áp DC đầu vào Inverter V 39 39 52 350
- Dòng điện DC đầu vào Inverter A 1.3 1.3 3 12.5
- Điện áp AC đầu ra Inverter V 227 227 228 225
- Dòng điện AC đầu ra Inverter A 0.2 0.2 0.7 22
- Bức xạ mặt trời kWh/m2/năm 4.9 - 5.7
- Nhiệt độ môi trường 0C 25 25 22 34
- Sai số đo lường điện % 1 1 1 1
Thời gian đo lường, giám sát phút 60 60 60 60

Bảng 2. Các thông số kỹ thuật cơ bản của ĐMTLMNL cho nhà công cộng

Ñieän & Ñôøi soáng     9

KHOA HOÏC - COÂNG NGHEÄ î



Hình 2. Sơ đồ lắp đặt thiết bị của hệ thống ĐMTLMNL cho nhà công cộng 

(a)

(b)

Hình 1. Hệ thống ĐMTLMNL cho nhà ở tư nhân 

(a) Sơ đồ cấu trúc (b) Sơ đồ lắp đặt thiết bị để thu thập dữ 
liệu từ xa

Trên các hình 1 và 2:

Công tơ khảo sát 1 là công tơ điện tử 1 chiều đa chức 
năng có lắp thêm modem để đo thông số đầu ra của 
mođun PV; Công tơ khảo sát 2 là công tơ điện tử 2 chiều 
đa chức năng có lắp thêm modem để đo lượng điện năng 
trao đổi giữa hộ tiêu thụ với lưới điện;  Các thiết bị đo bổ 
sung bao gồm: đo sóng hài, đo độ nhấp nháy, dao động 
điện áp…

A1, A2,………A7: các tấm pin mặt trời; B1, B2, ………
B7: các máy cắt mạch một chiều (DC box); C1, C2,………..
C7: các bộ inverter 3 pha; D1………..D4: các công tơ 
nhánh; E1, E2: các tủ điện xoay chiều;

Từ các số liệu thu được qua hệ thống đo lường và thu 
thập dữ liệu từ xa, có thể xây dựng các đặc tính vận hành 
của các công trình ĐMTLMNL cho hộ tư nhân (hình 3) và 
cho nhà công cộng (hình 4) bao gồm: Biểu đồ phát công 
suất theo ngày của môđun PV; Biểu đồ phụ tải ngày của 
hộ tiêu thụ; Biểu đồ trao đổi công suất của nguồn ĐMT 
với hệ thống. 
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a) P
PVmax

 = 4.4kW (30/08/2016)  

b) P
PVmin

 = 1.01kW (13/05/2016)

Hình 3. Biểu đồ của ngày PV phát công suất lớn nhất 
(a) và bé nhất  (b) của công trình ĐMTLMNL cho hộ gia 

đình 4 minh họa 

Các đường cong trên hình 3: (1) công suất pin mặt trời 
phát; (2) công suất phụ tải tiêu thụ; (3) công suất phụ tải 
nhận/phát ngược lên lưới 

Hình 4. Biểu đồ của ngày PV phát công suất lớn nhất 
(7/8/2016) và bé nhất (5/11/2016) của công trình 

ĐMTLMNL cho nhà công cộng minh họa 

3. XỬ LÝ SỐ LIỆU THỐNG KÊ VÀ XÂY DỰNG MỘT SỐ 
ĐẶC TÍNH VẬN HÀNH ĐẶC TRƯNG

Để đánh giá được các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của 
công trình ĐMTLMNL cần xác định một số thông số và 

biểu đồ vận hành đặc trưng trong năm: Biểu đồ ngày phát 
công suất cực đại và cực tiểu; Giá trị công suất phát trung 
bình (kì vọng) cho từng giờ trong ngày của từng tháng 
(mùa) trong năm; Giới hạn dao động điện áp tại điểm đấu 
nối trong quá trình vận hành. 

Công suất phát của mođun PV thay đổi liên tục theo 
thời gian phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngẫu nhiên. 

Kì vọng (giá trị trung bình hoặc trung tâm phân bố): 

  (1)

Độ tán xạ của X: 

  (2)

Công suất đặt của các công trình ĐMTLMNL được qui 
về hệ đơn vị tương đối: 

   (3)

Điện áp: (4)

Thời gian:  (5)

Trong đó: xi - giá trị đo được trong khảo sát thứ i; n - 
số lần khảo sát được thực hiện;- sai số (độ lệch) trung bình 
bình phương của đại lượng ngẫu nhiên; P - công suất đo 
được (kW); Pcb  - công suất cơ bản được chọn bằng công 
suất đặt của dàn PV (kWp);  t - thời gian cơ bản là khoảng 
thời gian khảo sát; m*pi - công suất PV phát trung bình 
ngày của công trình thứ i 

 

(a) 

(b)

Hình 5. Biểu đồ công suất trung bình ngày của các công 
trình ĐMTLMNL được khảo sát

(a) nhà ở tư nhân (tháng 08/2016)  (b) nhà công cộng minh họa
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Từ số liệu khảo sát các công trình ĐMTLMNL các hộ gia đình tại thành phố Đà Nẵng và nhà công cộng tại thành 
phố Vũng Tàu, xác định một số thông số đặc trưng: khả năng phát công suất cực đại, hệ số phát công suất trung bình 
so với công suất đặt, tỉ lệ điện năng phát trong các khung giờ cao điểm, bình thường, thấp điểm theo qui định trong 
biểu giá bán lẻ điện [5]

Công suất phát cực đại của PV các hộ gia đình tại thành phố Đà Nẵng và nhà công cộng tại thành phố Vũng Tàu 
đều có thể đạt 100%P

đ

Theo biểu đồ phụ tải thực tế của HTĐ Việt Nam trong năm 2015 [5] đã xuất hiện cao điểm trưa thứ 2 từ 13h đến 
16h:

Đối với các công trình ĐMTLMNL các hộ gia đình tại thành phố Đà Nẵng, tỷ lệ điện năng phát trong giờ cao điểm 
so với điện năng phát trung bình ngày theo qui định hiện hành về giờ cao điểm là A

cđ/Atbng
 27%; theo giờ cao điểm của 

biểu đồ thực tế năm 2015 là Acđ/Atbng53%.

Đối với công trình ĐMTLMNL cho nhà công cộng tại thành phố Vũng Tàu, tỷ lệ điện năng phát trong giờ cao điểm 
so với điện năng phát trung bình ngày theo qui định hiện hành là Acđ/Atb = 27%; theo biểu đồ phụ tải thực tế là Acđ/
Atb = 59%.

Hình 6. Biểu đồ kì vọng biến thiên điện áp tại điểm đấu nối trong ngày (tháng 08/2016)

4. MÔ PHỎNG MINH HỌA TÁC ĐỘNG CỦA ĐMTLMNL ĐẾN THÔNG SỐ VẬN HÀNH CỦA LPP ĐỊA PHƯƠNG

Sơ đồ nguyên lí của lưới được lựa chọn khảo sát minh họa là lưới điện phân phối lân cận điểm kết nối hệ thống 
điện mặt trời lắp mái nối lưới cho hộ tư nhân 4 tại thành phố Đà Nẵng được thể hiện trên hình 7. Mô phỏng minh họa 
tác động của ĐMTLMNL được thực hiện bằng phần mềm chuyên dụng PSS/ADEPT. Kết quả mô phỏng giới thiệu trong 
bảng 4 và hình 8.

Bảng 3. Kì vọng biến thiên mu và sai số trung bình bình phương của điện áp tại điểm đấu nối  
trong ngày (tháng 08/2016)

Giờ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

m
u*

1.02 1.03 1.04 1.04 1.04 1.04 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.06 1.05 1.05 1.04 1.04 1.04 1.02 1.03 1.02 1.0 1.02 1.02 1.02

0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01

m
u*

-
0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 0.99 0.99 0.98 1.00 1.02 1.04 1.02 1.01 0.99 0.99 0.98 0.98 0.97 0.97 0.97 0.95 0.96 0.98 0.98

m
u*

+
1.07 1.07 1.09 1.08 1.08 1.09 1.08 1.09 1.10 1.10 1.11 1.11 1.10 1.10 1.09 1.09 1.09 1.07 1.08 1.07 1.05 1.07 1.07 1.06
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Hình 7. Sơ đồ nguyên lí của lưới điện lân cận điểm kết nối công trình ĐMTLMNL được khảo sát

Hình 8. Sơ đồ mô phỏng lộ 478/E14 trạm 110 kV An Đồn dựa trên nền PSS/ADEPT
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Bảng 4. Tổn thất công suất trên đường dây của lộ 478/
E14 trạm 110 kV An Đồn với các mức độ thâm nhập 

của ĐMTLMNL lần lượt là 0%, 30%

Nút đi Nút đến

Tổn thất công suất 
khi không có ĐMT

Tổn thất công suất 
khi PĐMT = 30%PL

P (kW)
Q( 

kVAr)
P (kW)

Q( 
kVAr)

andon node2 0.000 0.000 0.000 0.000

node2 t1 0.020 0.069 0.010 0.034

t1 t13 1.240 3.252 0.612 1.605

t13 ancu3mrong 0.001 0.001 0.000 0.001

t13 granjeep 0.607 1.592 0.299 0.785

granjeep t22 0.211 0.553 0.104 0.273

t22 ancu3t2 0.006 0.006 0.003 0.003

ancu3t2 ancu3t1 0.005 0.010 0.003 0.005

t22 t25 0.184 0.483 0.091 0.238

t25 pvdt4 0.159 0.418 0.078 0.205

pvdt4 t29 0.115 0.500 0.056 0.245

t29 angel 0.441 1.156 0.216 0.568

angel ksbayque 0.082 0.216 0.040 0.106

ksbayque t37 0.161 0.421 0.079 0.207

t37 honghinht4 0.001 0.001 0.000 0.001

t37 phuocmy4 0.053 0.139 0.026 0.068

phuocmy4 honghinht1 0.051 0.133 0.025 0.065

honghinht1 phumy3 0.031 0.027 0.016 0.014

phumy3 ksbienkcuong 0.004 0.004 0.002 0.002

phumy3 t43/4 0.000 0.000 0.000 0.000

t43/4 seavii 0.000 0.000 0.000 0.000

honghinht1 t45 0.071 0.187 0.035 0.092

t45 mykhe1 0.078 0.135 0.038 0.066

mykhe1 nkhachca 0.001 0.001 0.000 0.000

mykhe1 t45/3 0.039 0.067 0.019 0.033

t45/3 kdcancut2 0.001 0.001 0.000 0.000

t45/3 t45/6 0.031 0.053 0.015 0.026

t45/6 ancut5 0.070 0.121 0.035 0.061

ancut5 t45/11 0.011 0.019 0.006 0.010

t45/11 pmy2 0.013 0.012 0.007 0.006

t45/11 t45/14 0.023 0.040 0.012 0.020

t45/14 hvctqgiat2 0.000 0.000 0.000 0.000

t45/14 t45/15 0.006 0.010 0.003 0.005

Nút đi Nút đến

Tổn thất công suất 
khi không có ĐMT

Tổn thất công suất 
khi PĐMT = 30%PL

P (kW)
Q( 

kVAr)
P (kW)

Q( 
kVAr)

t45/15 nctrut2 0.002 0.001 0.001 0.001

t45/15 t45/18 0.014 0.025 0.007 0.012

t45/18 hvctqgia 0.000 0.000 0.000 0.000

t45/18 t45/20 0.007 0.012 0.003 0.006

t45/20 t45/20/1 0.000 0.000 0.000 0.000

t45/20/1 bvien109 0.001 0.001 0.001 0.001

t45/20 t45/21 0.002 0.003 0.001 0.002

t45/21 casontra 0.000 0.000 0.000 0.000

t45/21 t45/25 0.007 0.012 0.003 0.006

t45/25 annhont2 0.001 0.000 0.000 0.000

t45/25 nctruxs 0.001 0.001 0.000 0.000

t45/6 tbancu 0.007 0.005 0.004 0.003

tbancu kdcancut1 0.005 0.004 0.003 0.002

kdcancut1 t45/6/7 0.015 0.021 0.007 0.010

t45/6/7 kdcact4-o.nh 0.002 0.003 0.001 0.002

t45/6/7 kdcancut3 0.000 0.001 0.000 0.000

t25 tcdappcat 0.000 0.000 0.000 0.000

Tổng tổn thất trên các 
đường dây

3.778 9.717 1.864 4.790

Hình 9. Điện áp nút của  lộ 478/E14 trạm 110 kV An Đồn 

với các mức độ thâm nhập của ĐMTLMNL 

 lần lượt là 0% (không có ĐMT), 30%

5. ĐO ĐẠC MỘT SỐ THÔNG SỐ LIÊN QUAN ĐẾN 
CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG

Khi inverter trong hệ thống ĐMTLMNL hoạt động sẽ 
xuất hiện các sóng hài bậc cao, thường là các sóng hài bậc 
3, 5, 7. Các thành phần sóng hài điện áp và dòng điện tại 
điểm đấu nối trong ngày của công trình minh họa 4 (hình 
10) và của tòa nhà công cộng ( hình 11); dòng điện và điện 
áp tại điểm đấu nối (hình 12) được đo bằng thiết bị FLUKE. 
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(a)(b)

Hình 10. Biểu đồ các thành phần sóng hài điện áp (a) và sóng hài dòng điện (b) tại điểm đấu nối (nhà ở tư nhân) 
trong ngày được khảo sát

(a)(b)

Hình 11. Biểu đồ các thành phần sóng hài điện áp (a) và sóng hài dòng điện (b) tại điểm đấu nối  (tòa nhà công 
cộng) trong ngày được khảo sát
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             (a)       (b)

Hình 12. Biểu đồ điện áp (a) và biểu đồ dòng điện (b) tại điểm đấu nối ( nhà công 
cộng) trong ngày (21/11/2016)

6. KẾT LUẬN

1. Từ sơ đồ hình 2.1, 2.2 có thể nhận thấy cấu trúc của hệ thống ĐMTLM NL ở 
các tòa nhà công cộng phức tạp hơn nhiều so với các tòa nhà riêng lẻ của cư dân, có 
công suất lớn hơn, cấu trúc phức tạp hơn, thường được chia thành nhiều cụm làm 
việc song song, nhờ đó vận hành linh hoạt hơn và độ tin cậy cung cấp điện cũng cao 
hơn, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tốt hơn.

2. Điện năng của PV phát trong giờ cao điểm thường chiếm tỉ lệ lớn trong toàn 
bộ điện năng trung bình ngày, có thể đạt từ 27% - 59%. Việc xác định tỉ lệ điện năng 
phát trong giờ cao điểm Acđ/Atb có ý nghĩa quan trọng trong đánh giá hiệu quả 
kinh tế tài chính của công trình, đặc biệt khi biểu giá điện theo giờ sử dụng có mức 
chênh lệch lớn giữa giờ cao điểm và thấp điểm.

3. Do công suất đặt của PV so với công suất tiêu thụ của phụ tải không lớn, nên 
dao động điện áp tại điểm đấu nối do ảnh hưởng của PV vẫn nằm trong giới hạn 
cho phép (  10% Udđ) [8].

4. Đối với các nhà ở tư nhân, các thành phần sóng hài điện áp bậc cao chiếm tỉ 
lệ (%) không đáng kể so với sóng bậc 1, do đó biến thiên điện áp tại điểm đấu nối 
nằm trong giới hạn cho phép [8].

5. Vì mức độ thâm nhập của ĐMT vào lưới không lớn nên sự ảnh hưởng của 
ĐMT đến các thông số vận hành của lưới chưa được rõ ràng. Độ chênh lệch điện áp 
khi không có ĐMT so với khi mức độ thâm nhập của ĐMT vào lưới khoảng 30%  ≈ 
0.05% < 5% do đó điện áp nút vẫn nằm trong giới hạn cho phép.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Thùy Linh, Lê Thị Minh Châu, Trần Đình Long, Khảo sát, đánh giá 
một số thông số vận hành của điện mặt trời lắp mái nối lưới tại khu vực Miền Trung 
Việt Nam, Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 1(110).2017, 92, 2017.

[1] Hội Điện lực Việt Nam, Đề án khảo sát thí điểm: Nghiên cứu, đo đạc và đề 
xuất tiêu chuẩn đấu nối điện mặt trời lắp mái vào hệ thống điện Việt Nam, 2016. 

[2] Nguyễn Thùy Linh, Lê Thị Minh Châu, Trần Đình Long, “Điện mặt trời lắp mái 
nối lưới - Nguồn năng lượng cho các ngôi nhà thông minh và phát triển bền vững”, 

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 
2016: Thách thức cho phát triển 
bền vững, Hà Nội, 2016.

[3] Nguyễn Thùy Linh, Lê 
Thị Minh Châu, Trần Đình Long, 
Quang điện và thay đổi tư duy 
sử dụng năng lượng hiệu quả 
trong phát triển kinh tế bền 
vững, Diễn đàn Năng lượng Việt 
Nam: Hiện tại và tương lai, Hà 
Nội, 2017.

[4] Bộ Công Thương, Quyết 
định số 2256/QĐ-BCT qui định 
giá bán điện 2016, 12/03/2015.

[5] Trần Đình Long, Nguyễn 
Sỹ Chương, Lê Văn Doanh, Bạch 
Quốc Khánh, Phùng Anh Tuấn, 
Đinh Thành Việt, Sách tra cứu về 
chất lượng điện năng, NXB Bách 
Khoa Hà Nội, 2013.

[6] Tài liệu hội nghị về công 
tác giảm tổn thất điện năng, 
EVN - ICASEA - VEEA, Hà Nội, 
07&08/09/2016.

[7] Bộ Công Thương, 
Thông tư 39/2015/BCT, Qui 
định hệ thống điện phân phối, 
18/01/2015.

[8] California Energy Com-
mission, A Guide to photovol-
taic (PV) system design and in-
stallation, Endecon Engineering 
347 Norris Court San Ramon, 
California 94583, 2001.

[9] M. H. Albadi, Design of a 
50 kW solar PV rooftop system, 
International Journal of Smart 
Grid and Clean Energy, 2013.

[10] Ha.T.Nguyen, Joshua 
M.Pearce, Rob Harrap and Ger-
ald Barber, The application LI-
DAR to assessment of rooftop 
solar photovoltaic development 
potiential on a municipal district 
unit, sensor 12, 2012.

[11] G.A.Korn, T.M.Korn, 
Mathematical handbook for 
scientists and engineerings, Mc-
Graw.Hill, 1968.

Ñieän & Ñôøi soáng     16

KHOA HOÏC - COÂNG NGHEÄî



Theo đó, các công trình được 
hoàn thiện có tổng chiều 
dài gần 2,6 km, với hàng 

chục bóng đèn thắp sáng với tổng 
kinh phí hơn 100 triệu đồng được 
lắp đặt tại các thôn khó khăn của 
huyện Quảng Ninh, Bố Trạch, 
Quảng Trạch… tỉnh Quảng Bình.

Các công trình không những 
góp phần làm đẹp đường làng, ngõ 
xóm, phục vụ việc đi lại thuận tiện 
cho người dân mà còn góp phần 
đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn 
giao thông cho các địa phương.

Hành trình “thắp sáng đường 
quê” của Công ty Điện lực Quảng 
Bình đã để lại hình ảnh đẹp trong 
lòng người dân, tạo sự gắn kết 
ngày càng tốt đẹp hơn giữa khách 
hàng và ngành điện.

Công trình “Thắp sáng đường 
quê” tại những địa phương còn 
nhiều khó khăn là những món 
quà ý nghĩa mà ngành điện dành 
cho khách hàng. Đây là một trong 
những hoạt động xã hội mang lại 
hiệu quả thiết thực, mang ý nghĩa 
chiếu sáng và góp phần nâng cao 
chất lượng cuộc sống, giảm thiểu 
những tai nạn, rủi ro cho người 
dân vào ban đêm… Đặc biệt là dịp 
Tết Nguyên Đán Tân Sửu đang đến 
cận kề.

Nhật Anh

Điện lực Quảng Bình bàn giao công trình "Thắp sáng đường quê"
 sau khi thi công

Công nhân ngành điện Quảng Bình thi công công trình "thắp sáng đường quê" ở các 
xã còn nhiều khó khăn.

QUẢNG BÌNH: TRIỂN KHAI LẮP ĐIỆN ĐÈN ĐƯỜNG,

 TRI ÂN KHÁCH HÀNG VÙNG KHÓ KHĂN

Với tinh thần chia sẻ cùng bà 
con ở những vùng khó khăn, Công 
ty Điện lực Quảng Bình đã triển 
khai thi công và bàn giao 4 công 
trình “Thắp sáng đường quê” cho 
các thôn, xã khó khăn trong toàn 
tỉnh, giúp bà con đón Tết Nguyên 
đán Tân Sửu trong niềm vui ánh 
sáng đường làng.

Ñieän & Ñôøi soáng     17

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏC î



Với phương châm “Minh bạch 
giá điện đổi niềm tin của khách 
hàng”, Công ty Điện lực Đắk Nông 
(PC Đắk Nông) đã tích cực triển khai 
công tác kiểm tra sử dụng điện trên 
địa bàn tỉnh, qua đó phát hiện, xử 
phạt hành chính nhiều trường hợp 
vi phạm, từng bước góp phần minh 
bạch hóa trong quá trình mua bán 
điện năng và nâng cao uy tín của 
ngành điện đối với khách hàng.

Theo đó, đến hết tháng 12 năm 
2020, công tác kiểm tra giám 
sát mua bán điện (KTGSMBĐ) 

tại PC Đắk Nông đã gặt hái được nhiều 
thành công, vượt kế hoạch Tổng công 
ty giao. Theo số liệu thống kê, tại các 
Điện lực công tác KTGSMBĐ đều thực 
hiện vượt sâu so với kế hoạch được 
giao, trong đó Điện lực Tuy Đức vượt 
256 % so với kế hoạch, Điện lực Đắk 
Song vượt 220% so với kế hoạch.

Ông Nguyễn Văn Đường - 
Trưởng Phòng Kiểm tra giám sát mua 
bán điện, PC Đắk Nông - cho biết: 
Để kịp thời ngăn chặn các hành vi 
vi phạm sử dụng điện có thể xảy ra, 
phòng KTGSMBĐ đã yêu cầu các đơn 
vị thực hiện một số nội dung cụ thể, 
như: Tăng cường công tác kiểm tra 
hệ thống đo đếm, bố trí cán bộ công 
nhân viên theo dõi, giám sát, xử lý kịp 
thời các trường hợp lỗi kết nối dữ liệu 
với các hệ thống đo đếm có lắp đặt 
hệ thống thu thập dữ liệu công tơ từ 
xa; kiểm tra, bảo đảm hoạt động của 
hệ thống đo đếm tại các trạm biến 
áp (TBA) chuyên dùng, TBA bán buôn 
nông thôn, TBA công cộng có tổn thất 
điện năng cao.

Theo thống kê, từ đầu năm đến 
nay, đơn vị đã thường xuyên kiểm tra, 
bám sát địa bàn quản lý, tổ chức thực 
hiện được 13.361 lượt kiểm tra sử 
dụng điện, qua đó phát hiện và xử lý 
1.445 vụ vi phạm sử dụng điện (tăng 

112% so cùng kỳ năm 2019 và vượt 
206% so với kế hoạch của cả năm 
2020), sản lượng điện bồi thường từ 
trộm cắp điện là 15.749 kWh, tổng số 
tiền thu được hơn 1 tỷ đồng (cùng kỳ 
1,2 tỷ đồng). Các lỗi vi phạm tập trung 
chủ yếu như trộm cắp điện, vi phạm 
công suất, vi phạm về giá và các vi 
phạm khác… Trong đó, có nhiều 
trường hợp trộm cắp điện, các Điện 
lực cũng đã kịp thời chuyển sang cơ 
quan có thẩm quyền để xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực điện 
lực với số tiền là hơn 14 triệu đồng.

Mới đây, Phòng KTGSMBĐ đã phối 
hợp với Tổ quản lý điện Quảng Tân, 
Điện lực Tuy Đức bắt quả tang trường 
hợp gia đình ông Cao Văn Cường ở 
địa chỉ bon Điêng Ngaih, xã Đăk R’Tih 
huyện Tuy Đức về hành vi trộm cắp 
điện một pha trước công tơ ở vị trí đầu 
nhà. Khách hàng tự ý câu móc trực tiếp 
qua hàng kẹp Domino của thùng công 
tơ của ngành điện để lấy trộm điện sử 
dụng cho mục đích kinh doanh dịch 
vụ. Sau khi phát hiện, đơn vị đã lập biên 
bản vi phạm và truy thu gần 2.161 kWh 
điện, tương đương với tổng số tiền là 
hơn 10 triệu đồng. Trường hợp vi phạm 
này đã được PC Đắk Nông hoàn tất hồ 

sơ để chuyển lên cơ quan thẩm quyền 
để xử lý về mặt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực điện lực.

Theo ông Nguyễn Ngọc Ánh 
– Giám đốc PC Đắk Nông - cho biết: 
“Để góp phần giảm tổn thất điện 
năng và đảm bảo việc sử dụng điện 
đúng theo quy định của pháp luật từ 
phía khách hàng, trong thời gian tới, 
Công ty Điện lực Đắk Nông sẽ tiếp 
tục tăng cường hơn nữa sự phối hợp 
với các cấp chính quyền, công an địa 
phương trong xử lý trộm cắp điện; 
tuyên truyền cho người dân biết để 
không tham gia, không tiếp tay cho 
các hành vi trộm cắp điện”.

Song song với các biện pháp về 
kỹ thuật, Công ty Điện lực Đắk Nông 
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền trên các phương tiện thông 
tin đại chúng để người dân tuân thủ 
các quy định của pháp luật và phối 
hợp với các cơ quan chức năng, chính 
quyền địa phương xử lý nghiêm, theo 
đúng quy định đối với các vụ vi phạm 
trộm cắp điện, đảm bảo tính răn đe và 
phòng ngừa.

Lê Quốc

Việc thực hiện kiểm tra giám sát góp phần minh bạch trong mua bán điện giúp 
tạo lòng tin cho khách hàng

PC ĐẮK NÔNG THỰC HIỆN KIỂM TRA GIÁM SÁT 
GÓP PHẦN MINH BẠCH TRONG MUA BÁN ĐIỆN

Ñieän & Ñôøi soáng     18

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏCî



“Những ngày đầu năm 
2015, lãnh đạo PC Đà 
Nẵng ấp ủ ý tưởng táo 

bạo lúc bấy giờ, đó là mang công 
nghệ sửa chữa nóng lưới điện, vệ sinh 
rửa sứ bằng nước áp lực cao không 
cắt điện áp dụng trên thực tế lưới 
điện thành phố”, anh Nguyễn Thái 
Tùng - Đội trưởng Đội sửa chữa nóng 
lưới điện (ĐSCNLĐ) PC Đà Nẵng bồi 
hồi nhớ lại.

Người đội trưởng trẻ tuổi vẫn 
nhớ sự tin tưởng và quyết tâm của 
Phó giám đốc PC Đà Nẵng Võ Hòa 
lúc bấy giờ để vươn lên làm chủ công 
nghệ mới này, và hơn thế nữa là tạo 
bước đi tiên phong, tạo dựng niềm 
tin để các công ty điện lực khác trong 
Tổng công ty Điện lực miền Trung 
(EVNCPC) tiếp bước thực hiện công 
nghệ mới mẻ này.  

Đến tháng 9/2015, ý tưởng được 
hiện thực hóa. Đội sửa chữa nóng 
lưới điện PC Đà Nẵng ra đời với 12 

nhân lực. PC Đà Nẵng cũng là đơn vị 
đầu tiên trong EVNCPC tiếp cận và 
triển khai công nghệ sửa chữa nóng 
lưới điện tiên tiến, hiện đại, mang lại 
nhiều lợi ích thiết thực, nâng cao độ 
tin cậy cung cấp điện, đảm bảo điện 
liên tục phục vụ sản xuất và sinh hoạt. 

Xác định con người là nguồn lực 
quan trọng quyết định sự thành công 
của công tác sữa chữa nóng lưới điện, 
PC Đà Nẵng đã chọn 12 công nhân và 
kỹ sư đảm bảo đầy đủ các yếu tố về 
sức khỏe, chiều cao, tâm lý và kinh 
nghiệm làm việc trên lưới điện ít nhất 
3 năm… 

Sau khi thành lập, Đội đã tham 
gia khóa huấn luyện các kỹ năng về 
công tác và chuyển giao công nghệ 
sửa chữa nóng trong 3 tháng do Công 
ty Sửa chữa lưới điện cao thế Hồ Chí 
Minh giảng dạy – đơn vị có thâm niên 
15 năm áp dụng công nghệ này. 

Nhớ lại những ngày đầu, công 
nhân Lê Bình Phương bày tỏ: “Đó là 

5 NĂM “LÀM CHỦ” 
CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA NÓNG LƯỚI ĐIỆN

Công tác sửa chữa nóng lưới điện là bước đi đúng đắn của PC Đà Nẵng, đã mang lại hiệu quả rất lớn

Từ ý tưởng táo bạo đến 
hiệu quả cao trong thực 
tế ứng dụng – đó là chặng 
đường 5 năm công tác sửa 
chữa nóng lưới điện tại TP 
Đà Nẵng hình thành và 
phát triển cho đến hôm 
nay. Đó cũng là bước đi 
trong những nỗ lực không 
ngừng nghỉ suốt thời gian 
qua, lấy sự hài lòng của 
khách hàng là mục tiêu cao 
nhất của PC Đà Nẵng. 
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Đảng bộ PTC1 hiện có 642 đảng viên sinh hoạt tại 23 tổ chức 
Đảng, trong đó có 11 Đảng bộ bộ phận với 76 Chi bộ trực 
thuộc. Nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng 

bộ Công ty thường xuyên chủ động quán triệt việc thực hiện các Chỉ 
thị, Nghị quyết của Đảng ủy các cấp, tổ chức triển khai phổ biến đến 
tận các tổ chức Đảng, đảng viên; xây dựng kế hoạch, ký cam kết thực 
hiện Chỉ thị 05-CT/TW và đưa vào đánh giá, xếp loại hàng năm đối 
với cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, 
đảng viên, công tác chính trị tư tưởng, xây dựng chính quyền và đoàn 
thể xã hội luôn được Đảng bộ quan tâm, chỉ đạo sát sao. Hàng năm, 
số đảng viên được kết nạp từ 20 – 35 đảng viên, đội ngũ đảng viên 
được kết nạp đều phát huy tốt trong công tác, đảm nhiệm các trọng 
trách tại đơn vị, gương mẫu đi đầu trong các phong trào. Tổng kết 
năm 2020, Đảng bộ PTC1 có 114 đảng viên, 17 tổ chức Đảng được 
xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 512 đảng viên, 80 tổ chức 
Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên và tổ chức Đảng 
yếu kém, Đảng bộ PTC1 được Đảng bộ EVNNPT công nhận là tổ chức 
Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những năm qua, Đảng bộ đã thường xuyên sâu sát, lãnh đạo, chỉ 
đạo các tổ chức Đảng, chuyên môn, đoàn thể phát huy sức mạnh tổng 
hợp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên giao.

Năm 2020 đánh dấu nhiều biến động của đất nước: Đại dịch 
Covid-19 đến lũ lụt tại các tỉnh miền Trung ... những khó khăn chồng 
chất mang tính lặp lại trong thời gian ngắn, Tổng công ty Truyền tải 
điện Quốc gia nói chung và PTC1 nói riêng đã phải gồng mình đương 
đầu với những thách thức liên tiếp. Mặc dù phải đối mặt với chuỗi khó 
khăn chung nhưng dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo quyết đoán trên cơ sở 
các giải pháp hữu hiệu gắn liền với thực tế, Đảng ủy, Công ty và toàn 
thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động trong PTC1 đã đoàn 
kết một lòng, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Về mặt quản lý vận hành đã 
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị, đáp ứng yêu 
cầu sản xuất, số vụ sự cố giảm 03 vụ so với năm 2019, trong khi khối 
lượng quản lý vận hành vẫn tăng cả về số trạm biến áp và đường dây 
truyền tải điện.

Trong bối cảnh cao điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cả 
xã hội đang phải cách ly vì dịch bệnh, PTC1 đã nỗ lực hoàn thành 
xuất sắc các nhiệm vụ đột xuất như: Thực hiện lắp đặt, đóng điện 
vận hành MBA 500 kV-600MVA tại TBA 500 kV Nho Quan nhằm 
giảm quá tải trong thời gian cao điểm mùa hè 2020 cho khu vực 
phía Bắc; Di chuyển thành công các tụ bù phục vụ việc đảm bảo 

công nghệ mới, chưa được áp dụng trên lưới 
điện miền Trung nên tôi cảm thấy bỡ ngỡ và 
lo lắng vì chưa biết công việc của mình sẽ 
như thế nào, có nguy hiểm đối với bản thân 
hay không. Gia đình và người thân cũng rất lo 
cho mình vì cứ nghĩ sửa điện “nóng” có nghĩa 
là “sờ” trực tiếp vào điện thì sao có thể làm 
được”.

Vượt qua cảm giác ban đầu, cùng sự 
động viên của lãnh đạo Công ty, các thành 
viên ĐSCNLĐ đã không ngừng trau dồi 
chuyên môn, thực hành kỹ năng tay nghề. 
Đội liên tục rèn luyện, từ thực hành suốt thời 
gian hơn 1 tháng trên lưới không mang điện 
tại bãi tập lại chuyển sang thực hành trên lưới 
điện đang mang điện. 

Cảm giác lần đầu tiên trực tiếp “sờ” đường 
dây đang mang điện, mặc dù qua găng tay 
cách điện vẫn phát ra âm thanh “xẹt xẹt, rè 
rè” khiến anh em trong Đội dâng lên cảm xúc 
khó tả, ai nấy vừa hồi hộp vừa tò mò lại vừa 
phấn khích. Đưa hai tay lên nắm đường dây, 
các thành viên cảm giác như mình đã “nắm” 
được công nghệ. Ký ức đó đã trôi qua gần 5 
năm nhưng vẫn in đậm trong tâm trí của mỗi 
người, như mới ngày hôm qua. 

Trải qua các kỳ sát hạch và được chứng 
nhận đạt yêu cầu sau khóa huấn luyện, ngày 
về đơn vị công tác, các thành viên bỗng 
“nghiện cái âm thanh xẹt xẹt rè rè (âm thanh 
của dòng điện đang vận hành) tự lúc nào 
không hay” - anh Nguyễn Văn Tín, công nhân 
sửa chữa nóng nhớ lại.

Từ những ngày đầu thành lập chỉ 12 
thành viên, qua 5 năm, Đội đã phát triển 
thành 3 tổ sửa chữa nóng với 24 thành viên. 
Cũng với ngần ấy thời gian, Đội đã thực 
hiện 4.505 lượt công tác sửa chữa nóng. Tay 
nghề cũng vững vàng hơn và đáp ứng ngày 
càng cao yêu cầu thực tế với 69 bài công tác 
hotline trên lưới điện trung áp 22 kV như 
thay xà, sứ, máy cắt, dao cách ly, FCO, xử lý 
các hiện tượng bất thường, thực hiện công 
tác trên lưới hai tầng... Bên cạnh đó, Đội đã 
thực hiện 893 lượt công tác vệ sinh cắt điện 
trên lưới điện trung áp 22 kV, các trạm biến 
áp và trụ 110 kV. 

Trong 5 năm qua, những thành quả của 
công tác sửa chữa nóng lưới điện mang lại là 
rất lớn, góp phần đảm bảo lưới điện vận hành 
liên tục, an toàn, tin cậy, đáp ứng yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội của thành phố, sản xuất 
và sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp…

Lê Hải

Chiều ngày 04/01/2021, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng 
năm 2020. Tại Hội nghị này, Đảng bộ Công ty Truyền tải 
điện 1 (PTC1) đã vinh dự là 01 trong 05 tổ chức Đảng được 
Đảng ủy EVN công nhận và khen thưởng, trao tặng danh 
hiệu Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 
2020. Đặc biệt, Đảng bộ PTC1 là tổ chức Đảng duy nhất 
trực thuộc đơn vị thành viên của EVN được vinh dự nhận 
danh hiệu này từ Đảng ủy EVN.
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điện năng tại tại các trạm biến áp 
220 kV để đảm bảo mua điện Trung 
Quốc trong các tháng cao điểm 
mùa khô; Di chuyển giàn tụ bù 
ngang TBN102 - 50MVA từ trạm 500 
kV Thường Tín để lắp đặt vận hành 
tại trạm 220 kV Vĩnh Yên; Di chuyển 
giàn tụ bù ngang TBN101 - 25MVA 
từ trạm 220 kV Vĩnh Yên để lắp đặt 
vận hành tại trạm 220 kV Yên Bái; Di 
chuyển giàn tụ bù ngang TBN102 - 
25MVA từ trạm 220 kV.

Tuy gặp rất nhiều khó khăn 

nhưng Đảng bộ PTC1 đã nỗ lực đạt 
được mức cao nhất của các chỉ tiêu 
trong bối cảnh khó khăn chung, sản 
lượng truyền tải điện năm 2020 tăng 
5,48% so với năm 2019. Đây là mức 
tăng lớn nhất trong hệ thống điện 
Quốc gia.

Với những thành tích đã đạt 
được, Đảng bộ Công ty Truyền tải 
điện 1 đã vinh dự được Đảng bộ Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam khen thưởng 
tổ chức Đảng trong sạch, vững 
mạnh tiêu biểu năm 2020. Đây là 

vinh dự của cán bộ, đảng viên, công 
nhân lao động trong toàn Đảng bộ 
và cũng là niềm động viên, khích lệ 
để cán bộ, đảng viên, CNV LĐ không 
ngừng phấn đấu, xây dựng Đảng bộ 
ngày một phát triển vững chắc, xứng 
đáng là một trong những “anh cả đỏ” 
của ngành, điểm nhấn đặc biệt trên 
hành trình thi đua lập nhiều thành 
tích hơn nữa chào mừng kỷ niệm 40 
năm ngày thành lập Công ty Truyền 
tải điện 1 vào dịp 01/05/2021.

Hồng Hoa  – Lê Quốc

ĐẢNG BỘ PTC1 ĐÓN NHẬN DANH HIỆU 
“TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH” 

TIÊU BIỂU NĂM 2020 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao Giấy khen của Đảng ủy EVN cho các tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn 
"Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu năm 2020
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Ngày 30/12/2020, Đoàn công 
tác của EVNNPC do Ông Hồ 
Mạnh Tuấn – Thành viên Hội 

đồng thành viên Tổng công ty đã đến 
thăm và trao tặng 20 bộ máy tính, 
1.000 cuốn vở viết và 20 suất quà cho 
các em học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn tại Trường Tiểu học Hợp Thịnh 
số 2, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 
với tổng trị giá 300 triệu đồng. Tham 
dự đoàn công tác có ông Trịnh Quang 
Minh – Chủ tịch Công đoàn EVNNPC 
và ông Nguyễn Văn Tin – Trưởng Ban 
Truyền thông. Tham dự cùng đoàn có 
ông Bạch Hồng Quân - Phó Giám đốc 
Công ty Điện lực Bắc Giang, lãnh đạo 
một số phòng của Công ty và lãnh 
đạo Điện lực Hiệp Hòa. Về phía lãnh 
đạo huyện có ông Hoàng Văn Tri - Phó 
Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Hòa, ông 
Phạm Văn Hà - Trưởng phòng Giáo dục 
huyện, lãnh đạo xã cùng các thầy cô 
giáo và các em học sinh của Trường. 

Được biết, Trường Tiểu học Hợp 
Thịnh số 2, huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc 

Giang được thành lập từ năm 2005 với 
tổng số 358 học sinh và 21 thầy cô giáo, 
điều kiện học tập còn nhiều khó khăn, 
học sinh chủ yếu thuộc vùng nông 
thôn, gia đình sản xuất nông nghiệp.

Thầy Vũ Phương Duy – Hiệu 
trưởng nhà trường cho biết: Trường 
Tiểu học Hợp Thịnh số 2 rất phấn 
khởi khi lãnh đạo EVNNPC đã quan 
tâm và dành tặng món quà ý nghĩa 
cho trường. Mặc dù thành lập được 
15 năm song nhà trường vẫn chưa có 
đủ máy tính cho các em học tập theo 
đề án dạy tin học của huyện. Từ năm 
2016, để có máy tính thực hành môn 
tin học cho các em, nhà trường đã 
phải thuê bằng chính số tiền mà các 
em đóng góp hàng tháng. Bằng món 
quà của EVNNPC đã trao tặng, nhà 
trường sẽ có điều kiện tốt hơn để cho 
các em học tập thực hành về công 
nghệ thông tin cũng như cải thiện 
điều kiện làm việc, giảng dạy của các 
thầy cô giáo.

Ông Hồ Mạnh Tuấn – Thành viên 
Hội đồng thành viên Tổng công ty 
chia sẻ: Món quà tri ân khách hàng 
của EVNNPC như một sự chia sẻ ấm áp 
với các khách hàng trong những ngày 
đông giá. Với số quà là 20 máy tính và 
1.000 quyển vở, 20 phần quà cho các 
cháu có hoàn cảnh khó khăn, chúng 
tôi mong rằng tuy không nhiều nhưng 
cũng giải quyết được những vấn đề 
trước mắt của nhà trường, có thể bố 
trí một phòng để các em học sinh 
thực hành về công nghệ thông tin. Hy 
vọng những món quà nhỏ bé này sẽ 
giúp các em có được phương tiện để 
học tập tốt hơn, bổ sung kiến thức cần 
thiết để sau này trở thành những công 
dân đáp ứng được yêu cầu phát triển 
kinh tế xã hội của đất nước, đưa Việt 
Nam ngày càng phát triển hơn nữa. 
Nghĩa cử cũng thể hiện trách nhiệm 
của EVNNPC với cộng đồng xã hội 
đồng thời đóng góp phần nhỏ bé vào 
sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Bình Nguyên 

Ông Hồ Mạnh Tuấn - Thành viên Hội đồng thành viên EVNNPC trao tặng 20 bộ máy tính 
và 1.000 cuốn vở trị giá 300 triệu đồng cho nhà trường

EVNNPC TRAO TẶNG QUÀ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP THỊNH SỐ 2, 
HUYỆN HIỆP HÒA TỈNH BẮC GIANG NHÂN THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG

Với trách nhiệm và tinh thần tri ân các khách hàng sử dụng điện, Tháng “Tri ân khách hàng” năm 
2020 là hoạt động thường niên được Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) triển khai tại 27 tỉnh/
thành phố miền Bắc, địa bàn Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành và cung ứng điện.

Ñieän & Ñôøi soáng     22

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏCî



Cụ thể, đối với lưới điện 110 kV tại các khu vực đang 
bị ảnh hưởng bởi thời tiết băng giá, hiện nay chưa 
phát hiện sự cố nào xảy ra, lưới điện cao áp thuộc 

Tổng công ty Điện  lực miền Bắc quản lý đang vận hành 
bình thường. 

Đối với  lưới điện trung và hạ áp, tại khu vực Lạng Sơn, 
ông Phạm Ngọc Minh - Giám đốc Công ty Điện lực Lạng 
Sơn cho biết: Băng tuyết xảy ra cục bộ ở một điểm núi 
cao của tỉnh như Mẫu Sơn, tuy nhiên, hiện cũng chưa gây 
ra các sự cố lưới điện. Để đảm bảo điện an toàn, liên tục, 
Công ty Điện lực Lạng Sơn đã phân công CBCNV thường 
xuyên kiểm tra các khu vực bị băng tuyết bao phủ, để kịp 
thời có phương án xử lý khi băng tuyết đóng dày, gây ảnh 
hưởng đến các đường dây.

Khự vực Cao Bằng, Hà  Giang, Điện Biên, Quảng Ninh, 
đại diện các đơn vị cũng xác nhận, dù phải tăng cường sự 
kiểm tra, giám sát trên lưới và các trạm biến áp nằm trong 
khu vực có băng giá nhưng lưới điện hiện vẫn được vận 
hành bình thường. Anh em công nhân trước khi đi kiểm 
tra, tác nghiệp hiện trường trong điều kiện khắc nghiệt, 
vất vả đều phải được đảm bảo sức khỏe, an toàn. 

Thời điểm từ nay đến Tết Nguyên đán không xa, với 
nhiệm vụ phải đảm bảo cung  ứng điện an toàn, ổn định, 
chủ động mọi phương án khắc phục sự cố nếu có, Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc cho biết sẽ nỗ lực và chủ động 
trong việc quản lý, cung ứng điện trên địa  bàn 27 tỉnh 
miền Bắc, đảm bảo điện phục vụ các sự kiện, hoạt động 
và sinh hoạt của nhân dân miền  Bắc. Với phương châm 
4 tại chỗ, công tác phòng chống thiên tai của EVNNPC sẽ 
được tổ chức an toàn, hiệu quả để đáp ứng yêu cầu cung 
cấp điện cho hơn 10 triệu khách hàng đón Tết Tân Sửu ấm 
áp, hạnh phúc. 

Mạnh Đức

ĐIỆN VẪN ĐANG ĐƯỢC ĐẢM BẢO VẬN HÀNH AN TOÀN
TẠI MỘT SỐ NƠI CÓ HIỆN TƯỢNG ĐÓNG BĂNG Ở VÙNG NÚI PHÍA BẮC

Những ngày vừa qua, nhiệt độ khu vực vùng núi cao thuộc các tỉnh phía Bắc nước ta giảm mạnh. Cá biệt, tại một số 
khu vực vùng núi cao thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc như  Sapa, Bát Xát (Lào Cai), Nguyên Bình (Cao Bằng), Mèo Vạc (Hà 
Giang), Mẫu Sơn - Lộc Bình (Lạng Sơn), Yên Từ (Quảng Ninh),….nhiệt độ xuống dưới âm độ C nên xảy ra hiện tượng đóng 
băng, sương muối trên một số trạm biến áp và đường dây điện ở khu vực phía Bắc, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, 
tỉnh Cao Bằng hay Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, công nhân các điện lực tại địa bàn đã được huy động nhằm 
tăng cường kiểm tra để kịp thời nắm bắt tình trạng thực tế, phát hiện sự cố kịp thời nhằm chủ động các giải pháp đảm bảo 
quản lý vận hành lưới điện an toàn,  hiệu quả.

Công nhân Điện Lực Lộc Bình đã tổ chức kiểm tra lưới điện khu 
vực bị ảnh hưởng bởi băng giá tại Khu du lịch Mẫu Sơn
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Báo cáo tại cuộc họp, ông Trần 
Việt Anh - Trưởng Ban Tổ chức 
& Nhân sự EVN cho biết, thực 

hiện Quyết định số 852/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ ngày 14/6/2017, 
về phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, 
tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017-
2020 (gọi tắt là Quyết định 852), EVN 
đã phê duyệt Đề án sắp xếp, tái cơ cấu 
giai đoạn 2017 - 2020 của Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia, 5 Tổng công 
ty Điện lực và 3 Tổng công ty Phát điện 
thuộc Tập đoàn. Ngày 19/3/2020, HĐTV 
EVN cũng đã ban hành Chỉ thị số 1646/
CT-EVN về kế hoạch thực hiện công 
tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, cổ 
phần hóa và thoái vốn năm 2020 của 
EVN (Chỉ thị 1646).

Thực hiện Quyết định 852 và Chỉ 
thị 1646, trong năm 2020, EVN đã chủ 
động, tích cực triển khai các nhiệm vụ 
về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, cổ 
phần hóa và thoái vốn. Đến hết năm 
2020, EVN cơ bản hoàn thành toàn 
bộ các nhiệm vụ về sắp xếp, tái cơ 
cấu doanh nghiệp theo Quyết định 
852 của Thủ tướng Chính phủ - ông 
Trần Việt Anh cho hay.

Đến nay, Tập đoàn đã hoàn 
thành cổ phần hóa Tổng công ty 
Phát điện 3; hoàn thành công bố 
giá trị doanh nghiệp và Thủ tướng 
Chính phủ đã phê duyệt phương án 
Cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 
2; trình Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước 
tại doanh nghiệp Hồ sơ xác định giá 

trị doanh nghiệp của Tổng công ty 
Phát điện 1.

EVN cũng đã hoàn thành thoái 
vốn tại 03 công ty cổ phần gồm: 
Công ty CP Cơ điện Thủ Đức, Phong 
điện Thuận Bình và Công ty Tài chính 
CP Điện lực.

EVN cũng đã báo cáo, giải trình 
đối với Đề án chuyển Trung tâm Điều 
độ Hệ thống điện Quốc gia thành 
công ty TNHH MTV, hạch toán độc lập 
trong EVN. Hiện nay, Ủy ban Quản lý 
vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đang 
lập báo cáo thẩm định để trình Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt.

Tập đoàn cũng đã thực hiện tách 
bạch về chi phí khâu phân phối điện 

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu chỉ đạo tại Cuộc họp

EVN CƠ BẢN HOÀN THÀNH TOÀN BỘ NHIỆM VỤ SẮP XẾP, 
TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Sáng 6/1, tại Hà Nội, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 
họp phiên thứ nhất - năm 2021. Ông Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV EVN, Trưởng Ban Đổi mới và 
Phát triển doanh nghiệp EVN chủ trì phiên họp.
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Ông Dương Quang Thành 
khẳng định, trong năm 
2020, mặc dù còn gặp 

nhiều khó khăn trong công tác 
đầu tư, xây dựng nhưng EVN và 
các đơn vị thành viên đã nỗ lực, 
vượt qua thách thức, hoàn thành 
một số dự án đúng tiến độ.

Hiện nay, các đơn vị trực 
thuộc EVN đang triển khai 65 
dự án nguồn điện và cơ sở hạ 
tầng trung tâm điện lực, các dự 
án lưới điện 500/220 kV. Trong 
đó, nhiều dự án đã và đang bám 
sát tiến độ theo yêu cầu như: 
Nhiệt điện Dung Quất I, III; Nhiệt 
điện Quảng Trạch I, II;  Nhiệt 
điện Ô Môn III, IV;  Thủy điện 
Hòa Bình mở rộng;  Thủy điện 
tích năng Bác Ái;  Thủy điện Trị 
An mở rộng; Thủy điện Ialy mở 
rộng; Đường dây 500 kV Lào Cai 
– Vĩnh Yên; Đường dây 500 kV 
Monsoon-Thạnh Mỹ (đoạn trên 
lãnh thổ Việt Nam)...

Tuy nhiên, có một số dự án 
nguồn/lưới điện của EVN chậm 
tiến độ do khó khăn trong công 

tác bồi thường, giải phóng mặt 
bằng; vướng mắc về thủ tục đầu 
tư, về đất quốc phòng; cũng 
như  ảnh hưởng nghiêm trọng 
do tác động của dịch bệnh 
COVID-19…

Khẳng định khối lượng công 
tác đầu tư – xây dựng năm 2021 
là rất lớn, ông Dương Quang 
Thành đề nghị các Ban chuyên 
môn, các đơn vị trực thuộc triển 
khai quyết liệt các giải pháp, đẩy 
nhanh tiến độ các dự án; đặc biệt 
là dự án lưới điện truyền tải như: 
đường dây 500 kV mạch 3; các 
dự án lưới điện giải tỏa công suất 
ở khu vực Tây Bắc, khu vực Ninh 
Thuận, Bình Thuận, Tây Nam Bộ; 
các dự án đấu nối các trung tâm 
điện lực, các dự án nhà máy điện 
BOT…

Các đơn vị cần chủ động bám 
sát và đẩy nhanh các thủ tục 
chuẩn bị đầu tư, kịp thời báo cáo 
EVN những vấn đề phát sinh vượt 
thẩm quyền để EVN xem xét, báo 
cáo cấp trên tháo gỡ.

Hồng Hoa – Hoàng Phượng

EVN QUYẾT LIỆT ĐẨY NHANH CÁC DỰ ÁN 
TRONG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA

Đó là chỉ đạo của ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (EVN) tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo xây dựng các dự án 
điện trong Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia của Tập đoàn, chiều 
06/1, tại Hà Nội.

Ban Chỉ đạo xây dựng các dự án điện trong Quy hoạch phát triển điện 
lực Quốc gia của Tập đoàn Điện lực Việt Nam họp kiểm điểm tiến độ 

các dự án

và kinh doanh bán lẻ; tách bạch về tổ chức 
khâu dịch vụ sửa chữa và quản lý vận hành 
lưới điện phân phối.

Song song đó, EVN cũng tiếp tục đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật 
mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh và năng suất lao động trong toàn Tập 
đoàn; triển khai các đề án, dự án thành phần 
trong Đề án “Nghiên cứu, phát triển, ứng 
dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ Tư (CMCN 4.0) vào hoạt động 
sản xuất kinh doanh” theo kế hoạch đã được 
phê duyệt. Công tác chuẩn bị hạ tầng số, dữ 
liệu đang dần hoàn thiện, là cơ sở để đưa các 
ứng dụng của cuộc CMCN4.0 vào hoạt động 
trong các năm tiếp theo.

Hoàn thành các nhiệm vụ về đào tạo 
trong Đề án quản trị nguồn nhân lực của Tập 
đoàn giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030; 
thực hiện các nhiệm vụ về đào tạo chuyên 
gia, đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý theo kế 
hoạch, triển khai kế hoạch đào tạo trực tuyến 
trong Tập đoàn.

Chỉ đạo tại cuộc họp, ông Dương Quang 
Thành – Chủ tịch HĐTV EVN cho biết, EVN là 
doanh nghiệp nhà nước điển hình của Ủy ban 
Quản lý vốn Nhà nước đã thực hiện tốt công 
tác cổ phần hóa, thoái vốn theo quy định. Có 
thể khẳng định, Đề án sắp xếp, tái cơ cấu giai 
đoạn 2017 - 2020 của Tổng công ty Truyền tải 
điện Quốc gia, 05 Tổng công ty Điện lực và 03 
Tổng công ty Phát điện thuộc EVN đã cơ bản 
được thực hiện thành công.

Phát huy những kết  quả đã đạt được, 
lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu, trong năm 2021 
và giai đoạn tới, các thành viên Ban Đổi mới 
và Phát triển doanh nghiệp EVN, các đơn vị 
thành viên cần bám sát tiến độ về công tác tái 
cơ cấu, cổ phần hóa theo quy định. Tiếp tục 
rà soát, hoàn thành các quy chế, quy định 
trong toàn Tập đoàn, trong đó chú trọng 
công tác nâng cao năng lực quản trị doanh 
nghiệp, quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư 
tại các công ty cổ phần. 

Chủ tịch HĐTV EVN cũng yêu cầu các Ban 
chuyên môn, các đơn vị thực hiện tốt nhiệm 
vụ xây dựng thị trường bán buôn điện cạnh 
tranh, thị trường bán lẻ điện cạnh tranh theo 
chỉ đạo của Bộ Công Thương; đẩy mạnh việc 
ứng dụng các thành quả của cuộc CMCN 4.0 
vào mọi hoạt động sản xuất kinh doanh; thực 
hiện có hiệu quả công cuộc chuyển đổi số. 

Nghi Viên
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Năm 2020, ảnh hưởng tác động 
nặng nề bởi dịch Covid-19, 
tuy nhiên mức tăng trưởng 

điện thương phẩm của EVNNPC đạt 
cao nhất trong khối các tổng công 
ty phân phối, với 74,86 tỷ kWh, tăng 
6,76% so với năm 2019. Đặc biệt, tỉ 
trọng sản lượng điện dành cho công 
nghiệp chiếm 66%, góp phần quan 
trọng vào sự tăng trưởng GDP của 
đất nước. Tổn thất điện năng EVNNPC 
năm 2020 đạt 4,83%, giảm 0,15% so 
với chỉ tiêu EVN giao và vượt chỉ tiêu 
trong kế hoạch 5 năm (4,85%). 

Công tác đầu tư xây dựng, lũy kế 
đến 31/12/2020, Tổng công ty đã khởi 
công 82/65 công trình, đạt 126% kế 
hoạch năm và đóng điện 84/81 công 
trình, đạt 103,7% kế hoạch năm. Một 
số dự án quan trọng tiêu biểu là: ĐD 
và TBA Tĩnh Gia 2; Nghi Xuân; KCN 
Khai Quang;Đường dây 110 kV từ TBA 
220 kV Bắc Ninh 2-VT75; Đường dây 
và TBA110 kV Lục Ngạn ; Dự án cải tạo 
ĐD 110 kV Quỳnh Lưu - Quỳ Hợp.

Công tác kinh doanh dịch vụ 
khách hàng tiếp tục có nhiều chuyển 
biến tích cực; tất cả 14 chỉ tiêu dịch 
vụ khách hàng trong giai đoạn 2016 

- 2020 đều đạt so với quy định. Trong 
giai đoạn 2016 - 2020, EVNNPC cũng 
đã nỗ lực thực hiện đầu tư đưa điện 
về nông thôn, miền núi và hải đảo 
theo Chương trình mục tiêu quốc gia 
Cấp điện cho nông thôn, miền núi, 
hải đảo... cụ thể có 244/245 huyện có 
điện, đạt 99,6%.

Xác định năm 2021 là năm hết 
sức quan trọng khi cả nước triển 
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng lần thứ 13 và là năm khởi đầu 
của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-
2025. EVNNPC đặt mục tiêu tiếp tục 
đáp ứng đủ điện, với chất lượng kỹ 
thuật cao, dịch vụ tốt, cạnh tranh, tiết 
kiệm chi phí; đổi mới, nâng cao hiệu 
quả quản trị doanh nghiệp và năng 

EVNNPC TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

NĂM 2020 VÀ 5 NĂM 2016 - 2020, MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2021 

VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH 5 NĂM 2021 - 2025

Với quyết tâm thực hiện 
mục tiêu kép theo phương 
châm :“Vừa phòng chống dịch 
bệnh, vừa phát triển kinh tế”, 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
(EVNNPC) đã thực hiện tốt chủ 
đề “Tập trung hoàn thành toàn 
diện kế hoạch 5 năm 2016 - 
2020”; đảm bảo điện an toàn, 
tin cậy phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội và đời sống nhân dân 
27 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch HĐTV và bà Đỗ Nguyệt Ánh - TV HĐTV, Tổng 
Giám đốc EVNNPC đồng chủ trì Hội nghị 

Ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch HĐTV EVNNPC phát biểu tại Hội nghị
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suất lao động dựa trên nền tảng số. 
EVNNPC phấn đấu trở thành doanh 
nghiệp số ngang tầm khu vực vào 
năm 2025, tiếp tục cải thiện và nâng 
cao vật chất và tinh thần cho người 
lao động.  

Tại Hội nghị, bà Đỗ Nguyệt Ánh – 
Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng 
Giám đốc EVNNPC cho biết: Năm 2021 
sẽ quyết tâm tập trung hoàn thành và 
đạt các chỉ tiêu của EVN giao; triển khai 
ngay việc giao kế hoạch năm 2021 cho 
các đơn vị nhằm chủ động trong công 
tác điều hành sản xuất kinh doanh; 
tập trung triển khai chuyển đổi số đẩy 
nhanh quá trình điện tử hóa hệ thống 
đo đếm, chu trình tự động hóa lưới 
điện, tăng cường nghiên cứu sáng tạo 
ứng dụng những thành tựu của cách 
mạng công nghiệp 4.0 vào SXKD; 
Thực hiện nghiêm các quy định của 
pháp luật của Tập đoàn và Tổng công 
ty trong việc tuân thủ các quy trình, 
quy định trong công tác ĐTXD, quản 
lý vận hành, kinh doanh, kiểm soát 
xuất vốn đầu tư, đơn giá đầu tư thiết 
bị, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định ĐTXD 
về nghiệm thu và quản lý vận hành.

Cùng với đó, duy trì và phát 
huy các hình thức khen thưởng kịp 
thời để động viên tập thể và các 
cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, 
thực hiện chấm điểm và hoàn thành 
nhiệm chi trả lương theo hiệu quả 
công việc.

Bình Nguyên

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - TV HĐTV, Tổng Giám đốc EVNNPC phát biểu tại Hội nghị

Ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch HĐTV và bà Đỗ Nguyệt Ánh – TV HĐTV, Tổng 
Giám đốc EVNNPC trao Cờ thi đua của Tổng công ty cho Công ty Điện lực Hưng Yên

Một số chỉ tiêu của 
EVNNPC trong năm 2021:

- Điện thương phẩm: Đạt 80 
tỷ kWh;

- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện 
qua kênh Cổng dịch vụ công 
Quốc gia: Đạt 40%;

- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện 
theo phương thức điện tử: Đạt 
85% trở lên;

- Tổn thất điện năng: 4,55%;

- Năng suất lao động theo 
thương phẩm: 3,46 triệu kWh/
lao động;

- Năng suất lao động theo 
khách hàng: 464 khách hàng/lao 
động;

- Giá trị đầu tư xây dựng: 
17.379 tỷ đồng.

- Về công tác chuyển đổi số: 
Trong năm 2021, xây dựng kế 
hoạch chuyển đổi số dựa trên 
các chương trình:

+ Số hóa toàn bộ tài sản lưới 
điện thông qua hệ thống quản lý 
lưới điện trên bản đồ (GIS) 

+ Số hóa toàn bộ các quy 
trình  nội bộ theo các mảng công 
việc 

+ Các dự án tự động hóa 
lưới điện.
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Năm 2021, dự báo, Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam sẽ tiếp tục 
gặp nhiều khó khăn, thách 

thức. Trong đó, ảnh hưởng của  dịch 
bệnh COVID – 19 sẽ còn kéo dài. Tình 

hình thời tiết bất thường, nhu cầu 
phụ tải sẽ có nhiều thời điểm xuống 
rất thấp, gây khó khăn cho công tác 
vận hành hệ thống điện. Nhu cầu vốn 
đầu tư cho các dự án điện của EVN 

trong thời gian tới tiếp tục tăng cao, 
nhưng các cơ chế chính sách hỗ trợ 
huy động vốn ngày càng khó khăn. 

Trong đầu tư xây dựng, công tác 
đền bù giải phóng mặt bằng (đặc 
biệt là vấn đề giải quyết các thủ tục 
chuyển đổi mục đích sử dụng đất 
rừng) còn nhiều vướng mắc.  Công 
cuộc chuyển đổi số chưa có hình mẫu 
và tiền lệ tại các doanh nghiệp Nhà 
nước ở Việt Nam. Việc sắp xếp, đổi 
mới doanh nghiệp giai đoạn 2021-
2025 gắn với lộ trình hình thành 
và phát triển thị trường bán lẻ điện 
cạnh tranh, sẽ dẫn tới sự xáo trộn 
nhất định về  mô hình, hoạt động 
sản xuất kinh doanh của các đơn vị 
và đời sống, thu nhập, việc làm của 
người lao động.

Trước những thách thức trên, 
Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang 

EVN TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP 
ĐẢM BẢO CUNG ỨNG ĐIỆN NĂM 2021

Tại phiên làm việc buổi chiều ngày 12/1 của Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, 
triển khai nhiệm vụ năm 2021 Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đã có bài phát 
biểu chỉ đạo về các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn trong năm 2021.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành tặng hoa cho 07 đơn vị được tặng xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao tặng Cờ thi đua của Tập đoàn cho 
các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
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Thành đề nghị toàn Tập đoàn tăng 
cường các giải pháp để đẩy nhanh 
tiến độ đầu tư xây dựng các dự án 
điện và ứng dụng khoa học công 
nghệ (KHCN) trong quản lý dự án, 
số hóa các công đoạn đầu tư xây 
dựng.  Tiếp tục thực hiện linh hoạt, 
hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng 
chống đại dịch COVID-19, vừa đảm 
bảo vận hành an toàn và hiệu quả 
hệ thống điện trong tình hình nguồn 
điện dư thừa.

Lập kế hoạch sửa chữa bảo 
dưỡng khoa học, hiệu quả, theo 
tình trạng thiết bị, đảm bảo các tổ 
máy sẵn sàng vận hành theo lệnh 
điều động; chuẩn bị đầy đủ vật tư 
thiết bị dự phòng cho sửa chữa; siết 
chặt kỷ luật vận hành, không để xảy 
ra sự cố lớn. Ứng dụng các công cụ 
dự báo hiện đại, xây dựng kế hoạch 
vận hành, điều tiết các hồ thủy điện 
bám sát diễn biến thực tế, đảm bảo 
tiết kiệm nước, an toàn trong mùa 
mưa lũ.

Tích cực triển khai thực hiện 
chủ đề Chuyển đổi số, trong đó 
triển khai nhân rộng trong toàn Tập 
đoàn các kết quả nghiên cứu, ứng 
dụng đã được nghiệm thu tại các 
đơn vị.  Nghiên cứu, đề xuất triển 
khai kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực hạ 
tầng viễn thông và công nghệ thông 
tin. Hoàn thiện số hóa công tác quản 

trị, quản lý để tiết kiệm chi phí, cân 
bằng tài chính. 

Hoàn thiện Hệ thống Quy chế 
Quản lý nội bộ theo hệ thống số hóa. 
Trong đó hoàn thành công tác xây 
dựng và trình duyệt các kế hoạch 
trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 để 
định vị vị trí của Tập đoàn trong cộng 
đồng doanh nghiệp trong nước và 
quốc tế. Hoàn thiện việc sửa đổi phân 
cấp và hệ thống quy chế quản lý nội 
bộ của tập đoàn trong tháng 6/2021. 
Hoàn thành sửa đổi Điều lệ Tập đoàn 
và các đơn vị trong năm 2021.

Chủ động, tích cực nghiên cứu 
các văn bản quy phạm pháp luật mới 
có điều chỉnh tổ chức và hoạt động 
của EVN để kịp thời kiến nghị, đề xuất 
các nội dung liên quan và thực hiện 
điều chỉnh các Quy chế quản lý nội 
bộ của EVN cho thống nhất, phù hợp.

Bảo toàn và phát triển vốn nhà 
nước đầu tư tại EVN và vốn của EVN 
đầu tư tại các đơn vị trong mọi tình 
huống. Triệt để tiết kiệm chi phí, đặc 
biệt là các chi phí mua sắm vật tư 
thiết bị.

Triển khai các nhiệm vụ sắp xếp, 
đổi mới doanh nghiệp, trong đó hoàn 
thành Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới 
doanh nghiệp trong Tập đoàn để trình 
HĐTV thông qua trong Quý 1/2021, 
để trình Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước 

tại doanh nghiệp.  Hoàn thành IPO 
Tổng công ty Phát điện 2 trong tháng 
02/2021 và chuyển thành Công ty cổ 
phần. Triển khai các thủ tục cổ phần 
hóa Tổng công ty Phát điện 1 theo kế 
hoạch được duyệt.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương 
Quang Thành đề nghị toàn Tập đoàn 
tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực. 
Trong đó, Tập đoàn thực hiện triệt 
để các nhiệm vụ và giải pháp thuộc 
Đề án Quản trị nguồn nhân lực của 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 
2025, tầm nhìn đến năm 2030. Khẩn 
trương hoàn thiện đề án nghiên cứu 
về năng suất lao động trong EVN, 
triển khai áp dụng mô hình lương 
3P để thu hút nguồn nhân lực chất 
lượng cao và giữ chân nhân sự có 
chất lượng. Cán bộ, công nhân viên, 
người lao động của EVN cần tiếp tục 
nâng cao năng lực hơn nữa để đáp 
ứng với sự phát triển của khoa học 
kỹ thuật trên thế giới, làm chủ công 
nghệ và quản trị xuất sắc các công 
việc theo chức trách, nhiệm vụ được 
phân công.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn 
Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng cũng 
đã phát động thi đua thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021.

Đinh Liên

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân trao tặng Bằng khen 
của Tập đoàn cho những tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
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Ban Chỉ đạo ứng dụng công 
nghệ của cuộc CMCN 4.0  vào 
hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã 
họp chiều 7/1/2021, tại Hà Nội. Ông 
Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV 
EVN chủ trì cuộc họp.

Trong năm qua,  EVN đã chủ 
động  nghiên cứu, ứng dụng các 
thành quả của cuộc CMCN 4.0,  phù 
hợp với Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 
27/9/2019 của Bộ Chính trị  về một 
số chủ trương, chính sách chủ động 
tham gia cuộc  cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư cũng như chiến 
lược của Chính phủ.

Đánh giá cao nỗ lực của các đơn 
vị trong thời gian qua, Chủ tịch HĐTV 
EVN yêu cầu, trong giai đoạn tới, các 
đơn vị cần khai thác hiệu quả các dữ 
liệu, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số 
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 
sản xuất kinh doanh, tăng năng suất 

lao động. Lãnh đạo Tập đoàn cũng 
yêu cầu các đơn vị chú trọng đầu tư, 
nâng cấp hạ tầng công nghệ thông 
tin, an ninh mạng,…, để chuyển đổi 
số thành công.

Tại cuộc họp này, ông Trần Đình 
Nhân – Tổng Giám đốc EVN cho biết, 
trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều 
khó khăn nhưng hoạt động ứng dụng 
công nghệ của cuộc CMCN 4.0 cũng 
đã trở thành xu hướng, thành các 
hoạt động nổi bật, tạo ra phong trào 
thi đua tại các đơn vị trực thuộc EVN.

Theo Ban Chiến lược phát triển 
của EVN, tính chung toàn Tập đoàn, 
trong năm qua, đã có 7 nhiệm vụ về 
ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 
4.0 được hoàn thành. Trong đó, riêng 
Tổng công ty Điện lực miền Trung 
hoàn thành 3 nhiệm vụ, gồm:  Ứng 
dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh 
vực thị giác máy tính để kiểm tra hình 
ảnh hiện trường trên chương trình 

IMIS; Thực hiện số hóa công tác quản 
lý kỹ thuật lưới điện phân phối (thực 
hiện thí điểm tại EVNCPC);  Nghiên 
cứu xây dựng hệ thống trạm sạc xe 
điện có tích hợp năng lượng tái tạo 
(kết hợp cùng Ban Chiến lược phát 
triển của EVN).

Các nhiệm vụ còn lại gồm: Trung 
tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia 
đã “Triển khai hệ thống giám sát diện 
rộng và xử lý dữ liệu lớn vào công tác 
thu thập thông tin và kiểm soát sự cố 
trong vận hành hệ thống điện, lập 
kế hoạch hệ thống điện, thị trường 
điện”. Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
hoàn thành “Xây dựng thiết kế chuẩn 
và tiêu chuẩn kỹ thuật cho trạm biến 
áp 110 kV kỹ thuật số”. Tổng công ty 
Điện lực TP Hà Nội đã “Nghiên cứu, 
xây dựng hệ thống chăm sóc khách 
hàng tự động giao tiếp trực tuyến 
trên Internet”. Tổng công ty Điện lực 
TP Hồ Chí Minh hoàn thành “Nghiên 
cứu lựa chọn, làm chủ công nghệ tự 
động hóa lưới điện 22 kV”.

Lãnh đạo Tập đoàn cũng khẳng 
định, các đơn vị đã dần chuyển đổi 
tư duy, nhận thức về tầm quan trọng 
của chuyển đổi số và ứng dụng công 
nghệ cuộc CMCN 4.0. Đặc biệt, qua 
đại dịch COVID-19, có thể thấy việc 
chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng, 
mạnh mẽ, hiệu quả. Các công việc 
của EVN được duy trì đều đặn  nhờ 
đã chuẩn bị tốt hạ tầng số trong các 
năm qua. Điều này càng khẳng định 
việc chuyển đổi số và ứng dụng công 
nghệ cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động 
sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn là 
nhiệm vụ rất quan trọng, mang tính 
quyết định trong giai đoạn tới.

 Hồng Hoa – Bá Phương

Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam họp chiều 7/1/2021

EVN CHỦ ĐỘNG NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG THÀNH QUẢ 
CỦA CUỘC CMCN 4.0 VÀO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

Trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng hoạt động ứng dụng công nghệ của 
cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc EVN đã đạt được 
một số thành quả và cho thấy hiệu quả bước đầu.
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Ngày 22/1/2021, tại Hà 
Nội, Công ty Dịch vụ kỹ thuật 
Truyền tải điện (NPTS) đã tổ 
chức thành công Hội nghị tổng 
kết công tác Đảng và chuyên 
môn năm 2020,  triển khai 
nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có 
đồng chí Phạm Lê Phú – Phó 
Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám 

đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 
gia (EVNNPT); Đồng chí Nguyễn Minh 
Thắng - UV BCH Đảng bộ, Thành viên 
HĐTV; Đồng chí Lưu Việt Tiến - UV BCH 
Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc; Đồng 
chí Nguyễn Huy Thắng, Ủy viên BTV 
Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn; đại 
diện lãnh đaọ các Ban chức năng của 
Tổng công ty. Về phía NPTS có đồng 
chí Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng 
ủy, Giám đốc Công ty cùng các đồng 
chí UV BTV, UV BCH Đảng bộ, Ban 
giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, lãnh 
đạo các phòng chức năng của Công 
ty; lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của 
các đơn vị trực thuộc. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng 
chí Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng 
ủy, Giám đốc Công ty cho biết: Năm 
2020 là năm đánh dấu mốc 3 năm 
thành lập Công ty Dịch vụ kỹ thuật 
truyền tải điện. Bên cạnh những khó 
khăn do dịch bệnh Covid -19, NPTS 
đã thực hiện nhiệm vụ năm 2020 
với những thuận lợi cơ bản và được 
sự quan tâm sâu sát của Tập đoàn và 
Tổng công ty cùng các đơn vị trong 
ngành. Đồng thời, với mô hình tổ 
chức đảng, bộ máy quản lý và các tổ 
chức đoàn thể đồng bộ, xuyên suốt 
từ Công ty đến các đơn vị, tạo nhiều 
thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

được giao. Trên cơ sở mục tiêu tổng 
quát của Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ và nhiệm vụ, kế hoạch được giao; 
bám sát chủ đề năm 2020: “Tập trung 
hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 
năm 2016-2020”, Đảng ủy công ty đã 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống 
chính trị, động viên cán bộ đảng viên, 
công nhân viên thi đua sản xuất, 
hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 
được giao, góp phần quan trọng vào 
việc hoàn thành kế hoạch chung của 
toàn Tổng công ty.

Đây cũng là một năm đầy biến 
động vì dịch bệnh Covid-19 đã ảnh 
hưởng đến môi trường làm việc của 
CBNV Công ty nói chung, các tổ công 
tác tại các địa phương là vùng dịch, 
nhưng bằng sự quan tâm, chỉ đạo 
quyết liệt của Đảng ủy, Ban Thường 
vụ, Ban Giám đốc, sự nỗ lực cố gắng 
của tập thể cán bộ công nhân viên, 
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. Đã hoàn thành được nhiệm vụ, 
chức năng phục vụ thí nghiệm, sửa 
chữa và vận tải cho lưới điện an toàn, 
ổn đinh, khắc phục nhanh sự cố.

Theo đó, với  nguồn nhân lực 
hiện có  của Công ty có thể  thực 
hiện tốt một số Gói thầu  như  Lắp 
đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh, tích hợp 
hệ thống SICAMPAS, tháo dỡ đóng 
gói MBA của các dự án đầu tư xây 
dựng đạt tiến độ và chất lượng cao, 
cụ thể trong  công tác thí nghiệm 
định kỳ năm 2020 đã hoàn thành 
100%, với tổng cộng 18.622 danh 
mục, lũy kế  đến 12/1/2021 đã thực 
hiện được 10.221 danh mục đạt 55% 
so với kế hoạch năm 2021.

Trong công tác xử lý sự cố, SCTX, 
khiếm khuyết bất thường tại các TBA, 
Lãnh đạo  NPTS đã đôn đốc, chỉ đạo 
trực tiếp các Trung tâm DVKT tham 
gia xử lý sự cố và sửa chữa thường 
xuyên, bất thường trên lưới Truyền 

NPTS: TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 
VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy,
 Giám đốc NPTS phát biểu tại Hội nghị
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tải điện, hiện không còn tồn tại chưa 
xử lý. Khối lượng thực hiện lũy kế đến 
tháng 12/2020, NPTS đã tham gia 
xử lý và hoàn thành với tổng cộng 
1.019  hạng mục trên toàn Tổng công 
ty. Ngoài ra, NPTS còn tham gia chứng 
kiến thí nghiệm và đánh giá chất 
lượng VTTB trước khi đưa vào lắp đặt. 

Trong công tác Sửa chữa lớn trên 
lưới các PTC, năm 2020 do ảnh hưởng 
của dịch Covid-19, tiến độ cung cấp 
VTTB có chậm hơn so với kế hoạch. 
Tuy nhiên, NPTS đã bố trí nhân lực, 
trang thiết bị và phương tiện, đến 
ngày 31/12/2020 NPTS đã thi công 
hoàn thành 100%, với tổng cộng 
370/370 hạng mục theo đúng khối 
lượng của các PTC giao, dự kiến kế 
hoạch doanh thu đạt 20,333 tỷ đồng 
(trong đó dự kiến giá trị nhân công 
đạt 14,974 tỷ đồng).  Đã hoàn thành 
100% công tác sửa chữa lớn tài sản 
của NPTS năm 2020 với 16 danh mục 
công trình và kế hoạch vốn 8,241 tỷ 
đồng; Các chỉ tiêu tài chính của NPTS 
đều đảm bảo chỉ tiêu theo kế hoạch.  

Cùng với đó, công tác Nâng cao 
hiệu quả tài chính, Nhóm chỉ tiêu tăng 
hiệu quả sử dụng vốn, chỉ tiêu giảm chi 
phí SXKD đều được Công ty thực hiện 
rất tốt. Theo đó, Công ty đã thực hiện 
thanh xử lý 100% VTTB tồn đọng, kém 
phẩm chất, với tổng giá trị 131 triệu 
đồng/15,944 tỷ đồng nguyên giá VTTB 
(tiền lãi thu được là 102 triệu đồng); 
tăng hiệu quả trong công tác đấu 
thầu,  hoàn thành 100% khối lượng 
sửa chữa lớn năm 2020 trong tháng 11 
theo đúng chỉ đạo của EVNNPT.

Trong công tác thi công tự 
thực hiện các công trình đầu tư xây 
dựng,  NPTS đã phối hợp cùng các 
đơn vị QLDA của Tổng công ty thực 
hiện các nhiệm vụ tháo dỡ, lắp đặt các 
MBA; Thí nghiệm hiệu chỉnh nhất thứ, 
nhị thứ; Cấu hình hệ thống điều khiển 
máy tính; tư vấn giám sát công trình. 
Góp phần vào việc đóng điện 38 dự 
án (tương ứng 56 gói thầu), đang 
thi công dở dang 37 gói thầu. Trong 
tháng 01/2021 sẽ tham gia thực hiện 
thi công đóng điện 07 dự án. Doanh 
thu dự kiến đạt khoảng 68,1 tỷ đồng.

Song song, NPTS cũng đã thực 
hiện tốt công tác Văn hóa doanh 

nghiệp; chế độ chính sách, tiền lương, 
thu nhập của người lao động, phúc 
lợi tập thể được bảo đảm; Đẩy mạnh 
các phong trào thi đua yêu nước, 
phong trào phát huy sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học 
công nghệ và công nghệ thông tin 
vào công tác quản lý vận hành với 27 
sáng kiến  được duyệt  và triển khai 
03 nhiệm vụ KHCN. Trong thời gian 
tới, Lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục tập 
trung tối đa trong công tác phát triển 
nguồn nhân lực để đào tạo đội ngũ 
CBCNV chất lượng.

Đối với công tác ứng dụng khoa 
học công nghệ, NPTS đang triển khai 
xây dựng đề án phòng thí nghiệm 
điện đến điện áp 500 kV theo tiêu 
chuẩn quốc tế và thực hiện nhiệm 
vụ tự động hóa được Tổng công ty 
giao;  Hoàn thành phương án, kế 
hoạch đào tạo, phát triển nguồn 
nhân lực giai đoạn 2021-2025 trình 
EVNNPT phê duyệt; Tiếp tục đào tạo, 
bổ sung kiến thức về chuyên môn kỹ 
thuật, quản lý kinh tế, quản trị doanh 
nghiệp cho cán bộ đương chức và 
cán bộ trong quy hoạch các chức 
danh do EVNNPT quản lý giai đoạn 
2021-2025.  Tuy ảnh hưởng bởi dịch 
bệnh Covid-19, nhưng NPTS vẫn nỗ 
lực để hoàn thành cơ bản các phần 
đào tạo chung của EVNNPT và riêng 
của NPTS xây dựng hằng năm. Công 

tác thanh tra, kiểm tra, an toàn quản 
lý vận  hành, công tác huấn luyện ATĐ, 
ATVSLĐ, công tác Bảo hộ lao động, 
công tác PCTT&TKCN luôn được lãnh 
đạo NPTS quan tâm chú trọng.

Về công tác Đảng, Đảng 
ủy NPTS đã xây dựng và tổ chức thực 
hiện có hiệu quả chương trình, kế 
hoạch công tác năm 2020 của Đảng 
ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Chỉ 
đạo xây dựng và ban hành các Nghị 
quyết chuyên đề  như  Nghị quyết về 
tổng kết công tác Đảng năm 2019 và 
phương hướng nhiệm vụ năm 2020; 
Nghị quyết về công tác quốc phòng, 
quân sự năm 2020; Nghị quyết về 
các mục tiêu cần hoàn thành đối với 
các dự án trọng điểm, cấp bách chào 
mừng Đại hội Đảng. Tiếp tục triển khai 
Nghị quyết chuyên đề các năm trước 
của Đảng ủy EVN, EVNNPT và  NPTS; 
Tổ chức thành công Đại hội Đảng 
bộ  NPTS  nhiệm kỳ 2020-2025 theo 
các kế hoạch, hướng dẫn của Đảng 
ủy cấp trên, đóng góp có hiệu quả 
vào thành công của Đại hội Đảng bộ 
EVNNPT; Đại hội Đảng bộ NPTS gồm 
13 đồng chí; Ban Chấp hành đã bầu 
Ban Thường vụ 03 đồng chí, bầu Bí 
thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra và 
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 
theo đúng đề án nhân sự, tập trung 
kiện toàn, ban hành hệ thống văn 
bản đầu nhiệm kỳ với các quy định, 

Đồng chí Phạm Lê Phú -  Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT
 phát biểu chỉ đạo Hội nghị
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chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ 
chức thực hiện; Thực hiện chuẩn y kết 
quả bầu cử của các chi bộ trực thuộc 
nhiệm kỳ 2020-2022 theo quy định; 
Thực hiện việc bồi dưỡng, nâng cao 
nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối, 
quan điểm của Đảng và chính sách 
pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ 
cán bộ, đảng viên, CNV trong toàn 
Đảng bộ góp phần nâng cao ý thức 
trách nhiệm, tính tiền phong, gương 
mẫu của cán bộ, đảng viên; Quán triệt 
thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 7 khóa XII, trọng tâm là Nghị 
quyết số 20-NQ/TW về lãnh đạo công 
tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, 
đảng viên trong tình hình mới, chỉ 
đạo triển khai thực hiện trong toàn 
Đảng bộ. Đã làm tốt công tác cán bộ, 
công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công 
tác quản lý, phát triển đảng viên và 
thực hiện tốt việc tuyên truyền theo 
văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng 
chí Phạm Lê Phú -   Phó Bí thư Đảng 
Ủy,  Tổng giám đốc  EVNNPT biểu 
dương tinh thần đoàn kết, vượt 
khó, nỗ lực của toàn thể CBCNVC-
LĐ của  NPTS  đã đóng góp quan 
trọng vào sự thành công chung của 
EVNNPT  trong năm 2020 và giai 
đoạn 2016-2020 kể cả trong công tác 
chuyên môn cũng như trong công 
tác Đảng. Để hoàn thành nhiệm vụ 
kế hoạch năm 2021, đồng chí đề nghị 

Tập thể Lãnh đạo NPTS khắc phục 
các khuyết điểm, tồn tại  trong công 
tác quản lý điều hành của năm 2020. 
Tập trung công việc ngay từ đầu năm, 
chú trọng đảm bảo chất lượng và 
tiến độ các dự án. Đồng chí cũng đề 
nghị NPTS tích cực ứng dụng KHCN, 
CNTT trong các hoạt động của  dơn 
vị; xây dựng kế hoạch chuyển đổi số 
và tích cực đóng góp ý kiến cho Đề 
án Chuyển đổi số của Tổng công ty. 
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, 
công việc trong Chiến lược phát triển 
EVNNPT và các Chiến lược thành 
phần theo lộ trình. Tập trung triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ, công 
việc theo kế hoạch trong các đề án 
lớn, quan trọng của Tổng công ty; 

Đồng chí Phạm Lê Phú -  Phó Bí thư Đảng Ủy, Tổng giám đốc EVNNPT  và đồng 
chí Nguyễn Minh Thắng - Thành viên HĐTV EVNNPT tặng bằng khen cho các cá 

nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020

Đồng chí Phạm Lê Phú -  Phó Bí thư Đảng Ủy, Tổng giám đốc EVNNPT tặng bằng 
khen cho đại diện các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020

Đồng chí Lưu Việt Tiến -  UV BCH Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc EVNNPT tặng Cờ 
thi đua cho đại diện các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020
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Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Văn hóa EVNNPT và công tác truyền 
thông trong toàn Tổng công ty; Tăng cường thực hiện công tác đào 
tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; trong đó chú trọng xây 
dựng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật của EVNNPT; đội ngũ CBCNV của 
EVNNPT có kiến thức, ý thức và kỹ năng kỹ thuật số nhằm thúc đẩy 
đổi mới, sáng tạo; Tích cực trao đổi, phối hợp với các đơn vị trong 
nước và nước ngoài để học tập kinh nghiệm, huy động vốn ĐTXD, 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thực hiện các mục tiêu 
chiến lược.

Thay mặt toàn thể CBCNV NPTS, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng 
đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Lê Phú để điều 
hành hoạt động năm 2021 đạt hiệu quả tốt nhất. Qua đó, để hoàn 
thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch năm 2021, Lãnh đạo NPTS 
sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác điều hành trong 
năm 2020 và triển khai nhiều biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ 
năm 2021. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quản lý điều hành trên các 
mặt công tác để thực hiện hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính 
trị năm 2021. Về công tác xây dựng Đảng, BCH Đảng bộ NPTS tiếp 
tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện các giải pháp nâng 
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tiếp 
tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức 
đoàn thể quần chúng, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây 
dựng Đảng. 

 Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị kế hoạch năm 2021, Tập 
thể Lãnh đạo NPTS đã đề ra 4 nhóm giải pháp về thực hiện nhiệm 
vụ chính trị, đó là: Nhóm giải pháp đảm bảo vận hành Hệ thống 
Truyền tải điện Quốc gia an toàn, liên tục và ổn định;   Nhóm giải 
pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công các công trình sửa chữa 
lớn lưới điện năm 2021; Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 
động SXKD, ĐTXD và tăng năng suất lao động và nhóm giải pháp 
đảm bảo việc làm, chế độ phúc lợi và nâng cao đời sống cán bộ 
công nhân viên.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 nên có ý nghĩa rất quan trọng, dự kiến 
bối cảnh trong nước và thế giới năm 2021 có nhiều tác động đến 
tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong đó đại dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp, tiếp tục tác động tiêu cực tới sự phục 
hồi kinh tế thế giới và trong nước, cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ Tư đang diễn biến rất nhanh, tác động trên nhiều phương 
diện vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với nước ta; sự phát triển 
nhiều trung tâm năng lượng tái tạo công suất lớn rộng khắp trên 
các tỉnh trong khu vực có lưới điện Công ty quản lý, nhiều công 
trình lưới điện truyền tải đang được gấp rút triển khai để góp phần 
nâng cao năng lực hệ thống truyền tải điện, giải tỏa nguồn năng 
lượng tái tạo.

Trong bối cảnh có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách 
thức đan xen, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công ty Dịch 
vụ kỹ thuật truyền tải điện đã và đang quyết tâm, nỗ lực phấn đấu 
nhiều hơn nữa để đạt được mục tiêu đề ra, góp phần hoàn thành 
thắng lợi mục tiêu kế hoạch chính trị năm 2021 do EVNNPT giao, 
xứng đáng là lá cờ đầu của Tổng công ty trên con đường “Truyền 
niềm tin”.

Đồng Khởi

Điện mặt trời mái nhà phát triển mạnh 
nhờ cơ chế mới

Trong những năm gần đây, cơ chế khuyến 
khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam (các 
Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 
và Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 
06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ) đã mang lại 
sự phát triển bùng nổ đối với năng lượng tái tạo 
nói chung và điện mặt trời nói riêng ở Việt Nam. 
Đến thời điểm hiện tại, tổng công suất lắp đặt 
về điện mặt trời trên cả nước đã đạt tới khoảng 
19.400 MWp (trong đó có gần 9.300 MWp là điện 
mặt trời mái nhà), tương ứng khoảng 16.500 
MW - chiếm khoảng 25% tổng công suất lắp đặt 
nguồn điện của hệ thống điện Quốc gia. 

Theo số liệu thống kê, toàn bộ sản lượng 
điện phát từ điện mặt trời trên toàn quốc trong 
cả năm 2020 là 10,6 tỷ kWh (trong đó riêng điện 
mặt trời mái nhà là 1,16 tỷ kWh), chiếm khoảng 
4,3% tổng sản lượng huy động nguồn toàn hệ 
thống điện quốc gia.

Mặc dù nếu căn cứ số liệu thống kê là tổng 
công suất điện mặt trời chiếm khoảng 25% công 
suất lắp đặt nguồn điện toàn hệ thống nhưng 
với đặc điểm tự nhiên của điện mặt trời là phụ 
thuộc lớn vào thời gian nắng trong ngày, có 
nghĩa là nắng mạnh thì phát nhiều điện và tắt 
nắng thì không phát điện cũng đã bộc lộ những 
khó khăn, bất cập trong vận hành hệ thống điện. 

Do đặc điểm thời tiết từ tháng 9 trở về cuối 
năm có xu hướng lạnh dần nên phụ tải hệ thống 
điện quốc gia chuyển sang mẫu điển hình của 
mùa lạnh. Như số liệu ở trên, nếu tổng công suất 
điện mặt trời trên cả nước là 16.500 MW thì cũng 
đã tương đương khoảng 40% phụ tải toàn quốc 
vào lúc thấp điểm buổi trưa.

Từ hình dạng biểu đồ phụ tải ngày điển 
hình gần đây, có thể nhận thấy một số đặc điểm 
của vận hành hệ thống như ở hình trên, đó là: 

Có thời điểm xảy ra hiện tượng thừa công 
suất vào giờ thấp điểm trưa khoảng từ 10h-14h 
(nhất là vào các ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ) do 
lúc này phụ tải xuống thấp nhưng bức xạ mặt 
trời lại tốt nhất trong ngày. 

Mặt khác, vào giờ cao điểm tối (khoảng từ 
17h30-18h30) là thời điểm mà nhu cầu tiêu thụ 
điện cao nhất trong ngày, hệ thống điện cần 
một lượng công suất phát điện khá lớn nhưng 
lúc này khả năng đáp ứng của hàng chục nghìn 
MW điện mặt trời hầu như không còn. Vì vậy, để 
đảm bảo cung cấp điện, hệ thống điện luôn cần 
phải duy trì sẵn sàng một số tổ máy phát điện 
truyền thống.
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Khó khăn lớn trong vận hành hệ thống điện khi tỷ trọng 
thành phần điện mặt trời ngày càng cao

ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ PHÁT TRIỂN BÙNG NỔ, 

TỔNG CÔNG SUẤT LẮP ĐẶT ĐÃ LÊN TỚI GẦN 9300 MWP

Theo số liệu của Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (EVN), đến hết 
ngày 31/12/2020 đã có 101.029 
công trình điện mặt trời mái nhà 
(ĐMTMN) đã được đấu nối vào hệ 
thống điện với tổng công suất lắp 
đặt lên tới gần 9.296 MWp. Tổng 
sản lượng phát điện lên lưới từ 
ĐMTMN lũy kế đến nay đã đạt hơn 
1,15 tỷ kWh, góp phần đảm bảo 
cung cấp điện cho hệ thống điện 
quốc gia.

Bên cạnh hiện tượng chênh 
lệch về công suất phụ tải ở các thời 
điểm trong ngày, thì nhu cầu phụ 
tải giữa ngày làm việc và ngày nghỉ 
cũng có sự chênh lệch khá lớn. Trong 
đó giá trị chênh lệch giữa công suất 
đỉnh của ngày nghỉ và ngày thường 
trong tuần lên tới khoảng 5000 MW, 
nên vào những ngày nghỉ cuối tuần, 
Trung tâm Điều độ Hệ thống điện 
Quốc gia đã phải ngừng dự phòng 
nhiều tổ máy nhiệt điện than (NĐT) 
và tuabin khí (TBK) trên cơ sở đảm 
bảo đủ số tổ máy nối lưới tối thiểu 
theo điều kiện kỹ thuật của hệ thống 

(đảm bảo khả dụng, chế độ điện áp, 
giới hạn truyền tải,..).

Có thể thấy tỷ trọng của các 
nguồn năng lượng tái tạo trong hệ 
thống điện ngày càng tăng và kèm 
theo đó là tính bất ổn định trong 
vận hành cũng gia tăng tương ứng, 
cộng thêm nhiều nguyên nhân 
khách quan bất lợi như: (i) Phụ tải 
tăng trưởng thấp hơn dự kiến do 
ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; (ii) 
Chênh lệch giữa phụ tải cao điểm và 
thấp điểm trong ngày rất lớn; (iii) Phụ 
tải cao điểm buổi chiều có công suất 

lớn nhưng không còn điện mặt trời 
hỗ trợ dẫn đến nhiều khó khăn cho 
công tác điều độ hệ thống điện.

Để đảm bảo an ninh, an toàn 
trong vận hành hệ thống điện, Trung 
tâm Điều độ HTĐ Quốc gia không 
thể huy động toàn bộ công suất 
khả dụng của nguồn điện, trong đó 
có cả các nguồn năng lượng tái tạo 
như điện gió và điện mặt trời vào các 
giờ phụ tải thấp điểm vào buổi trưa, 
các ngày nghỉ cuối tuần hoặc các dịp 
lễ-tết, và ngay tới đây là dịp nghỉ Tết 
dương lịch và Tết Nguyên đán 2021.

Việc điều độ, huy động công 
suất các nhà máy điện trên hệ thống 
vẫn đã và đang được thực hiện 
thông qua hệ thống AGC (Automatic 
Generation Control) là hệ thống 
thiết bị tự động điều chỉnh tăng 
giảm công suất phát điện nhằm duy 
trì vận hành ổn định toàn hệ thống. 
Hệ thống này sẽ tự động giám sát và 
tối ưu hóa điều chỉnh công suất phát 
của các nhà máy điện, trong đó bao 
gồm các nhà máy điện năng lượng 
tái tạo theo thời gian thực, đảm bảo 
tính công khai, minh bạch trong việc 
điều độ vận hành hệ thống điện 
quốc gia.

Hải Triều
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Điện mặt trời tăng trưởng gần 
14.000 lần sau 3 năm

Thống kê của Bộ Công Thương 
trong năm 2020 có khoảng 8.473 MW 
điện mặt trời quy mô lớn được lắp 
đặt. Tuy nhiên, con số này chưa tính 
tới khoảng 5.300 MWp (tương đương 
khoảng 4.400 MW) điện mặt trời áp 
mái cũng đã được lắp đặt và hòa lưới 
tới thời điểm sáng ngày 28/12/2020.

Thực trạng chạy đua để được 
hưởng giá bán điện cố định (FIT) tại 
các dự án điện mặt trời lớn và điện mặt 
trời áp mái trước thời điểm 1/1/2021 
đã làm tăng nhiệt đầu tư vào dạng 
năng lượng này trong những tháng 
cuối cùng của năm 2020.

Như vậy, từ chỗ chỉ có 5 MW điện 
mặt trời, trong đó duy nhất có 1 MW 
điện mặt trời nối lưới vào thời điểm 
trước tháng 4/2017 (thời điểm ban 
hành Quyết định 11/2017/QĐ-TTg) 
như nghiên cứu của các chuyên gia 
đến từ Dự án Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện 
Chương trình năng lượng EU - Việt 
Nam, tốc độ tăng trưởng điện mặt trời 
ở Việt Nam trong chưa đến 3 năm qua 
trên thực tế là gần 14.000 lần.

Đòn bẩy cho việc tăng trưởng 
thần tốc về điện mặt trời này không 
có gì khác ngoài giá mua điện hấp 
dẫn so với suất đầu tư ban đầu và việc 
dễ dàng được bổ sung dự án vào Quy 
hoạch điện hiện hành.

Với mức giá mua điện mặt trời 
là 9,35 UScent/kWh theo Quyết định 
11/2017/QĐ-TTg (gọi là giá FIT1), đã 
có sự đổ bộ của các nhà đầu tư vào 
làm điện mặt trời trang trại lớn. Nếu 
tính tới hết ngày 30/6/2019, ngày kết 
thúc hưởng giá FIT1, cả nước đã có 
gần 4.900 MW điện mặt trời hòa lưới.

Sau sự bùng nổ của điện mặt trời 
quy mô trang trại lớn là sự bùng nổ 
của các hệ thống điện mặt trời áp mái 
nhà. Tới ngày 28/12/2020, cả nước 

đã có 86.003 hệ thống điện mặt trời 
áp mái nhà với tổng công suất lắp 
đặt 5.289 MWp (tương đương 4.400 
MW). Tuy nhiên, ghi nhận của ngành 
điện cho thấy, lượng công suất điện 
mặt trời mái nhà đăng ký hòa lưới tới 
hết ngày 31/12/2020 có thể đạt 8.000 
MWp, tương đương hơn 6.500 MW.

Cũng ở thời điểm cuối năm 2020, 
thống kê của Bộ Công Thương cho 
thấy, còn 5.146 MW điện mặt trời đã 
và đang trình bổ sung tiếp vào quy 
hoạch điện.

Trong số này có 8 dự án đã 
được bổ sung quy hoạch trước ngày 
1/1/2019 với tổng công suất 600 MW, 
nhưng không được áp dụng cơ chế 

giá FIT theo Quyết định 13/2020/QĐ-
TTg (thường gọi là FIT2).

Ngoài ra, còn có 26 dự án khác 
với tổng quy mô công suất khoảng 
1.614 MW được đồng ý bổ sung Quy 
hoạch điện theo văn bản 1632/TTg-
CN (ngày 20/11/2020); dự án điện mặt 
trời Dầu Tiếng 5 công suất 450 MW 
được điều chỉnh quy hoạch tại Văn 
bản 1608/TTg-CN (ngày 18/11/2020); 
cụm dự án điện mặt trời Thiên Tân 
gồm 3 nhà máy tổng công suất 250 
MW được đồng ý bổ sung quy hoạch 
đấu nối tại Văn bản 1489/TTg-CN 
(ngày 27/10/2020) để thực hiện cơ 
chế đấu thầu. Bên cạnh các dự án 
đã nằm trong quy hoạch, Bộ Công 
Thương cũng đã trình bổ sung quy 
hoạch thêm 5 dự án điện mặt trời nổi 
với công suất 2.282 MW.

Điều đáng nói là, dù có tới xấp 
xỉ 12.000 MW điện mặt trời các loại 
đi vào vận hành thương mại và hơn 
5.000 MW điện mặt trời khác đang 
nhấp nhổm chờ triển khai, nhưng yêu 
cầu về Quy hoạch Phát triển điện mặt 
trời quốc gia được đặt ra tại Quyết 
định 11/2020/QĐ-TTg vẫn không hề 
có và hiện nhiệm vụ này được phó 

NỖI LO SAU SỰ PHÁT TRIỂN MẠNH 
CỦA NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Sự tham gia nhanh chóng 
của lượng lớn điện mặt trời 
vào đúng lúc tiêu thụ điện 
không tăng trưởng nhiều đã 
dấy lên mối lo thừa điện, dẫn 
tới phải cắt giảm huy động 
nhiều nhà máy.

Điện mặt trời áp mái, lĩnh vực được hiện đang được hưởng nhiều sự ưu đãi 
của Chính phủ
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thác cho Quy hoạch điện VIII đang 
được xây dựng để trình phê duyệt, 
làm cơ sở thực hiện cho giai đoạn 
2021 - 2030.

Trước đó, Quy hoạch Phát triển 
điện VII hiệu chỉnh chỉ đặt mục tiêu 
850 MW công suất lắp đặt với điện 
mặt trời vào năm 2020; khoảng 4.000 
MW vào năm 2025 và khoảng 12.000 
MW năm 2030.

Sau thăng hoa là cắt giảm?

So với tổng công suất nguồn 
của toàn hệ thống có thể đạt mức 
66.000 MW trong năm 2020, tỷ trọng 
điện mặt trời trong hệ thống đã vượt 
ngưỡng 20%.

Sự bùng nổ quá nhanh của điện 
mặt trời các loại, trong khi không đầu 
tư hệ thống pin lưu trữ đã khiến hệ 
thống điện bắt đầu gặp những thách 
thức trong vận hành, đặc biệt là vào 
giai đoạn nhu cầu tiêu thụ điện giảm 
sút do tác động của Covid-19 như 
hiện nay.

Thống kê được công khai trên 
website của Trung tâm Điều độ Hệ 
thống điện Quốc gia (A0) thời gian 
gần đây cho thấy, vào các ngày làm 
việc trong tuần, tiêu thụ điện ở cao 
điểm sáng (9 - 11 giờ) lẫn ở thời 
gian năng lượng mặt trời có bức 
xạ tốt nhất (10 - 13 giờ hàng ngày) 
là không cao, chỉ quanh mức công 
suất 30.000 MW.

Như vậy, nếu so nhu cầu 30.000 
MW với tổng công suất đặt của hệ 
thống đã lên tới khoảng 66.000 MW 
sẽ thấy rõ một lượng lớn các nhà máy 
điện, kể cả điện mặt trời lẫn nhiều 
nguồn điện khác sẽ phải chịu cảnh 
cắt giảm phát điện.

Việc cắt giảm còn diễn ra trầm 
trọng hơn vào các ngày cuối tuần. 
Đơn cử, chủ nhật cuối cùng của năm 
2020 (ngày 27/12/2020), nhu cầu phụ 
tải lúc 13 giờ chỉ là 20.565 MW, khiến 
rất nhiều nhà máy dù sẵn sàng phát 
điện, nhưng không được huy động.

Cụ thể, đã có khoảng 3.000 MW 
điện mặt trời bị cắt giảm trong ngày 
27/12. Trước đó, ngày 26/12, cũng đã 
có 2.000 MW điện mặt trời bị cắt giảm.

Với thực tế được ưu tiên mua do 
là nguồn năng lượng tái tạo, nhưng 
với mức giá bán điện cao (đa phần ở 
mức 9,35 UScent/kWh với điện mặt 
trời trang trại lớn và 8,38 UScent/kWh 
với điện mặt trời áp mái nhà), cũng 
như tính chất không ổn định của điện 
mặt trời trong đảm bảo vận hành an 
toàn của hệ thống, nên tỷ trọng năng 
lượng tái tạo nói chung, trong đó có 
điện mặt trời, được các chuyên gia 
vận hành khuyến nghị chỉ nên ở mức 
20% của hệ thống.

Cũng khác với việc cắt giảm 
công suất được cảnh báo từ cách 
đây 2 năm do lưới truyền tải không 
kịp phát triển với sự bùng nổ của các 
dự án điện mặt trời lớn, việc cắt giảm 
điện của các nhà máy điện mặt trời 
hiện nay đến từ nguyên nhân thừa 
điện và sự cạnh tranh mạnh mẽ của 
các hệ thống điện mặt trời mái nhà 
được phát triển rầm rộ gần đây.

Cơn sốt điện mặt trời hạ nhiệt

Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) mới đây đã yêu cầu các công 

ty điện lực dừng tiếp nhận, giải quyết 
các yêu cầu về đấu nối và ký hợp đồng 
mua bán điện từ các hệ thống điện 
mặt trời mái nhà phát triển sau ngày 
31/12/2020 cho đến khi có hướng 
dẫn mới của cơ quan có thẩm quyền.

Nguyên nhân là, Quyết định số 
13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến 
khích phát triển điện mặt trời tại 
Việt Nam sẽ hết hiệu lực sau ngày 
31/12/2020 và đến nay chưa có quyết 
định mới của Thủ tướng Chính phủ 
cũng như hướng dẫn thực hiện tiếp 
theo của Bộ Công Thương.

Cục Điện lực và Năng lượng tái 
tạo (Bộ Công thương) cũng cho hay, 
cơ quan này đang phối hợp với các 
đơn vị tư vấn nghiên cứu các mô hình, 
quy mô và giá mua bán điện tương 
ứng cho từng loại hình điện mặt trời 
mái nhà và dự kiến trong quý I/2021 
sẽ báo cáo Bộ Công Thương xem xét, 
trình Thủ tướng Chính phủ về chính 
sách khuyến khích điện mặt trời mái 
nhà cho giai đoạn tiếp theo.

Thiên Hương – Hải Triều 

Dự án pin năng lượng mặt trời tại tỉnh Hòa Bình
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Trí tuệ nhân tạo (AI) sắp tạo ra 
những thay đổi bùng nổ trong cuộc 
sống, công việc và giải trí của chúng 
ta, nhưng ít người hiểu được những 
gì công nghệ này có thể làm được 
ngoài ứng dụng Alexa của Amazon 
và Siri của Apple. Dưới đây là những 
ví dụ về trợ lý ảo – mô hình phổ biến 
nhất của ứng dụng AI. Nhưng trong 
lĩnh vực năng lượng theo hướng dữ 
liệu, việc máy học những thông tin 
phức tạp đang mở đường cho AI phát 
triển mạnh mẽ, cải tiến những thông 
tin dự báo, giao dịch và khả năng tiếp 
cận người dùng.

Mua bán điện 

Điện là một loại hàng hóa có 
thể mua, bán và trao đổi trên các 
thị trường mở. Để các thị trường 
này hoạt động hiệu quả, người bán, 
người mua và các đơn vị môi giới phải 
liên tục phân tích một lượng lớn các 
dữ liệu - từ dự báo thời tiết đến việc 
cân bằng nguồn cung/cầu lưới điện. 
Những người/đơn vị càng có vị trí và 
công nghệ tốt để thu thập, phân tích 
và hiểu những dữ liệu này thì càng có 
lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Vào năm 2018, DeepMind của 
IBM đã bắt đầu áp dụng các thuật 
toán máy học cho 700 MW công suất 
điện gió của Google tại trung tâm Hoa 
Kỳ, mức công suất này đủ để cung cấp 
năng lượng cho một thành phố cỡ 
trung bình. Sử dụng mạng lưới khai 
thác các thông tin dự báo thời tiết và 
dữ liệu lịch sử của tuabin, các thuật 
toán này có thể dự đoán sản lượng 
điện gió trước 36 giờ. Trong vòng 
chưa đầy một năm, các thuật toán 
máy học của DeepMind đã tăng giá 
trị năng lượng gió lên khoảng 20%   so 
với mong đợi ban đầu.

Tiêu thụ điện năng thông minh

Gần một nửa số người sử dụng 
điện ở Hoa Kỳ có đồng hồ điện thông 
minh, cung cấp dữ liệu về mức tiêu 
thụ năng lượng cá nhân nhằm hỗ trợ 
người tiêu dùng tự điều chỉnh việc sử 
dụng năng lượng của mình. Đồng hồ 
thông minh sử dụng nhiên liệu AI mới 
và các giải pháp nhà thông minh tuy 
chưa phổ biến nhưng đã thể hiện lợi 
ích tiềm năng đối với việc tăng lợi ích 
cho người dùng. Các thiết bị giám sát 
năng lượng này giao tiếp với các thiết 
bị gia đình khác, tiết kiệm tiền cho các 

hộ gia đình bằng cách giảm lãng phí 
năng lượng. Ví dụ như những thiết bị 
này điều khiển điều hòa không khí, 
ánh sáng, thiết bị và tư vấn sạc xe điện 
trong khoảng thời gian hợp lý để tiết 
kiệm chi phí.

Với khả năng thích ứng và phản 
ứng với các mô hình sử dụng và chi 
phí năng lượng, các thiết bị này có thể 
tiết kiệm một lượng khổng lồ năng 
lượng nếu được áp dụng rộng rãi hơn. 
Ngoài ra, việc triển khai rộng rãi còn 
góp phần tạo ra một lưới điện xanh 
hơn và ổn định hơn cho người dùng.

Tích trữ năng lượng thông 
minh

Trí tuệ nhân tạo có thể cải thiện 
công nghệ tích trữ năng lượng hiện 
tại bằng cách hỗ trợ tích hợp các 
công nghệ riêng biệt dễ dàng hơn, 
bao gồm các vi mạch chạy bằng năng 
lượng tái tạo, bộ lưu trữ pin quy mô 
nhỏ, thủy điện được bơm và rất nhiều 
các công nghệ khác nữa. Càng ngày, 
vai trò của việc tích trữ năng lượng 
trong các lưới điện hiện đại càng trở 
lên quan trọng khi các nhà môi giới 
điện ngày càng gặp nhiều khó khăn 
trong việc cân bằng cung và cầu 
với sự gia tăng của các nguồn năng 
lượng gián đoạn như gió và mặt trời. 
Khi các công nghệ được cải tiến và chi 
phí giảm xuống, tích trữ năng lượng 
thông minh lại càng đóng vai trò lớn 
hơn đối với các dịch vụ phụ trợ của 
lưới điện và hỗ trợ đơn vị vận hành 
lưới điện cân bằng cũng như truyền 
năng lượng từ máy phát điện đến 
người tiêu dùng.

Tại những thời điểm chênh lệch 
nguồn cung và cầu lớn, AI có thể hỗ 
trợ phân bổ hiệu quả hơn và từ đó tiết 
kiệm điện năng lãng phí để sử dụng 
cho sau này. Không chỉ tích hợp nhiều 
hệ thống lưu trữ riêng biệt giúp tối 
ưu hoá quá trình sử dụng, hệ thống 
lưu trữ năng lượng thông minh còn 
nâng cao tính an toàn và bảo mật 
bằng cách cải thiện tần số và kiểm 

Một Robot đang kiểm tra thiết bị trạm biến áp 220 kV tại Chuzhou, Trung Quốc

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) VÀ CUỘC CÁCH MẠNG NGÀNH NĂNG LƯỢNG
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soát điện áp gây ra từ việc phát điện 
gián đoạn. Kể từ năm 2005, công ty 
lưu trữ năng lượng Younicos có trụ sở 
tại Berlin đã dẫn đầu thị trường toàn 
cầu trong việc phát triển và triển khai 
các hệ thống năng lượng tích hợp 
như vậy.

Robot

Đối với ngành điện, một ứng 
dụng đáng chú ý của công nghệ AI 
là việc tạo ra các robot tự động có 
thể thay thế con người trong các tình 
huống nguy hiểm. Những cỗ máy 
không người lái này có thể khảo sát 
các đường dây điện cao thế trên đất 
liền hoặc tuần tra dưới đáy biển để 
tìm các nguồn tài nguyên quý giá, 
khai thác và báo cáo vị trí để khai thác 
trong tương lai mà không gây nguy 
hiểm đến tính mạng con người.

Sự hợp tác giữa ExxonMobil 
và MIT thông qua “Sáng kiến   Năng 
lượng MIT” là một trong những dự án 
nhằm mục đích phát triển hơn nữa 
khả năng của robot tự động để thực 
hiện các nhiệm vụ phức tạp một cách 
độc lập. Giáo sư Brian Williams của 
MIT và nhóm của ông dự định cho 
robot tự học của họ phản chiếu tàu 
Mars Curiosity Rover và mở đáy biển 
phục vụ tốt hơn cho quá trình khai 
thác . Nhà địa chất học Lori Summa, 
cựu cố vấn chính của ExxonMobil về 
dự án robot lặn MIT, cho rằng những 
đổi mới này là cần thiết để thúc đẩy 

phong trào nghiên cứu năng lượng 
nhằm đáp ứng những thách thức 
trong tương lai.

Tương lai của năng lượng 

Với việc hệ thống năng lượng 
toàn cầu không tránh khỏi hệ quả 
của đại dịch COVID-19, việc nâng 
cao hiệu quả kinh tế đã được đặt lên 
ưu tiên hàng đầu. Để đạt được mục 

tiêu đó, các đơn vị đang sử dụng máy 
học để cải thiện khả năng dự đoán, 
tăng tính minh bạch trong giao dịch 
năng lượng, tích hợp các nguồn năng 
lượng tái tạo, quản lý mạng lưới và 
lưu trữ thông minh, đồng thời mang 
lại niềm hi vọng cho máy bay không 
người lái.

Sự hội tụ của AI và lĩnh vực năng 
lượng sẽ có tác động mạnh mẽ và 
sâu rộng đối với người tiêu dùng 
toàn cầu. Như Bill Gates đã chia sẻ với 
những kỹ sư/cử nhân tốt nghiệp trên 
khắp thế giới vào năm 2017:

“Nếu tôi khởi nghiệp ngày hôm 
nay và tìm kiếm cơ hội tương tự để 
tạo ra ảnh hưởng lớn trên thế giới, tôi 
sẽ xem xét những lĩnh vực này. Một 
là trí tuệ nhân tạo. Chúng ta mới chỉ 
bắt đầu khai thác tất cả các cách giúp 
cuộc sống của con người trở nên hiệu 
quả và sáng tạo hơn. Thứ hai là năng 
lượng, vì việc biến năng lượng trở 
thành nguồn sạch, giá cả phải chăng 
và đáng tin cậy sẽ là yếu tố cần thiết 
để chống lại đói nghèo và biến đổi 
khí hậu ”.

Nguyễn Mai 
(Theo Ariel Cohen/Forbes)

California ISO là đơn vị điều hành điện áp cao của tiểu bang

Một cổng đồng hồ thông minh LTE tại Hamburg
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Cục Điện lực và Năng lượng tái 
tạo (Bộ Công Thương) cho biết, Cục 
đang phối hợp với các đơn vị tư vấn 
nghiên cứu các mô hình, quy mô và 
giá mua bán điện tương ứng cho 
từng loại hình điện mặt trời mái 
nhà phát triển sau ngày 31/12.

Quyết định số 13/2020/QĐ-
TTg ngày 6/4/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ về cơ chế 

khuyến khích phát triển điện mặt trời 
tại Việt Nam sẽ hết hiệu lực sau ngày 
31/12/2020 và đến nay chưa có Quyết 
định mới của Thủ tướng Chính phủ và 
hướng dẫn thực hiện tiếp theo của Bộ 
Công Thương.

Về vấn đề này, Cục Điện lực và 
Năng lượng tái tạo cho biết đang 
phối hợp với các đơn vị tư vấn nghiên 
cứu các mô hình, quy mô và giá mua 
bán điện tương ứng cho từng loại 
hình điện mặt trời mái nhà và dự 
kiến trong quý 1 năm 2021 sẽ báo 
cáo Bộ Công Thương xem xét, trình 
Thủ tướng Chính phủ về chính sách 
khuyến khích điện mặt trời mái nhà 
cho giai đoạn tiếp theo.

Do vậy, kể từ 0 giờ 00 phút ngày 
01/01/2021 trở đi, loại hình và giá 
mua bán điện đối với điện mặt trời 
mái nhà chưa được xác định.

Trong thời gian chờ hướng dẫn 
của cơ quan có thẩm quyền, các Tổng 
công ty Điện lực; Công ty Điện lực 
thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

(EVN) sẽ thực hiện chốt danh sách các 
hệ thống điện mặt trời mái nhà đã 
hoàn thành lắp đặt toàn phần hoặc 
một phần hệ thống vào vận hành 
thương mại đến thời điểm 24 giờ 00 
ngày 31/12/2020.

Đối với các hệ thống điện mặt 
trời mái nhà vào vận hành một phần 
hệ thống đến thời điểm 24 giờ 00 
ngày 31/12/2020, các Công ty Điện 
lực sẽ lập biên bản xác nhận với chủ 
đầu tư về quy mô công suất của phần 
hệ thống đã vào vận hành.

Các Công ty Điện lực sẽ dừng 
tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu về 
đấu nối và ký hợp đồng mua bán điện 
từ các hệ thống điện mặt trời mái nhà 
phát triển sau ngày 31/12/2020 cho 
đến khi có hướng dẫn mới của cơ 
quan có thẩm quyền.

Các công trình điện mặt trời mái 
nhà phát triển sau ngày 31/12/2020, 
các đơn vị điện lực sẽ không ghi nhận 
điện năng phát lên lưới và không mua 
điện khi chưa có Quyết định mới của 
Thủ tướng Chính phủ.

Số liệu cập nhật của EVN đến 
ngày 25/12 đã có 83.000 công trình 
điện mặt trời mái nhà được đấu nối 
vào hệ thống điện với tổng công suất 
lắp đặt lên tới gần 4.700MWp. Tổng 
sản lượng phát điện lên lưới từ điện 
mặt trời mái nhà lũy kế đến nay đã 
đạt hơn 1,13 tỷ kWh, góp phần đảm 
bảo cung cấp điện cho hệ thống điện 
quốc gia.

EVN cam kết sẽ luôn hỗ trợ và 
tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển 
năng lượng tái tạo nói chung và điện 
mặt trời mái nhà nói riêng theo đúng 
chủ trương, chính sách của Đảng và 
Chính phủ.

Ngọc Tuấn

Điện mặt trời mái nhà đã góp phần đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống quốc gia 

CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ 
PHÁT TRIỂN SAU NGÀY 31/12 CHỜ HƯỚNG DẪN MỚI
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Theo tìm hiểu trên thị trường 
hiện nay, các Trung tâm, siêu thị 
điện máy đưa ra nhiều thiết bị 

sưởi ấm khác nhau. Tuy nhiên các loại 
quạt sưởi, đèn halogen dù có mức giá 
rẻ chỉ vài trăm nghìn nhưng thường 
sẽ gây nóng cục bộ và tỏa nhiệt lớn. 
Về cảm tính, các thiết bị dạng này sẽ 
mang đến cảm giác bồn chồn, lo lắng 
không an tâm về mức độ an toàn. Về 
lý tính, chúng cũng rất dễ gây bỏng, 
nhất là đối với những gia đình có 
thành viên nhỏ trong nhà khi các bé 
không lường hết được sự nguy hiểm 
tiềm tàng từ các thiết bị này.

Chính vì những lý do trên, nhiều 
thương hiệu đã nghiên cứu và cho 
ra đời những thiết bị sưởi dầu, sưởi 
gốm ceramic an toàn, khắc phục mọi 
khuyết điểm của các thiết bị sưởi 
halogen.

Chọn máy sưởi dầu có mang lại 
hiệu quả?

Theo anh Nguyễn Hải Anh, (Cầu 
Giấy, Hà Nội): Sau khi sử dụng máy 
sưởi dầu một thời gian, các thành viên 
trong gia đình đều khá an tâm về độ an 
toàn và hiệu quả của loại thiệt bị này. 
Đặc biệt hơn khi gia đình có trẻ nhỏ, 
việc sử dụng máy sưởi dầu hoàn toàn 
không gây cảm giác khó thở, nghẹt 
mũi như các dòng máy sưởi Halogen 
hay điều hòa thông thường khác.

Chia sẻ về cấu tạo và nguyên lý 
hoạt động của dòng máy sưởi dầu, 
anh Chu Tiến Đông, nhân viên kỹ thuật 
của PiCo (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: 
“Máy sưởi dầu được thiết kế thanh 
sưởi kín không gây bỏng khi tiếp xúc, 
đặc biệt an toàn với trẻ nhỏ. Hệ thống 
tỏa nhiệt dạng ống khói làm quá trình 

truyền nhiệt và đối lưu nhiệt cao hơn 
nhiều lần so với dạng khe tản nhiệt ở 
các máy sưởi thông thường.

Với chức năng cảm biến nhiệt 
thông minh tự động ngắt khi đủ ẩm 
và tự ngắt khi bị đổ ngã đảm bảo an 
toàn và bảo vệ động cơ của máy, máy 
có bộ phận điều chỉnh và cân đối 
nhiệt đảm bảo độ nóng vừa phải, đều 
đặn. Bởi thế rất thích hợp cho các bà 
mẹ và bé mới sinh”.

Theo cảm nhận thực tế, các dòng 
máy sưởi dầu đều được thiết kế có 
chân đế bánh xe, chắc chắn và dễ di 
chuyển đến các vị trí khác nhau trong 
phòng. Do cấu tạo có những gân ống 
dầu chạy nổi đều trên hai mặt tấm 
sưởi nên hơi ấm toả ra từ mọi phía 
là như nhau. Việc đốt nóng dầu chứa 
kín trong các ống này cũng khiến cho 
không khí không có mùi khét nhẹ 
như ở các máy sưởi khác. Hai lớp cách 
điện an toàn cho phép bạn nắm tay 
được vào bề mặt tấm sưởi ngay cả khi 
đang hoạt động.

Thú vị hơn, máy sưởi dầu này còn 
được nhiều gia đình sử dụng để sấy 
quần áo cho gia đình trong thời tiết 
ẩm ướt, mưa nhiều của mùa đông. 
Theo chị Nguyễn Thị Hương (Đống 
Đa, Hà Nội): Những ngày mưa ẩm, tôi 
thường vắt quần áo lên bề mặt tấm 
sưởi sau một buổi sẽ khô, thậm chí 
còn có mùi thơm của vải khi được sấy 
kỹ. Máy rất phù hợp cho gia đình có 
trẻ sơ sinh, người già. Với máy sưởi 
dầu, tôi khá yên tâm để sử dụng và 
tiết kiệm điện năng hiệu quả cho mùa 
đông ấm của gia đình mình.”.

Tùy theo nhu cầu để chọn mua 
máy sưởi ấm phù hợp

Trẻ sơ sinh thường có hệ miễn 
dịch, sức đề kháng yếu, vào mùa lạnh, 

CÁCH CHỌN THIẾT BỊ SƯỞI ẤM AN TOÀN CHO BÉ TRONG MÙA ĐÔNG

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, mùa Đông năm nay ở miền Bắc đến sớm 
hơn, có thể ghi nhận các đợt rét kỷ lục với nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm. Chính vì vậy các thiết bị 
sưởi ấm được nhiều gia đình tìm mua sớm hơn mọi năm. Đặc biệt, gia đình có trẻ nhỏ thì càng cần thiết bởi sức 
đề kháng của trẻ sẽ kém hơn, chỉ cần thời tiết chuyển mùa cũng khiến trẻ dễ bị nhiễm lạnh và cảm cúm. Vậy 
người dùng cần lưu ý những gì khi chọn mua thiết bị sưởi ấm cho trẻ?

Dòng máy sưởi ấm Halogen có phạm vi sưởi ấm hẹp nhưng làm nóng nhanh, 
phù hợp để sử dụng khi làm ấm khu vực quanh giường/nôi của trẻ, 

làm ấm khi trẻ tắm rửa
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các gia đình cần giữ cho không gian 
xung quanh bé được ấm áp để phòng 
ho, cảm, sốt... Vì vậy để chọn máy sưởi 
phù hợp, người dùng cần căn cứ vào 
nhu cầu sử dụng, hoàn cảnh sinh 
hoạt, tài chính. Có 3 loại máy sưởi mà 
người dùng có thể lựa chọn:

Nếu chọn máy sưởi ấm cho 
phòng ngủ của trẻ, phòng ngủ gia 
đình trong trường hợp bé ngủ cùng 
bố mẹ hay cho phòng khách thì nên 
chọn quạt sưởi dầu. Loại quạt này 
có phạm vi làm nóng rộng, có khả 
năng tự điều chỉnh nhiệt độ dựa 
theo sự tăng giảm của nhiệt độ môi 
trường, thời gian sử dụng dài, người 
sử dụng không lo lắng về vấn đề 
chênh lệch nhiệt độ gây ảnh hưởng 
xấu cho sức khỏe.

Một số quạt sưởi dầu còn trang 
bị thêm giá để phơi đồ, bạn có thể 
tận dụng để phơi, làm khô tã lót, 
quần áo của trẻ. Thiết kế của quạt 
sưởi dầu được đánh giá là đảm bảo 
độ an toàn cao nhất trong số các 
dòng máy sưởi ấm được bán trên thị 
trường hiện nay.

Quạt sưởi gió có phạm vi làm 
ấm rộng nhờ thiết kế cánh quạt tạo 
gió giúp đưa hơi ấm lan tỏa khắp 
phòng nhanh chóng. Quạt có thể 
điều chỉnh nhiệt độ làm ấm và tốc 
độ gió nên bạn có thể tùy chỉnh 
theo nhu cầu của mình. Giá thành 
của quạt sưởi gió mềm hơn giá 
của quạt sưởi dầu. Quạt sưởi/đèn 
sưởi Halogen có phạm vi làm ấm 
khá hẹp nhưng khả năng làm nóng 
nhanh, thích hợp dùng để làm ấm 
khi bé tắm, làm ấm không gian 
xung quanh giường ngủ của trẻ. Giá 
quạt sưởi Halogen rẻ và có mẫu mã, 
kiểu dáng phong phú nhất.

Hiện nay trên thị trường có 
nhiều hãng máy sưởi ấm với các dòng 
sản phẩm đa dạng từ màu sắc, kiểu 
dáng, chủng loại cho tới giá cả, có thể 
kể đến Kangaroo, Sunhouse, Tiross, 
Samsung, Bluestone…. Quạt sưởi 
của những thương hiệu này có kiểu 
dáng đẹp, tiện dụng, làm bằng chất 
liệu tốt, chịu nhiệt cao, sử dụng bền 
lâu, an toàn và giá thành phù hợp. Để 
mua được sản phẩm máy sưởi chính 

hãng, người dùng cần đến các siêu 
thị điện máy, cửa hàng tin cậy.

Muốn sắm máy sưởi với giá tốt, 
người dùng nên so sánh giá cả trước 
khi mua, cùng một dòng sản phẩm 
hay các sản phẩm có cùng chức năng, 
công suất nhưng các hãng khác nhau 
khi phân phối ở các siêu thị khác 
nhau, giá cả cũng không giống nhau.

Kiểm tra sản phẩm trước khi 
nhận hàng

Trước khi nhận hàng, dù là mua 
ở trung tâm, siêu thị điện máy lớn, nổi 
tiếng hay cửa hàng nhỏ, bạn cần mở 
sản phẩm ra, kiểm tra và sử dụng thử. 
Khi kiểm tra máy thân máy phải đảm 
bảo không có dấu hiệu bị va chạm, 
nứt, vỡ, biến dạng. Các nút điều khiển 
nhấn, vặn, thao tác thoải mái, không 
bị lỏng hay rơi ra ngoài. Dây điện kiểm 
tra không có vết nứt, đứt, gãy, phích 
cắm mới, không bị rỉ sét.

Trên sản phẩm có tên thương 
hiệu, nếu chà nhẹ lên mà bạn thấy 
dòng chữ tên thương hiệu bị mờ, 
phai màu, cần yêu cầu người bán đổi 
máy khác, vì có khả năng sản phẩm là 
hàng giả, nhái.

Kiểm tra tính năng tự ngắt điện 
khi ngã, đổ của máy sưởi ấm, người 
dùng có thể yêu cầu người bán cắm 
điện cho máy, sau đó bật máy cho 
hoạt động và đặt nghiêng, xem 
máy có tự ngắt điện hay không, nếu 
không có bạn nên đổi máy khác.

Ngoài ra các chuyên gia đưa ra 
một số lưu ý khác như: Máy sưởi ấm 
nên có nhiều mức nhiệt độ, có thể 
điều chỉnh được, để đảm bảo nhiệt 
độ xung quanh bé không quá cao và 
không quá thấp. Chọn máy có chức 
năng tạo ẩm để cân bằng độ ẩm trong 
không khí, giúp trẻ không bị khô da.

Đáng chú ý hơn, máy sưởi ấm 
trong phòng ngủ của trẻ nên có chế 
độ hẹn giờ, để nếu mẹ có ngủ quên 
thì máy cũng tắt đúng thời gian, đảm 
bảo sức khỏe cho trẻ. Sản phẩm nên 
có quai cầm chắc chắn nếu có kích 
cỡ gọn nhẹ. Với máy lớn, cồng kềnh 
thì nên có bánh xe để tiện di chuyển, 
bảo quản.

Nhật Anh

Nhiều mẫu quạt sưởi dầu có thiết kế thêm giá phơi đồ, chị em nội trợ có thể phơi 
khô quần áo, khăn cho trẻ hiệu quả.

Ñieän & Ñôøi soáng     42

TÖ VAÁN TIEÂU DUØNGî



Bên cạnh những cửa hàng, 
doanh nghiệp làm ăn chân 
chính, hiện có không ít trường 

hợp cố tình tuồn hàng kém chất lượng 
ra thị trường tiêu thụ, xâm hại tới 
quyền, lợi ích chính đáng của người 
tiêu dùng (NTD). Vì vậy người tiêu 
dùng vẫn nên tỉnh táo để tránh rơi vào 
sự thu hút của các chương trình giảm 
giá mà các doanh nghiệp đưa ra.

Tấp nập mua bán

Mùa giảm giá năm nay có thể kể 
tới ngày Black Friday, Khuyến mãi dịp 
Noel, Tết Dương lịch... Người người, 
nhà nhà xếp hàng để mua được món 
đồ yêu thích với giá "hời".

Nhiều doanh nghiệp đưa ra các 
cách khác nhau nhằm thu hút sự 
quan tâm của đông đảo người dân. 
Những banner "Sale 50-70% tất cả 
mặt hàng", "Mua 1 tặng 1, mua 2 trả 
tiền 1"," Khuyến mại khủng cuối năm 
giảm 30-50% giá trị mặt hàng" xuất 
hiện ở khắp các cửa hàng điện tử, đồ 

gia dụng cho đến thực phẩm, thời 
trang... cũng như trên các website 
quảng cáo. 

Chưa cần biết hàng hóa đó xuất 
xứ từ đâu, giá cả thị trường như thế 
nào, chỉ cần được dán mác “Sale off”, 
“giảm giá” là các shop truyền thống 
đến shop online đã thu hút được rất 
nhiều khách hàng.

Lợi dụng tâm lý thích mua hàng 
rẻ, các doanh nghiệp có những thủ 
thuật khác nhau để qua mắt khách 
hàng qua các chương trình khuyến 
mại. Rất nhiều người tiêu dùng đã 
không đủ tỉnh táo mua phải hàng 
kém chất lượng và còn bị nâng giá.

Tại cửa hàng Điện máy xanh trên 
đường Phan Trọng Tuệ (huyện Thanh 
Trì, Hà Nội) lượng người vào chọn 
mua hàng khá đông đúc. Phần lớn 
lựa chọn các sản phẩm thiết yếu như 
thiết bị sưởi ấm, đồ giữ nhiệt; ti-vi, tủ 
lạnh, máy giặt các loại,... 

Anh Nguyễn Hùng Tiến, nhân 
viên bán hàng ở đây cho biết, do thời 
tiết giá lạnh cho nên lượng người 
tìm đến mua các thiết bị sưởi ấm rất 
đông, có hôm cháy hàng, không có 
sản phẩm để bán. Với nhiều chương 
trình khuyến mãi, giảm giá sâu đã thu 
hút lượng lớn khách hàng đến xem 
và chọn mua sản phẩm về sử dụng. 
Trong đó, có những sản phẩm giảm 
giá từ 20% đến 50% như ti-vi LG loại 
55 inch, giảm giá 40%, từ 26,9 triệu 
đồng, xuống còn 15,89 triệu đồng; 
máy giặt Toshiba Inverter 9,5 kg, giảm 
17%, từ 10,89 triệu đồng, còn khoảng 
8,99 triệu đồng.

Tương tự, tại siêu thị điện máy 
Media Mart khu vực quận Thanh 
Xuân (Hà Nội) cũng thu hút sự chú ý 
của đông đảo NTD với nhiều chương 
trình khuyến mãi như tặng thêm bộ 
quà cao cấp đến 10 triệu đồng khi 
mua ti-vi, tủ lạnh, máy giặt; lì xì phiếu 
mua hàng đến ba triệu đồng. Theo 
nhân viên bán hàng ở đây cho biết, 
nhờ các chính sách bán hàng linh 
động, cùng tổng ngân sách khuyến 
mãi lên tới 30 tỷ đồng đã tạo cú huých 
đột biến trong dịp cao điểm bán hàng 
cuối năm. Điều này trái ngược so với 
trước kia, khi cửa hàng luôn hoạt 
động cầm chừng, đợi dịp bung hàng 
phục vụ người mua.

Anh Linh (27 tuổi, quận Hoàn 
Kiếm) chia sẻ rằng mình rất thất vọng 
vì ham cái mác "Sale 50" mà bỏ ra số 
tiền không hề nhỏ để mua một chiếc 
áo mẫu mã đã từ 2 năm trước và còn 
bị bụi bẩn, sờn rách....

Bên cạnh việc giảm giá các sản 
phẩm, một số cửa hàng, siêu thị điện 
máy còn tặng quạt, nồi cơm điện và 
nhiều phần quà hấp dẫn cho khách. 
Theo nhiều chuyên gia, giờ là thời 

Cảnh giác với hàng điện tử giảm giá cuối năm

Cuối năm là thời điểm các cửa hàng, trung tâm thương mại, siêu thị điện máy đua nhau giảm giá sâu để 
kích cầu đồng thời giải quyết lượng hàng tồn đọng trong năm. Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến 
lượng hàng hóa bán ra bị ứ đọng, lượng hàng tồn kho lớn. Tuy nhiên khách hàng có thực sự mua được giá tốt 
khi mua hàng giảm giá vào dịp này?

Khách hàng nên chọn những siêu thị điện máy uy tín để tránh 
những hệ lụy không đáng
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điểm thích hợp để người dân mua 
sắm tiêu dùng vì các siêu thị điện máy 
đang đồng loạt khuyến mãi nhằm 
kích cầu cuối năm. Tuy nhiên, để lựa 
chọn được sản phẩm đạt chất lượng 
lại là điều không đơn giản, bởi trên 
hệ thống phân phối, hiện vẫn còn trà 
trộn nhiều sản phẩm kém chất lượng, 
hàng giả, hàng nhái gây xâm hại lợi 
ích NTD.

Tăng cường kiểm soát chất 
lượng sản phẩm

Một trong những vấn đề đáng 
quan tâm hiện nay, đó là các cửa 
hàng, siêu thị điện máy liên tục mở 
rộng thị trường bán lẻ của mình tại 
các huyện thị trấn trên cả nước, với 
rất nhiều chủng loại hàng hóa được 
đưa ra thị trường nhằm phục vụ nhu 
cầu của NTD. Thế nhưng, làm thế 
nào để kiểm soát được chất lượng 
hàng hóa lại là điều không hề đơn 
giản. Liên quan tới vấn đề này, đại 
diện của hệ thống siêu thị điện máy 
Media Mart khẳng định, để DN sản 
xuất có thể duy trì hàng hóa trong 
chuỗi cửa hàng của Media Mart thì 

yếu tố quan trọng nhất vẫn là chất 
lượng sản phẩm cũng như sự đón 
nhận của NTD. Bên cạnh bảo đảm về 
chất lượng hàng hóa, việc nâng cao 
chất lượng dịch vụ cũng là kim chỉ 
nam của Media Mart khi xây dựng 
các chính sách bán hàng, các chương 
trình ưu đãi. Điều đó thể hiện qua 
những cam kết của Media Mart với 
NTD về chất lượng, giá cả sản phẩm 
trong suốt thời gian qua. Trong lĩnh 
vực kinh doanh điện máy ở Việt Nam, 
ngoài yếu tố địa điểm, việc cạnh 
tranh trên thị trường hiện nay chủ 
yếu về giá cả và dịch vụ.

Có thể thấy, sự cạnh tranh trên 
thị trường điện máy hiện nay đang 
diễn ra rất khốc liệt, trong đó, yếu tố 
sống còn và quyết định sự thành bại 
của doanh nghiệp đó là về chất lượng 
giá cả hàng hóa và phong cách phục 
vụ. Để có lợi nhuận, một số doanh 
nghiệp bất chấp các thủ đoạn nhằm 
đưa hàng giả, hàng không rõ nguồn 
gốc vào bán và khuyến mãi, giảm giá 
vô tội vạ gây bất lợi đối với các doanh 
nghiệp làm ăn chân chính, có uy tín 
trên thị trường.

Trên thị trường hiện nay xuất 
hiện các chương trình khuyến mãi, 
giảm giá diễn ra rầm rộ, liên tục khiến 
không ít người bị thu hút. Mặc dù 
được quảng cáo là giảm giá sập sàn, 
giảm giá sâu nhưng chưa chắc NTD 
đã được hưởng lợi. Bởi thực chất, 
không ít DN sử dụng chiêu trò đẩy 
giá lên cao 60 đến 70% rồi giảm giá 
30 đến 50% thì NTD vẫn là người chịu 
thiệt. Do vậy, NTD phải hết sức cảnh 
giác trong việc lựa chọn các cơ sở có 
uy tín, bảo đảm chất lượng khi mua 
bán sản phẩm hàng hóa. Bên cạnh 
đó, các lực lượng chức năng như 
lực lượng quản lý thị trường, chính 
quyền cơ sở cần tăng cường kiểm tra, 
giám sát để ngăn ngừa các hành vi vi 
phạm. Cần xây dựng được hệ thống 
dữ liệu giá gốc nhằm kiểm tra, giám 
sát và chứng minh được việc giảm giá 
của DN là chân chính hay không để 
từ đó có các biện pháp bảo vệ quyền 
lợi NTD cũng như xử lý nghiêm các 
hành vi vi phạm.

Theo chia sẻ của nhiều người có 
kinh nghiệm, khi mua hàng khuyến 
mại phải so sánh giá của sản phẩm 
đang giảm giá của cửa hàng này với 
giá của cửa hàng khác hoặc giá thị 
trường để xác định đó là khuyến mãi 
thật hay khuyến mãi ảo.

Ngoài yếu tố giá, người tiêu 
dùng nên lưu ý đến chất lượng và 
thời hạn bảo hành sản phẩm định 
mua. Bởi nhiều siêu thị, cửa hàng 
không thực hiện chính sách “hậu mãi” 
như bảo hành, đổi trả đối với các mặt 
hàng khuyến mãi. Đồng thời, khách 
hàng cần lựa chọn địa chỉ uy tín để 
mua hàng, tránh mua phải hàng 
giả, hàng kém chất lượng dưới danh 
nghĩa giảm giá, khuyến mãi.

Nên mua sắm chọn lọc, xác định 
và tìm hiểu kĩ món đồ cần mua đồng 
thời chỉ mua theo đúng nhu cầu chứ 
không nên mua quá nhiều vào những 
ngày này. Lập hội cùng nhau mua sắm 
để tiết kiệm tổng chi phí cũng như 
nhận ưu đãi cũng là một chiến lược 
mua sắm thông minh. Khách hàng 
hãy là những nhà tiêu dùng thông 
thái để tận hưởng những ngày mua 
sắm cuối năm vui vẻ và ý nghĩa nhất.

Lê Quốc

Những biển quảng cáo sale như trong hình đã thu hút sự chú ý 
của không ít người tiêu dùng
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Lý do phải vệ sinh pin năng 
lượng mặt trời

Theo Giám đốc SolarGATES 
Nguyễn Vũ Nguyên, pin năng lượng 
mặt trời (pin mặt trời/pin quang điện) 
là thiết bị giúp chuyển hóa trực tiếp 
năng lượng ánh sáng mặt trời (quang 
năng) thành năng lượng điện (điện 
năng) dựa trên hiệu ứng quang điện. 
Tấm pin mặt trời, những tấm có bề 
mặt lớn thu thập ánh sáng mặt trời 
và biến nó thành điện năng, được 
làm bằng nhiều tế bào quang điện 
có nhiệm vụ thực hiện quá trình tạo 
ra điện từ ánh sáng mặt trời. Theo đó, 
lượng bức xạ mà các tế bào quang 
điện nhận được càng nhiều thì sản 
lượng điện tạo ra càng lớn.

Vì vậy, việc thường xuyên kiểm 
tra và vệ sinh pin năng lượng mặt trời 
khi phát hiện bề mặt pin bị bám bẩn 
sẽ giúp duy trì hiệu quả hoạt động 
của hệ thống và giảm bớt hiện tượng 
sụt giảm sản lượng do bụi bẩn.

Ông Nguyễn Vũ Nguyên cho 
biết, sau một thời gian hoạt động 
ngoài trời, các tấm pin năng lượng 
mặt trời sẽ có lớp bụi bẩn bám trên 
bề mặt, lớp bụi bẩn này sẽ làm giảm 
đi một phần lượng ánh sáng mặt trời 
đi đến bề mặt tế bào quang điện và là 
nguyên nhân gây giảm hiệu suất hoạt 
động của tấm pin.

Việc vệ sinh sẽ giúp làm sạch bề 
mặt của pin, qua đó làm tăng khả năng 
hấp thụ ánh sáng và tăng hiệu suất 
hoạt động. Ngoài ra, việc vệ sinh pin 
năng lượng mặt trời còn ngăn được 
các chất bẩn bám trên pin, làm chậm 
quá trình   ôxi hóa bề mặt pin, khung 
pin, dây dẫn và các điểm đấu nối. 

Vệ sinh vào thời điểm nào?

Chuyên gia năng lượng Nguyễn 

Vũ Nguyên cho biết, thời điểm thích 
hợp nhất để vệ sinh các tấm pin 
năng lượng mặt trời là vào lúc trời 
mát, tuyệt đối không vệ sinh pin khi 
điều kiện thời tiết xấu như mưa bão, 
trời có gió lớn vì có thể gây nguy 
hiểm cho người thực hiện. Đặc biệt 
tránh vệ sinh pin khi trời đang nắng 
gắt, nhiệt độ ngoài trời cao sẽ làm 
cho lớp kính có thể bị nứt do thay đổi 
nhiệt độ đột ngột.

Tuỳ thuộc vào mức độ bụi bẩn 
trong không khí tại vị trí lắp đặt hệ 
thống mà chúng ta có thể xác định 
thời gian vệ sinh định kỳ dài hay ngắn. 
Ví dụ: Nếu hệ thống được lắp đặt trên 
nền đất hoặc gần kho xưởng, nhà 
máy thì nên vệ sinh định kỳ 3 tháng 1 
lần, còn những vị trí khác thì khoảng 
6 tháng/1 lần.

Cách làm sạch pin mặt trời

Trước tiên  cần có bộ vệ sinh 
chuyên dụng (mua tại các cửa hàng) 
gồm: Xà bông lỏng, cần gạt nước, bàn 
chải lông mềm. Trong trường hợp 
không thể mua bộ vệ sinh được thiết 
kế đặc biệt để làm sạch tấm pin mặt 
trời, có thể thay thế bằng bộ vệ sinh 
xe hơi.

Cách làm: Trộn xà bông với nước 
trong một xô lớn, tỷ lệ trộn tham khảo 
trên bao bì chai để pha trộn lượng vừa 
phải. Thông thường tỷ lệ này tương tự 
khi sử dụng vệ sinh xe hơi.

Tiếp theo, nhúng bàn chải vào 
hỗn hợp xà bông được pha với nước 
trước đó, nhẹ nhàng chùi lên bề mặt 
các tấm pin, khi trên mặt pin đã được 
phủ nước hỗn hợp xà bông, tiến hành 
lau sạch bằng giẻ khô.

Tuấn Ngọc

Những lưu ý khi vệ sinh pin năng lượng mặt trời

Nên Không nên

• Đầy đủ trang 
thiết bị bảo hộ lao 
động cho người thực 
hiện vệ sinh pin trên 
cao.

• Báo cáo với 
Trung tâm bảo hành 
khi phát hiện có tấm 
pin bị nứt, vỡ.

• Lau sạch pin 
khi mặt pin mặt trời 
vẫn còn ướt nước 
hỗn hợp xà bông.

• Sử dụng vòi nước có áp lực cao, lưu lượng 
nước lớn phun trực tiếp lên mặt pin.

• Sử dụng hóa chất tẩy rửa như: axit, dầu 
mỡ... trên bề mặt tấm pin.

• Sử dụng nước quá lạnh khi nhiệt độ mặt 
tấm kính pin đang nóng hoặc ngược lại.

• Đi lại, tì đè, để vật cứng trên bề mặt tấm 
pin.

• Sử dụng chổi cứng, vật bằng kim loại vệ 
sinh tấm pin.

• Không  để xà bông  khô trên mặt  pin  vì 
điều này sẽ chặn lượng ánh sáng mặt trời mà 
chúng có thể hấp thụ.

Vệ sinh pin năng lượng mặt trời thế nào?
Chuyên gia năng lượng Nguyễn Vũ Nguyên, Giám đốc SolarGATES (thành viên của Tập đoàn Năng 

lượng mặt trời Bách Khoa - SolarBK) hướng dẫn bạn cách vệ sinh pin năng lượng mặt trời giúp duy trì hiệu 
quả hoạt động của hệ thống và giảm bớt hiện tượng sụt giảm sản lượng điện do bụi bẩn.
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Thị trường thương mại điện tử 
đang bước vào mùa mua sắm 
lớn nhất trong năm với những 

chương trình khuyến mãi hay giảm 
giá sâu, kéo dài đến tận mùa mua 
sắm tết, với các dịp như: Ngày độc 
thân, Black Friday, Tết Dương lịch và 
dịp mua sắm lớn nhất trong năm đó 
là ngày Tết Nguyên đán....

Thống kê của các sàn thương 
mại điện tử cho thấy ngay ở những 
tháng tăng trưởng thấp nhất, doanh 
thu thương mại điện tử tại Việt Nam 
năm 2020 vẫn cao hơn năm ngoái.

Theo thông tin từ Criteo, nền 
tảng quảng cáo cho nhiều trang 
thương mại điện tử lớn hiện nay, đưa 
số liệu cho thấy khoảng giữa tháng 3 
năm nay sức mua online tại Việt Nam 
có giảm. Tuy vậy, biểu đồ lập tức tăng 
lên ở tháng tiếp theo và giữ đều cho 
đến nay. Điều này cho thấy Covid-19 
có ảnh hưởng đến thị trường bán lẻ 
online, đặc biệt vào giai đoạn cách ly 
xã hội, nhưng sức mua ngay sau đó 
phục hồi trở lại.

Mới đây trong ngày 1/11, MoMo 
kết hợp với các nhà bán hàng tung ra 
loạt chương trình giảm giá. Ví điện tử 
này cho biết trong chưa đầy 16 tiếng, 
sự kiện có 1,2 triệu người dùng tham 
gia với hơn 2,6 triệu đơn hàng khuyến 
mại được mua. Chứng tỏ người dân 
sẵn sàng mua sắm online giai đoạn 
này, nhất là khi có nhiều thương hiệu 
giảm giá.

Trước đó, trong chiến dịch 10/10, 
Tiki tăng doanh số hơn 30% so với 
đỉnh lịch sử của chiến dịch 9/9 - vốn 
đạt doanh số cao nhất trong vòng 10 
năm nay của sàn thương mại điện tử 
này. Doanh số đó thậm chí cao gấp 
3,5 lần và số lượng sản phẩm bán ra 
tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ.

Những mặt hàng được mua 
nhiều nhất thường ngày và cả trong 
các sự kiện khuyến mại vẫn là điện tử, 
điện thoại, máy tính, thời trang, mỹ 
phẩm. Nếu dịch bệnh phức tạp, một 
số ngành hàng phụ như đồ ăn dự 
trữ, đồ dùng gia đình sẽ tăng trưởng 
thêm, ông Steven Nguyen, Giám đốc 

cấp cao khu vực Đông Nam Á tại 
Criteo cho biết.

Giảm mạnh giá bán, tăng thời 
hạn bảo hành, tặng quà, sản phẩm 
độc quyền... là những chiêu thức để 
nhà bán hàng thu hút khách mua. Rất 
nhiều người khi có nhu cầu mua hàng 
cũng chờ vào những ngày siêu giảm 
giá cuối năm để móc hầu bao. Nỗ 
lực từ nhà bán hàng, sàn thương mại 
điện tử, kết hợp với nhu cầu mua sắm 
cuối năm dâng cao, sẽ tạo nên doanh 
số mua bán bùng nổ.

Nhiều chương trình hấp dẫn 
để kéo người mua

Để kéo sức mua cuối năm, ngay 
từ cuối tháng 10, các sàn TMĐT đã đua 
nhau tung ra các chiến dịch mua sắm 
lớn nhất năm. Trong mùa mua sắm 
cuối năm 2020, người mua được cam 
kết sẽ nhận được các chương trình 
ưu đãi lớn. Ngoài giảm giá trực tiếp, 
nhiều sàn TMĐT lựa chọn cách tặng 
mã giảm giá để trong cùng một đơn 
hàng, khách có thể sử dụng được một 
lúc các mã cho từng dịch vụ riêng: Mã 

THỊ TRƯỜNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÙNG NỔ DỊP CUỐI NĂM 
VỚI NHỮNG KHUYẾN MÃI HẤP DẪN NGƯỜI TIÊU DÙNG

Mặc dù ảnh hưởng do Covid-19 khiến nhiều ngành nghề gặp khó khăn 
lớn trong hoạt động, tuy nhiên thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam 
vẫn tăng trưởng đều và bùng nổ vào những ngày khuyến mại cuối năm.

Trung tâm phân loại hàng hóa của một sàn thương mại điện tử

Các chương trình khuyến mãi lớn được 
các sàn thương mại điện tử đưa ra dịp 
cuối năm đã thu hút sự quan tâm của 

người dùng
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giảm phí vận chuyển, mã giảm giá sản phẩm 
của người bán, của sàn...

Đại diện sàn TMĐT Sendo cho biết phí 
vận chuyển được xem là yếu tố quan trọng 
hàng đầu để kích thích hành vi mua sắm của 
người dùng. Giảm giá vận chuyển một phần có 
thể tăng khả năng mua hàng tới 50% và hoàn 
toàn miễn phí vận chuyển có thể tăng gấp đôi 
(100%) tỉ lệ chuyển đổi mua hàng của người 
dùng. "Chúng tôi khuyến nghị người bán hàng 
có các chương trình đồng hành với sàn để giảm 
tối đa chi phí vận chuyển cho người mua" - đại 
diện sàn TMĐT này nói.

Đại diện Lazada cũng thừa nhận các mã 
miễn phí vận chuyển luôn được người tiêu 
dùng thu thập nhiều nhất. Trong khi đó, Tiki ổn 
định với chính sách giao hàng đúng hẹn trong 
thời gian diễn ra dịch, các chương trình miễn 
phí vận chuyển, đảm bảo trải nghiệm mua sắm 
xuyên suốt nhờ vào dịch vụ giao nhận nhanh 
chóng. Ngoài ra, các sàn cũng hỗ trợ người bán 
công cụ livestream (phát trực tiếp) bán hàng, 
giao hàng nhanh chóng... tăng tương tác với 
người dùng.

Tuy vậy, theo nhiều người tiêu dùng, các 
sàn TMĐT vẫn phải giải quyết lòng tin vì rủi ro 
mua hàng kém chất lượng, giao dịch lừa đảo... 
khi mua hàng online vẫn nhan nhản. Ông 
Nguyễn Ngọc Dũng, phó chủ tịch Hiệp hội TMĐT 
Việt Nam (Vecom), cho biết trong mùa dịch, số 
lượng nhà bán hàng tham gia kinh doanh sàn 
TMĐT cũng tăng mỗi ngày để phục vụ nhu cầu 
tiêu dùng. Tuy nhiên, việc kiểm soát nguồn gốc 
hàng hóa, giám sát cam kết chất lượng của nhiều 
đơn vị chưa chặt chẽ tương ứng.

Tăng trưởng có thể chậm lại trong 
ngắn hạn

Theo Bộ Công Thương, với kịch bản dịch 
bệnh được kiểm soát như hiện nay, tốc độ tăng 
trưởng về doanh thu của TMĐT trong quý 4 có 
thể đạt 20%, quy mô thị trường TMĐT bán lẻ 
ước đạt 12 tỉ USD.

Tuy nhiên, nếu dịch Covid-19 diễn biến 
phức tạp, sức tiêu dùng của người dân chậm, 
khả năng quy mô thị trường TMĐT bị tác động 
lớn, ước đạt 11 tỉ USD, giảm 2,6 tỉ USD, và tốc 
độ tăng trưởng doanh thu TMĐT bán lẻ chỉ đạt 
13%. Dù có nhiều nghi ngại về tăng trưởng của 
TMĐT trong năm nay nhưng xu hướng kinh tế 
không tiếp xúc vẫn tiếp tục lên ngôi ngay trong 
và sau đại dịch. Đây là điều kiện quan trọng 
để các doanh nghiệp tiếp tục lạc quan về thị 
trường này.

Hải Triều

Quạt cây FF tự quay 
theo hướng người dùng

Theo trang tin công nghệ New Atlas, hai kỹ sư phần mềm 
người Mỹ, Nate Oelke và Aj Sakher ở  bang Minnesota vừa chế 
tạo thành công quạt cây có tên Following Fan (FF) có thể tự quay 
theo hướng của người dùng khi họ di chuyển, tự tắt khi người 
dùng ra khỏi phòng, vừa tiện lợi lại tiết kiệm năng lượng, giảm 
chi phí tiền điện. 

FF nặng 9,5kg, đường 
kính cánh quạt 
50,8cm, góc quay tới 

135 độ. Hình thức bên  ngoài y 
chang một chiếc quạt cây thông 
thường nhưng chìa khóa là một 
camera gắn ở giữa lồng quạt để 
theo dõi chuyển động của người 
dùng để quay theo cấp gió.

Trong camera của FF có 
chứa thuật toán quan sát máy 
tính chạy trên một vi xử lý tích 
hợp, đảm nhận phân tích hình 
ảnh camera thu được, phát hiện 
vị trí của con người trong video. 
Hệ thống sẽ chọn người đứng 
gần camera nhất, điều khiển 
quạt sang trái hay phải khi người 
này di chuyển.

Để vận hành, tùy theo 
nhu cầu sử dụng, người dùng 
chỉ cần cài đặt FF ở chế độ 
“tĩnh” hoặc “động” (Stationary 
hay Oscillating) tức quay bình 
thường ở ba tốc độ gió khác 
nhau. Riêng chế độ  “theo sát” 
(Following) quạt sẽ tự động 
dừng chạy khi người dùng  rời 
khỏi phòng, giúp tiết kiệm năng 
lượng và tiếp tục hoạt động khi 
người sử dụng quay lại.

Đặc biệt FF hoạt động 
hoàn toàn không cần Internet, 
nên hình ảnh của người dùng 
sẽ không bị đưa và lưu truyền 
trên mạng.

“Khi chuẩn bị nộp đơn xin 
cấp bằng sáng chế, chúng tôi 
đã tìm kiếm trước và thấy không 
có mẫu quạt theo dõi người 

nhỏ gọn nào sử dụng camera 
và công nghệ học máy ngoài 
chúng tôi. Trước đây cũng có 
những bên chế tạo quạt theo dõi 
người, nhưng thường sử dụng 
cảm biến hồng ngoại đơn giản 
để dò thân nhiệt, có độ tin cậy 
không cao, bị hạn chế về phạm 
vi và sản phẩm cuối cùng không 
thiết thực”, Oelke cho biết.

Trước  Following Fan, một 
số mẫu quạt thông minh có 
thể xoay theo hướng người 
dùng cũng đã được chế tạo dựa 
trên công nghệ cảm biến hồng 
ngoại để dò tìm thân nhiệt, 
tuy nhiên, các sản phẩm này 
thường cho hiệu quả không 
cao nên không được sản xuất 
phổ biến để phục vụ thị trường.

Việc có thể tạo ra loại quạt 
cây thông minh có thể xoay 
theo hướng người dùng sẽ giúp 
việc sử dụng thiết bị đạt hiệu 
quả cao hơn và tránh lãng phí 
năng lượng điện dùng trong 
sinh hoạt gia đình.

Hoàng Phượng (tổng hợp)

Quạt Following Fan tự quay theo 
hướng người dùng
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• TRÂU LÙN: Chỉ cao gần 1m, 
sống ở vùng núi cao, khí hậu lạnh ở 
Tây Tạng (Trung Quốc). Trâu lùn có 
thân hình vạm vỡ, bao phủ bởi lớp 
lông dày và dài. Trên những núi tuyết 
khúc khuỷu khó đi hay trên những 
dòng sông băng, chúng có thể thồ 
hàng hóa nặng hàng trăm kilôgam, 
do vậy người Tây Tạng gọi chúng là 
“Cỗ xe của Cao nguyên” hoặc “Chiếc 
thuyền của sông băng” quả chẳng 
ngoa chút nào.

• TRÂU BIẾT CƯỜI: Ở Guyana 
có một giống trâu biết cười. Thực ra 
là ở bộ phận cổ họng của giống trâu 
này có màng cách âm hình chữ S. Khi 
chúng kêu, hơi đi ra sẽ làm cho lớp 
màng cách âm này rung lên, phát ra 
những âm thanh giống như tiếng 
cười “ha ha”. Người dân Guyana cho 
rằng, tiếng cười của giống trâu này sẽ 
mang lại điều may mắn, do vậy họ đã 
đặt tên cho chúng là “trâu cười”.

• TRÂU PHUN NƯỚC: Ở Nigeria 
có một giống trâu rất đặc biệt, dưới 
cổ chúng có một túi da để đựng nước 
còn lớn hơn cả đầu chúng, bên trong 
đó có thể chứa được vài thùng nước. 
Vì giống trâu này không thể tiết ra 
nước bọt được nên nước từ trong cái 
túi đó không ngừng được phun ra 
để làm cho đầu lưỡi của chúng luôn 
luôn ẩm. Nắm được đặc điểm này của 
chúng, vào những ngày hè nắng hạn, 
người dân Nigeria thường đưa chúng 
ra sông, uống no nước sau đó dẫn 
chúng tới vườn ruộng để chúng tưới 
nước cho khu vườn hay cánh đồng 
đang khô hạn.

• TÀI XẾ… TRÂU: Ở Malaisia, các 
“tài xế” trâu rất được tín nhiệm. Lý do 
là khi ngư dân đánh bắt hải sản, đưa 
vào bờ thì có những đường đi ra bờ 
biển chiều rộng đường dưới 2m, nên 
xe ô tô không thể đi qua, vả lại thuê 
ô tô ra bờ biển để chở cá thì không 
có chủ xe nào nhận lời vì họ sợ nước 
biển ăn mòn kim loại. Người ta dùng 
trâu kéo xe ra bờ biển chở tôm cá rất 
tiện lợi vì quay xe đi, quay xe lại cũng 
dễ dàng và chi phí thấp.

• ĐỘI QUÂN TRÂU NƯỚC: Giữa 
thời hiện đại, quân đội Brazil lại trở 
về với một phương thức vận chuyển 
cổ xưa: Trâu nước. Những con trâu 

nước to kềnh, đen trũi được sử dụng 
để vận chuyển vũ khí, đạn dược, 
lương thực vào các đồn biên phòng 
của Brazil đóng dọc đường biên giới 
chạy xuyên qua vùng rừng Amazon. 
Trâu nước có ưu thế và kinh tế hơn so 
với la, lừa, xe tải. Mỗi con trâu nước 
nặng 500kg có thể thồ được ngần ấy 
hàng hóa trên lưng. Trâu nước không 
kén ăn như la, lừa và thức ăn cho 
chúng thì đầy rừng.

• ĐEM TRÂU ĐI HỎI VỢ: Dân tộc 
Duria (Indonesia) rất coi trọng con 
trâu. Chàng trai nào muốn đi hỏi vợ 
phải đem trâu đến nhà cô gái. Người 
ta sẽ hỏi chàng trai: “Anh là người biếu 
con trâu này phải không?” và hỏi cô 
gái: “Cô có bằng lòng nhận con trâu 
này không?”. Nếu cô gái bằng lòng, 
lễ cưới sẽ được tổ chức. Trong lễ vật 
cưới thì con trâu phải đứng hàng đầu 

và trong các món ăn của lễ cưới, nhất 
định phải có món thịt trâu.

• BƯU TÁ… TRÂU: Ở Myanmar 
có nhiều vùng núi cao và hẻo lánh 
nên ngành bưu điện đã sử dụng 
trâu làm “bưu tá”. Cứ thường lệ vào 
thứ tư và thứ sáu hàng tuần, người 
ta bỏ thư và bưu kiện vào túi lớn rồi 
vắt lên lưng trâu, sau đó vỗ nhẹ lưng 
trâu ra lệnh lên đường. Đến mỗi bưu 
cục, trâu lại rống lên để nhân viên 
ra nhận thư và bưu kiện. Thật đúng 
với câu “Lạc đường theo chó, lạc ngõ 
theo trâu”.

• TƯỢNG TRÂU LỚN NHẤT: 
Tượng trâu tại thành phố Jamestown 
thuộc bang Bắc Dakota (Mỹ), có chiều 
cao 7,9m; dài 14m bằng đá cốt thép 
trét xi măng, cân nặng tổng cộng hơn 
60 tấn do nghệ sỹ Elmer Petersen thiết 
kế và doanh nhân Harold Newman 
đầu tư xây dựng năm 1959 với chi phí 
hơn 8500 USD thời đó. Đây là điểm 
thu hút khách du lịch cho thành phố 
Jamestown và được tặng biệt danh là 
“Thành phố Trâu”!

• TRÂU CỨU CHỦ: Bà Luo Fengju 
sống tại thị trấn Thành Ninh, tỉnh Vân 
Nam (Trung Quốc) đã bị một con gấu 
đen tấn công nhưng may mắn thoát 
chết nhờ những con trâu. Bà Luo kể 
lại: Khi đang làm việc trên đồng thì 
bỗng nhiên nghe tiếng động mạnh, 
bà nhìn lên và thấy một con gấu đứng 
sừng sững trước mặt. Con gấu đã tát 
bà một cái và bà ngã lăn xuống đất. 
Bà cố gắng bò dậy và kêu cứu. Con 
gấu xông đến túm lấy chân bà, cái 
chết đã gần kề với bà nông dân này. 
Tuy nhiên, năm con trâu đang ăn cỏ 
gần đó bỗng nhiên lao tới và tấn công 
con gấu. Con gấu liền bỏ bà Luo ra và 
quay lại tấn công những con trâu. 
Những con trâu đã tạo thành một 
vòng tròn quanh chủ và một con trâu 
trong đàn lấy hết sức mạnh húc vào 
người con gấu và buộc con gấu phải 
rút lui. Trên đường về nhà, những con 
trâu vẫn tạo thành một vòng tròn bao 
quanh bà Luo, có lẽ chúng sợ bà chủ 
tiếp tục bị gấu tấn công. Năm con trâu 
đã trở thành anh hùng trong làng và 
được mọi người thiết đãi những loại 
cỏ ngon nhất.

Diệu Lan

Chuyện lạ 
về 

trâu
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Ngụ ngôn năm sửu
Nghé nâu hỏi bố:

- Bố ơi! Thành công là gì hả bố?

- Thế con hiểu thành công là 
phải như thế nào, nói bố nghe nào!

- Dạ, thành công đó là được làm 
ông chủ sang trọng, một người giàu 
có hoặc có chức quyền mà ai ai cũng 
nể phục, phải vậy không bố?

- Đúng thế, con ạ! Nhưng bố 
cũng cho rằng có những cách thành 
công khác nữa. Mẹ con dậy sớm và 
ngủ muộn để làm việc nhà, giặt giũ, 
chăm sóc các con… Khi công việc đã 
ổn, mẹ con đem ít lá dâu non sang 

nhà cô hươu sao vừa mới sinh em bé. 
Bác ngựa tía ốm nặng, mẹ sang nhà 
thăm hỏi, vệ sinh nhà cửa, mua ít 
thuốc men cho bác ấy.

- Con cũng thấy thế, tuy bận rộn 
nhưng mẹ không tỏ ra buồn bực gì 
cả, bố nhỉ?

- Ừ, suốt ngày mẹ con vẫn tươi 
cười, niềm nở với mọi người. Có lúc 
bố còn nghe mẹ hát nữa đấy. Mẹ con 
tự hào và hạnh phúc khi làm một 
người bình thường, nhưng vẫn giúp 
ích cho cuộc sống của những người 
xung quanh. Đối với bố thì đó là 
thành công, con ạ!

- Bố ơi!! 
Bạn bê vàng 
của con ở 
lớp mắc 
bệnh từ nhỏ, 
phải đi khám 
t h ư ờ n g 
xuyên, kiêng 
ăn đủ thứ, lại 
phải tập thể 

dục hàng ngày. Nhưng lần nào gặp 
con, bạn ấy luôn ríu rít kể những niềm 
vui như được ăn vài hạt ngô non, 
được ăn cỏ non mẹ nó đem về, chạy 
được quãng đường dài hơn trước mà 
không thấy mệt, được điểm 8 trong 
bài tập. Khi gặp bạn ấy, câu đầu tiên 
con nghe nó kêu lên là: “Cậu ơi, hôm 
nay tớ vui quá!”, như vậy có gọi là 
thành công không, bố?

- Sống tích cực được như bạn bê 
vàng của con, đó là thành công đấy, 
con ạ!

Lời bàn: Thành công không 
phải là những gì bạn làm ra mà là 
những gì bạn để lại. Mỗi người có 
những cách thành công khác nhau, 
theo những kiểu khác nhau. Cuộc 
sống chính là bài học lớn về thành 
công, còn bạn là người học trò luôn 
phải tiếp thu hàng ngày.

Thành công

Trâu bố có hai đứa con. Khi 
anh em trâu trắng trưởng thành, 
trâu bố nói:

- Bố muốn giao phần lớn tài 
sản cho một trong hai con để điều 
hành, làm ăn. Để tìm ra ai xứng 
đáng đảm nhận trách nhiệm này, 
bố sẽ cho hai con đến một vùng xa. 
Chú của các con ở đó sẽ đặt những 
gánh nặng bằng nhau lên lưng hai 
con. Đứa nào quay về trước, mang 
theo gánh nặng đó thì bố sẽ giao 
tài sản cho đứa ấy!

Hai anh em trâu trắng cùng 
ra đi. Vài ngày sau, họ gặp bác lừa 
gầy yếu đang hì hục mang một bao 
hàng nặng. Trâu em đề nghị dừng 
lại để giúp đỡ bác lừa nhưng trâu 
anh không đồng ý, bỏ đi trước. Trâu 

em ở lại giúp bác lừa mang bao 
hàng rồi mới tiếp tục lên đường. 
Sau đó, cậu lại gặp một anh ngựa 
vằn bị sa xuống hố, trâu em dùng 
lưng nâng dần anh ngựa lên khỏi 
hố rồi băng bó vết thương cho 
ngựa vằn.

Cuối cùng, trâu em cũng đến 
chỗ chú mình, cậu nhận một bao 
hàng nặng rồi quay về. Khi về đến 
nhà, trâu anh ra đón em ở cổng và 
nhăn mặt, nói:

- Thật không thể hiểu nổi! 
Tôi đã bảo với bố cái gánh nặng 
đó quá nặng, một mình tôi không 
thể nào mang được. Tại sao chú lại 

một mình đem được nó về đây?

- Có lẽ khi tôi giúp những 
người khác mang vác gánh nặng 
của họ thì tôi đã có thêm được sức 
mạnh để mang những gánh nặng 
của mình, anh ạ!

Lời bàn:  Bạn thấy đấy! Khi 
bạn tìm cách giúp đỡ, chia sẻ khó 
khăn, vất vả của người khác như 
nghĩ cách hay để góp ý hoặc ghé 
vai gánh vác gánh nặng của họ 
thì bạn cũng quen dần và biết 
cách xoay xở, giải quyết gánh 
nặng của mình.

Nguyễn Diệu
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Tôi tự hào thốt lên những tiếng 
như vậy. Để bày tỏ thứ tình tảm 
tưởng như đã nhạt dần theo 

năm tháng, nhưng bùng cháy lên 
mãnh liệt sau thời gian dài gắn bó.

Một ngày mùa hạ. Tôi đã hiểu vì 
sao mình có cảm giác đó. Nói thật, đã 
lâu tôi không gặp gỡ những người 
ngành điện. Nhưng lúc này đây, kỷ 
niệm, rồi tình cảm bao lâu bỗng trỗi 
dậy, rực cháy hơn bao giờ hết.

45 năm, nhiều hơn cả số tuổi của 
tôi có được. Kỷ niệm thật sự đã nhòe 
đi, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ cảm xúc 
khi đó. Đúng rồi, sự đón tiếp trìu mến, 
rồi tình cảm chân thành của anh em 
ngành điện đã tạo cho tôi ấn tượng 
sâu sắc.

Tôi tận hưởng những ngày tháng 
ở Đà Nẵng, rồi Tây Nguyên. Tất nhiên, 
những sự giúp đỡ đó vô cùng đáng 
quý và giúp tôi rất nhiều trong công 
việc. Còn ở đây là cuộc sống. Trong 
hoàn cảnh đó, tình cảm cảm tôi có 
được sẽ không thể nào quên. Một vài 
câu nói, một vài cử chỉ cũng đã đủ để 
tôi hiểu về niềm tự hào của các bạn. 
Không gì bằng thấy tận mắt. Tình 
cảm thấm thấu qua khuôn mặt, qua 
vết hằn thời gian. Hình ảnh một Tổng 
Công ty Điện lực miền Trung đầy khát 
vọng, một con tàu trong thời đại mới 
với niềm tin mãnh liệt luôn rực cháy 
trong tôi, trong con người không phải 
của ngành điện.

Một vài ngày sau đó, tôi vẫn nhận 
được những cuộc gọi thăm hỏi của 

anh em điện lực miền Trung. Tôi chỉ là 
người bình thường, tôi không phải là 
ai đó đặc biệt. Tôi cũng chỉ là một con 
người thoảng qua trong cuộc đời và 
công việc của các bạn. Nhưng không, 
tôi nhớ, tôi yêu điều đó.

Một chiều Hà Nội, tôi thật tâm 
chúc mừng chặng đường 45 năm 
dài đầy kỷ niệm và tình yêu. Yêu như 
chính các bạn cần và muốn. Sao tôi 
lại nói thế? Bởi tôi thấy một tình cảm 
thuần khiết trong mỗi con người 
EVNCPC. Đó là niềm tự hào nghề 
nghiệp và quê hương đất nước.

Trong chặng đường 45 năm hào 
hùng, chắc hẳn EVNCPC đã dành 
được nhiều tình cảm như thế. Cũng 
không phải là thứ gì quá to lớn, vĩ 
đại nhưng đó là tình cảm không 
thể lay chuyển, xa rời.  Trong một 
nền kinh tế đất nước hừng hực khí 
thế, ngành cơ bản như năng lượng 
càng phải chắc chắn để làm bệ đỡ 
cho kinh tế phát triển. EVNCPC góp 
một phần không nhỏ cho ngành 
điện nước nhà. Thật vậy, đó là điều 
không thể phủ nhận.

Ngọn lửa nhiệt huyết, đó là 
những gì chính xác nhất tôi có thể 
nói về các bạn. Ngành điện, ai trong 
chúng ta cũng biết nhưng không 
dễ dàng hiểu sâu về nó. Người thợ 
điện, họ làm việc khi chúng ta ngủ, 
khi chúng ta chơi. Họ oằn mình giữa 
cái nóng, giữa ranh giới mong manh 
của đất trời. Ai có thể hiểu rõ điều đó? 
Đúng vậy! đó là nghề nghiệp đặc thù 

của họ. Nhưng nếu mỗi người chúng 
ta có thể cảm thông thì người thợ 
điện sẽ nhận được nhiều hơn sự tôn 
trọng của xã hội. 

Tất cả những gì lột tả chỉ có thể 
nhìn qua tầm mắt. Trong cái nắng 
miền Trung, năm, sáu anh thợ điện 
làm công việc một cách lặng lẽ. Hai 
người vắt vẻo trên cột điện, bên cạnh 
là những dây điện lắc lư. Họ tập trung 
hết sức để hoàn thành công việc đúng 
tiến độ. Họ căng sức khắc phục sự 
cố điện nếu nó xảy ra. Chúng ta mất 
điện một chút cũng đã thấy khó chịu, 
nhưng điều kiện của những người 
thợ điện còn khó khăn hơn nhiều để 
đem lại dòng diện cho mọi nhà.

Nói như vậy vẫn còn chưa đủ, 
nhưng có thể chấm phá được vài 
nét về công việc cao quý của ngành 
điện. Vâng, bất kỳ nghề chân chính 
nào trong xã hội cũng đáng quý, 
nhưng nếu người thợ điện phải cận 
kề giữa sự sống và cái chết thì càng 
dáng quý hơn. Có được điều hòa, đèn 
sáng, quạt mát cũng nhờ cả vào các 
anh. Sửa chữa điện xong, các anh mỗi 
người một chiếc bánh mì và cốc nước. 
Các anh ăn ngay tại chỗ, có vài phút 
nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục công việc 
đặc biệt của mình. Mặc trời nóng như 
lửa, nắng chiếu thẳng xuống người, vì 
đâu có thứ gì che chắn. Những người 
thợ điện vẫn ở trên cao, cố gắng nối 
điện. Tôi nhớ ai đó từng hỏi một câu 
khó chịu rằng: “chỉ mấy ông leo cao 
khổ thôi, còn làm ở dưới đất cũng 
bình thường”. Tôi đã phản bác lại 

Tôi yêu 
màu áo vàng

Ñieän & Ñôøi soáng     50

VAÊN NGHEÄî



luận điểm đó. Dù làm điện ở đâu 
thì cũng phải đối mặt với hiểm 
nguy, vì điện là thứ nguy hiểm chết 
người. Không thể coi đó như công 
việc bình thường. 

Dù nắng mưa, dù sáng tối hay 
đêm, những con người ngành điện 
vẫn một lòng và một niềm tin.Tôi 
đã tận mắt nhìn thấy nhứng đôi mắt 
như thế. Đôi mắt ánh lên lòng quyết 
tâm phải hoàn thành nhiệm vụ bất 
kể có khó khăn gì. Các anh thợ điện 
trước mặt tôi khi đó bỗng trở nên 
cao lớn, hùng vĩ dù họ chỉ là những 
con người bình thường như ai khác. 
Trong tôi, niềm vui được chứng kiến 
công việc trơn tru, nhịp nhàng không 
gì có thể tả được. Có lẽ đó là một sở 
thích kỳ lạ, nhưng nhìn thấy ai đó 
cố gắng hoàn thành công việc của 
mình, rồi ráp nối với những người 
khác cùng ekip để kết quả cuối cùng 
thành công tốt đẹp, đó chính là một 
nghệ thuật của cuộc sống.

Trong cuộc đời, tôi đã nhiều 
lần đến miền Trung. Du lịch có, công 
việc có. Miền Trung để lại trong tôi 
nhiều cảm xúc đặc biệt.  Tôi nhớ 
một ngày Đà Nẵng rất nóng. Trong 
quán nhỏ, trên mấy chiếc ghế nhựa 
vỉa hè, một tốp thợ điện cố gắng 
giải nhiệt bằng những ly nước mát. 
Xong việc, họ lại đến địa điểm khác 
cố gắng hoàn thành công việc được 
giao. Trong bộ đồ bảo hộ, ai cũng 
nhễ nhại mồ hôi. Nhiều lúc tôi tự 
hỏi, tại sao họ vãn có thể giữ được 
nụ cười đó trên môi?

Chỉ có thể trả lời rằng, đó là tinh 
thần bất diệt. Hãy nhìn vào những 
đường dây, những công trình của 
EVNCPC mà xem. Cao lớn, hùng vĩ 
chưa đủ để tả hết. Chúng không 
phải tự nhiên mà có, đó là công sức, 
là mồ hôi, nước mắt và cả máu của 
biết bao kỹ sư, công nhân góp sức 
xây dựng nên, là bản lĩnh của bao 
thế hệ mà thành. 

Bốn mươi lăm năm đã qua, 
những con người ấy đã và đang 
phát huy vai trò to lớn trong việc 
đảm bảo điện năng cho đồng bào 
miền Trung, góp công lớn vào sự 
phát triển kinh tế xã hội của đất 
nước, xứng đáng là một bản anh 
hùng ca của con người Việt Nam 
trong thời kỳ đổi mới của đất nước. 

Những người thợ điện cần 
cù chính là ngọn lửa tinh thần 
mãi rực cháy, mãi trường tồn. Khó 
khăn, vất vả, thậm chí nguy hiểm 
nhưng người kỹ sư, thợ điện vẫn 
quyết gắn bó với nghề, vẫn dùng 
quyết tâm của chính mình vượt 
qua hiểm nguy gian khó. Thật 
đáng ngưỡng mộ khi các anh vẫn 
bám trụ trên cao chót vót, quyết 
tâm hoàn thành nhiệm vụ bất kể 
nắng hay mưa. Khâm phục biết 
bao khi thấy những đôi tay dù nứt 
nẻ, rớm máu nhưng vẫn kiên trì 
làm việc. Những đôi tay ấy đã khơi 
dòng năng lượng vô biên, những 
đôi tay ấy chưa đựng cả niềm tin 
cho cuộc sống tương lai ấm no 
hạnh phúc, chứa đựng cả bầu trời 
tinh thần người thợ điện. 

Càng trò chuyện với những 
con người sống với dòng điện ấy, 
càng thêm yêu năng lượng của tổ 
quốc hơn. Cuộc sống của họ hòa 
vào màu thiên thanh của trời, hòa 
vào tình yêu của đất, hòa vào niềm 
tin của con người. Hằng ngày, hằng 
đêm, đâu thể đếm được bao nhiêu 
lần các anh phải vất vả khắc phục 
sự cố, bao nhiêu lần các anh phải 
dầm mưa dãi nắng duy trì dòng 
điện cho bà con ổn định cuộc sống? 
Chợt thấy con người các anh quá 
mong manh giữa sức mạnh của 
thiên nhiên bao la, vậy mà anh em 
ngành điện đâu hề nao núng, vẫn 
một lòng thức đêm trực ngày, một 
lòng làm bạn với đường dây điện để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những con người ngành điện, 
luôn mang trong tim niềm tự hào 
vì được góp phần công sức nhỏ bé 
làm giàu cho đất nước, được chung 
tay tạo ra dòng lịch sử của ngành 
năng lượng yêu mến, được sống 
trong một gia đình lớn tràn ngập 
tình đồng đội, đồng chí, tình yêu 
mến của người dân. Họ ngày đêm 
chung sức, đồng lòng lao động để 
đem lại cuộc sống tốt hơn cho bao 
gia đình Việt, giúp cho Việt Nam 
ngày càng giàu mạnh hơn, nâng 
tầm vị thế của quốc gia dân tộc trên 
trường quốc tế. Xin gửi tới các anh – 
những con người của EVNCPC đưa 
dòng điện đến mọi nhà, từ trái tim 
tôi tấm lòng biết ơn sâu sắc.

Đinh Thành Trung

Ngoại lệ
Đầu năm, Tý nói với Dần:
- Dần này, tớ thấy ở đời không ai 

giống ai cả, cậu ạ!
- Thế mà cũng có người giống 

người đấy.
- Ai? Ai vậy, Dần?
- Thì bố tớ bảo tớ giống lão thiến 

trâu ở đầu làng như in. Liệu đây có phải 
là ngoại lệ không, Tý?

- ?!!

Đừng lo
Sau khi bàn giao giấy tờ, sổ sách, 

quan Tý nói với quan Sửu:
- Năm nay, anh phải cẩn thận đấy 

nhé! Năm rồi, tôi khai tăng máy móc, 
thiết bị y tế và ăn chặn tiền hỗ trợ dịch 
Covid – 19 bị bại lộ đấy!

- Chú yên tâm đi! Anh đây là dân có 
sừng mà, sợ gì ai!

- !?!

Ăn cỏ
Mẹ đang dạy cho Sửu tập đọc:
- Trâu ta ăn cỏ đồng ta.
- Tuy rằng cỏ cụt nhưng mà cỏ thơm.
Sửu uể oải đọc theo. Bất chợt nhìn 

ra cửa sổ thấy bố say xỉn ngã xe máy, 
xuống bãi cỏ cạnh đường làng. Sửu 
ngừng đọc, chỉ tay bảo mẹ:

- Mẹ ơi! Có phải bố đang ăn cỏ 
đồng ta không hả mẹ?

- Đâu? Đâu?... Trời!!

Tuổi Sửu
Anh Ngố nói với thầy bói:
- Thưa thầy, tôi tuổi Sửu, năm nay 

có lấy được vợ không ạ?
- Lấy tốt, nhưng hiện nay anh đang 

làm gì?
- Dạ, đang thất nghiệp ạ!
- Thế thì khó tránh khỏi việc kéo cày 

trả nợ đấy!

- ?!?

Vui cười 
năm trâu
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