
Tại Đại hội XIII của Đảng, các 
đại biểu đã thảo luận sôi nổi, 
thẳng thắn, dân chủ và nhất 

trí cao thông qua các văn kiện quan 
trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng 
kết thực hiện chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, 
xây dựng chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo 
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-
2020 và phương hướng, nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 
- 2025; Báo cáo tổng kết công tác 
xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ 
Đảng khóa XII; Báo cáo kiểm điểm sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành 
Trung ương khóa XII.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 
đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu 
đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm 
chất, đạo đức, năng lực, trình độ để 
gánh vác trọng trách mà Đảng và 
nhân dân giao phó.

Đại hội biểu thị sự thống nhất 
ý chí và quyết tâm hành động của 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta 
trong thời kỳ mới, thực hiện bằng 
được mục tiêu phát triển tổng quát 
đã nêu trong Báo cáo chính trị. Đại 
hội đã thảo luận và thông qua những 
chủ trương, quyết sách quan trọng 
để định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo 
đúng đắn, toàn diện quá trình triển 
khai tổ chức thực hiện phương 

hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 
nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng, thành công của 
Đại hội không chỉ là thông qua được 
Nghị quyết hay bầu ra Ban Chấp hành 
mới mà quan trọng hơn là phải đưa 
Nghị quyết đi vào cuộc sống, thể chế 
hóa, cụ thể hóa thành chủ trương, chỉ 

đạo quyết liệt từ trên xuống, làm sao 
dân giàu, nước mạnh.

Cụ thể, Nghị quyết nêu rõ: Đại 
hội tán thành những nội dung cơ bản 
về đánh giá kết quả thực hiện Nghị 
quyết Đại hội XII và đánh giá chung 
về 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây 
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 (bổ 
sung, phát triển năm 2011), 10 năm 

THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI XIII 
LÀ TIỀN ĐỀ ĐỂ ĐƯA ĐẤT NƯỚC NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Đại 
hội XIII đã thành công về nội dung, cách thức kể cả việc thông qua 
các Nghị quyết; truyền được cảm hứng, quyết tâm, ý chí để đưa đất 
nước phát triển.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW khóa XIII, Chủ tịch nước 
CHXHCN Việt Nam phát biểu bế mạc Đại hội XIII của Đảng
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thực hiện Chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội 2011 - 2020, 30 năm thực 
hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm thực 
hiện công cuộc đổi mới; định hướng 
phát triển và phương hướng, nhiệm 
vụ phát triển đất nước trong thời gian 
tới nêu trong các văn kiện của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 
trình Đại hội.

Nghị quyết nêu bật kết quả thực 
hiện Nghị quyết Đại hội XII; khẳng 
định những thành tựu đạt được 5 
năm qua là kết tinh sức sáng tạo 
của quá trình phấn đấu liên tục, bền 
bỉ của toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân ta qua nhiều nhiệm kỳ đại hội, 
góp phần tạo nên những thành tựu 
to lớn, có ý nghĩa lịch sử của nước ta 
qua 35 năm đổi mới.

Nghị quyết đánh giá 10năm thực 
hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển 
năm 2011) và thực hiện Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 

2011 - 2020; nhìn lại 35 năm thực hiện 
công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện 
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
(Cương lĩnh năm 1991).

Những thành tựu của 35 năm 
thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm 
thực hiện Cương lĩnh năm 1991, đặc 
biệt, trong 10 năm thực hiện Cương 
lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) 
đã tiếp tục khẳng định con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta 
là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và 
xu thế phát triển của thời đại; sự lãnh 
đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố 
hàng đầu quyết định thắng lợi của 
cách mạng Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình thế giới 
có nhiều biến động nhanh, phức tạp, 
Cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn 
cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn 
cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn 
dân tộc phấn đấu vì một nước Việt 

Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh”.

Nêu tầm nhìn và định hướng 
phát triển, quan điểm chỉ đạo, Nghị 
quyết nhấn mạnh mục tiêu tổng quát 
là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng 
lực cầm quyền và sức chiến đấu của 
Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị trong sạch, vững mạnh 
toàn diện; củng cố, tăng cường niềm 
tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà 
nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi 
dậy khát vọng phát triển đất nước 
phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí 
và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 
tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy 
mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc 
đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại 
hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc, giữ vững môi trường hòa bình, 
ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ 
XXI, nước ta trở thành nước phát triển, 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Ñieän & Ñôøi soáng     2

KYÛ NIEÄM 91 NAÊM THAØNH LAÄP ÑAÛNG COÄNG SAÛN VIEÄT NAM
CHAØO MÖØNG ÑAÏI HOÄI ÑAÛNG LAÀN THÖÙ XIII THAØNH COÂNG TOÁT ÑEÏP

î



Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, 
kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn 
toàn miền Nam, thống nhất đất nước: 
Là nước đang phát triển, có công 
nghiệp theo hướng hiện đại, vượt 
qua mức thu nhập trung bình thấp. 
Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm 
thành lập Đảng: Là nước đang phát 
triển, có công nghiệp hiện đại, thu 
nhập trung bình cao. Đến năm 2045, 
kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: 
Trở thành nước phát triển, thu nhập 
cao.

Nghị quyết nêu rõ định hướng 
các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh 
tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Định 
hướng phát triển đất nước giai đoạn 
2021-2030 và 6 nhiệm vụ trọng tâm 
trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. 

Tập trung kiểm soát đại dịch 
COVD-19, tiêm chủng đại trà vaccine 
COVID-19 cho cộng đồng; phục hồi, 
phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới 
mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ 
cấu lại nền kinh tế, xây dựng, hoàn 
thiện đồng bộ thể chế phát triển phù 
hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, 
hiện đại, hội nhập; phát triển đồng 
bộ và tạo ra sự liên kết giữa các khu 
vực, các vùng, các thành phần kinh 
tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; 
có chính sách hỗ trợ hiệu quả doanh 
nghiệp trong nông nghiệp; đẩy 
mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng 
dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, 
đổi mới sáng tạo, nhất là những 
thành tựu của cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ Tư, thực hiện chuyển 
đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, 
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 
quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; 
huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu 
quả các nguồn lực, tạo động lực để 
phát triển kinh tế nhanh và bền vững; 
hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất 
là pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ 
và giải quyết các tranh chấp dân sự, 
khắc phục những điểm nghẽn cản 
trở sự phát triển của đất nước.

Giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp 
tục nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc 
tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, 
an ninh, xây dựng Quân đội nhân 
dân, Công an nhân dân cách mạng, 
chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện 
đại, một số lực lượng tiến thẳng lên 
hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn 
đấu năm 2030 xây dựng Quân đội 
nhân dân, Công an nhân dân cách 
mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; 
kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc 
độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn 
vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ 
vững môi trường hoà bình, ổn định 
để phát triển đất nước.

Khơi dậy khát vọng phát triển 
đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát 
huy giá trị văn hóa, sức mạnh con 
người Việt Nam trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập 
quốc tế; có chính sách cụ thể phát 
triển văn hoá đồng bào dân tộc thiếu 
số; thực hiện tốt chính sách xã hội, 
bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con 
người, tạo chuyển biến mạnh mẽ 
trong quản lý phát triển xã hội, thực 
hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng 
cao chất lượng cuộc sống và chỉ số 
hạnh phúc của con người Việt Nam.

Hoàn thiện đồng bộ hệ thống 
pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm 
phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân 
dân; đồng thời xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam trong sạch, vững mạnh; cải cách 
tư pháp, tăng cường pháp chế, bảo 
đảm kỷ cương xã hội, trước hết là sự 
gương mẫu tuân theo pháp luật, thực 
hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của 
cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức 
chính trị - xã hội các cấp, của cán bộ, 
đảng viên; tăng cường đại đoàn kết 
toàn dân tộc.

Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, 
hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, 
cải thiện môi trường; chủ động, tích 
cực triển khai các giải pháp thích ứng 

với biến đổi khí hậu, thiên tai khắc 
nghiệt.

Nghị quyết nêu 3 đột phá chiến 
lược được xác định là: Hoàn thiện 
đồng bộ thể chế phát triển, trước hết 
là thể chế phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng 
hiện đại, cạnh tranh hiệu quả. 

Phát triển nguồn nhân lực, nhất 
là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu 
tiên phát triển nguồn nhân lực cho 
công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh 
vực then chốt trên cơ sở nâng cao, 
tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn 
diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, 
đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, 
sử dụng, đãi ngộ nhân tài, đẩy mạnh 
nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng 
và phát triển mạnh khoa học - công 
nghệ, đổi mới sáng tạo.

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ 
tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế 
và xã hội; ưu tiên phát triển một số 
công trình trọng điểm quốc gia về 
giao thông, thích ứng với biến đổi 
khí hậu; chú trọng phát triển hạ tầng 
thông tin, viễn thông, tạo nền tảng 
chuyển đổi số quốc gia, từng bước 
phát triển kinh tế số, xã hội số.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ 
tịch nước Nguyễn Phú Trọng chân 
thành cảm ơn và đánh giá cao những 
đóng góp, cống hiến to lớn của các 
đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; 
nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành 
cảm ơn các cấp ủy, tổ chức đảng, các 
đồng chí lão thành cách mạng, các đại 
biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các 
tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể 
nhân dân, toàn thể cán bộ, đảng viên, 
các nhân sĩ, trí thức, cùng đông đảo 
nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước 
ngoài đã tham gia nhiệt tình, trách 
nhiệm và đóng góp những ý kiến quý 
báu vào dự thảo các văn kiện Đại hội, 
góp phần quan trọng vào thành công 
của Đại hội.

Hải Triều
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Mẹ xúc động, không nghĩ một 
người kỹ thuật khô khan 
như ông ngoại con hôm nay 

lại nhiều lời đến vậy. Sau rồi mẹ mới 
hiểu, vì ông ngoại sợ bố không phải 
người trong ngành nên không hiểu 
tính chất đặc thù công việc của mẹ.

Bởi mẹ là thợ điện, không 
có ngày nghỉ lễ giống người 
ta. Thế rồi ông bà nội chính 
là người thắc mắc về công 
việc của mẹ. Khi những 
ngày lễ tết chỉ mình bố 
về quê còn mẹ vì bận trực 
“không chịu” về thăm nhà. 
Lúc ấy bố con lại là người 
giải thích cho mọi người 
hiểu. Mẹ còn phải trực điện 
cho mọi người dân đón tết, 
nghỉ lễ. Mẹ thấy mình may 
mắn lắm vì có người đàn 
ông bên cạnh hiểu cho 
công việc của vợ như thế. 

Đến khi có con, mọi chuyện 
không trở nên suôn sẻ để dễ nhận 
được nhiều sự sẻ chia nữa. Phải nói 
rằng con đã vất vả cùng mẹ khi còn 
ở trong bụng bầu. Khi mẹ ốm nghén 
đã mệt mà còn phải căng mắt trực 
ca đêm tám tiếng với tinh thần cảnh 
giác cao độ để ca trực an toàn, không 

sự cố. Để rồi mỗi ngày đi trực, bố con 
lại phải xoa xoa bụng bầu thủ thỉ nịnh 
nọt: “Con nhớ ngoan cho mẹ còn trực 
nhé!”.

Sự vất vả tăng lên, sau khi con chào 
đời, chặng đường mới gian nan giữa 
con và những ca trực. Nhưng còn quá 

nhỏ để bắt con hiểu cho công việc 
của mẹ. Con chỉ là đứa trẻ cần bầu 
sữa nóng từ mẹ. Có những lần con 
khóc òa đi vì mẹ giật vội bầu sữa con 
đang bú để vào ca. Đã bao đêm con 
tỉnh giấc sờ quanh không thấy mẹ. 
Có những lần mẹ ru vội con trong 

những tiếng ầu ơ để đi làm. Và mẹ 
cũng không dấu những lần phải trốn 
con, khỏi con khóc ré lên để nhường 
chỗ cho ca trực của mẹ.

Con không phải là bố, không phải 
là ông bà nội chỉ cần giải thích là 
sẽ hiểu. Mẹ biết con đã giận mẹ rất 

nhiều, khi đêm xuống ngơ 
ngác tròn xoe mắt nhìn mẹ 
khoác tấm áo ngành Điện và 
trao con lại cho bà bế ngủ. Mẹ 
vẫn thấy có lỗi khi con bị ốm 
mẹ vẫn theo những vòng ca. 
Những ngày nghỉ lễ tết, các 
bạn của con được trong vòng 
tay ba mẹ đi chơi thì mẹ lại lỗi 
hẹn với con để đi trực. 

Nhưng con ạ, bà sẽ tiếp mẹ 
ru con vào giấc ngủ. Con còn 
có bố vỗ về ấm áp hơi ấm của 
mẹ. Hết ca trực rồi mẹ sẽ trở 
về bên con, cho con bầu sữa 
nóng, hát tiếp bài mẹ đang ru 
dang dở. Mẹ biết, ở ngoài kia 

những đồng nghiệp của mẹ vì dòng 
điện sáng cũng đang hy sinh rất 
nhiều vì công việc, khó khăn của mẹ 
con mình chẳng nề hà gì đâu. Sau này 
lớn mẹ tin con sẽ hiểu, sẽ tự hào biết 
bao khi có mẹ là thợ điện!

          Hoàng Hồng Nhung

Bởi Mẹ 
là thợ 

TRUYỀN TẢI ĐIỆN

Nhớ ngày đầu tiên mẹ đưa bố về nhà 
giới thiệu. Ông ngoại con đã trò chuyện 
với bố con rất nhiều. Bởi mẹ là thợ điện 
- là lính vận hành, gắn liền với những 
ca trực, không phải đi làm giờ hành 
chính mà ca kíp đêm hôm. Ông ngoại 
con còn nhắc đi nhắc lại với bố con: “Đã 
đến với nhau thì phải thông cảm và sẻ 
chia công việc với nhau!”.
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Nữ Trạm trưởng trách nhiệm, 
tận tâm với nghề

“Người ta hay nói đến chữ 
“duyên”: Gặp được nhau vì có duyên, 
nên vợ nên chồng là do duyên số và 
gắn bó với nghề cũng bởi cơ duyên…”. 
Chị Lê Thị Kim Chi - Trạm trưởng Trạm 
biến áp 220 kV Phố Nối (Công ty 
Truyền tải điện 1 - PTC1) mở đầu câu 
chuyện với chúng tôi như thế.

Chị kể: “Tốt nghiệp Đại học Giao 
thông, mình công tác bên ngành Giao 
thông rồi lập gia đình. Ông xã làm ở 
Truyền tải điện. Không biết có phải do 
cơ duyên hay ông xã khéo động viên, 
“lôi kéo” mà năm 2002 mình quyết 
định chuyển công tác sang ngành 
Điện. Trái ngành, trái nghề nên mình 
đăng ký học văn bằng 2 tại Đại học 
Bách khoa Hà Nội vào buổi tối. Ròng 
rã suốt 3 năm trời, ngày nắng cũng 
như mưa, ngày đi làm ở Trạm, tối về 
Hà Nội để theo học đại học. Nhiều 
lúc nghĩ đến quãng đường xa, mưa 
rét, tối tăm, thân gái một mình đi lại 
vất vả, mình cũng hơi nản. Nhưng 
được ông xã động viên và nhận thấy 
lĩnh vực truyền tải điện là một ngành 
kỹ thuật cao, quy trình công nghệ 
nghiêm ngặt, nếu không nắm vững lý 
thuyết, kinh nghiệm trong thực hành 
thì có thể gây ra những sự cố lớn dẫn 
đến những hậu quả nghiêm trọng 
cho bản thân, cho cộng đồng, xã hội, 
nên mình rất quyết tâm vừa học, vừa 
làm. Kết quả không phụ công sức, từ 
trực phụ, một năm sau, mình đã thi và 
chính thức trở thành trực chính…”.

Học là một chuyện, vận dụng 
được những kiến thức đã được đào 
tạo trong trường một cách linh hoạt, 
hiệu quả vào thực tế lại là chuyện 
khác. Với nam giới trong ngành đã vất 
vả, đối với chị em thì sự vất vả, khó 
khăn càng thêm gấp bội. Vì thế khi 

tham gia công việc, chị Chi đã phải nỗ 
lực hơn nhiều so với các đồng nghiệp 
nam. Chị bồi hồi nhớ lại: “Lúc mới vào 
nghề, do chưa quen cầm kìm, tô vít 
nên nhiều lần làm việc xong, hai bàn 
tay phồng rộp lên, đau rát, về nhà 
cầm đũa cũng khó, nói gì đến làm 
các việc nặng khác!”. “Năm 2011, Trạm 
thực hiện công việc hoàn công mạch 
nhị thứ đúng vào tháng 6 - đỉnh điểm 
nắng nóng mùa hè. Mình và một chị 
nữa căng bạt tại các tủ đấu dây ngoài 
trời để kiểm tra mạch hoàn công. Sau 
khi kết thúc, hai chị em nhìn nhau 
tủm tỉm cười, không nhận ra nổi mình 
vì quá đen do cháy nắng cộng thêm 
dị ứng với sợi Amiăng trên cánh tủ…”.

Năm 2016 có lẽ là năm có nhiều 
kỷ niệm nhất đối với chị. Trong một ca 
trực đêm tháng 8 năm 2016, mưa bão 
ập đến. Trời mưa to, giông gió mạnh 

ngoài trời, sấm chớp liên hồi, các cửa 
kính cứ rung lên sau mỗi hồi sấm. Khu 
dân cư bên cạnh, đường phố “vắng 
tanh, vắng ngắt”. Trao đổi công việc 
mà mấy chị em như “hét vào tai nhau”. 
“Lúc đó, chẳng ai còn kịp nghĩ đến 
mình nữa, trắng đêm chỉ lo làm sao để 
nước không tràn vào Trạm làm hỏng 
thiết bị, máy móc, gây sự cố mà thôi. 
Trời tảng sáng, tất cả thở phào nhẹ 
nhõm khi thấy Trạm “bình an vô sự!”, 
chị Chi chia sẻ.

Chưa kịp “hoàn hồn” sau trận 
mưa bão, chị lại đi hỗ trợ đấu nối 
mạch nhị thứ cho máy áp biến (MBA) 
AT1 của Trạm Thường Tín. “… Do yêu 
cầu tiến độ phải hoàn thành trong 
thời gian ngắn nên tất cả các đội công 
tác phải gần như tiến hành đồng thời. 
Trời giáp Tết thời tiết hanh khô, công 
việc đấu nối đòi hỏi sức khỏe và sự 
khéo léo nên sau 3 ngày “lăn lộn” trên 
hiện trường, công việc hoàn tất cũng 
là lúc hai bàn tay phồng rộp mọng 
nước, mặt thì khô nẻ rớm cả máu...”.

“Khó khăn chồng chất khó khăn” 
khi chị Chi phải chỉ đạo, điều hành 
công việc của Trạm trong những ngày 
tháng 4/2020. Khi cả nước thực hiện 
“giãn cách xã hội” cũng là lúc chị cùng 
những cán bộ, kỹ sư trực Trạm biến áp 
tất bật gói ghém quần áo, chuẩn bị 
những vật dụng sinh hoạt cần thiết để 
vào Trạm làm việc xuyên suốt 15 ngày. 
chị và anh em trong Trạm cô lập hoàn 
toàn với bên ngoài dẫu không thuộc F 
nào cả. Không thể kể hết những khó 
khăn vất vả, những tâm tư của chị Kim 
Chi khi thực hiện “mục tiêu kép” là vừa 
phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn 
sức khỏe, tạo tâm lý yên tâm cho cán 
bộ công nhân viên (CBCNV), vừa phải 
đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng 
suất lao động, đảm bảo lưới truyền 
tải điện được vận hành an toàn, liên 
tục, ổn định. Cùng lúc, đôi vai nhỏ bé 
của chị đã phải “gánh” rất nhiều trọng 

Nữ Trạm trưởng 
LUÔN TRÁCH NHIỆM, TẬN TÂM VỚI NGHỀ

Nói đến Tổng công ty Truyền 
tải điện Quốc gia (EVNNPT), 
nhiều người nghĩ ngay tới 
một nghề đặc thù, vất vả, 
nguy hiểm, nơi không dành 
cho những người “chân yếu 
tay mềm”. Thế nhưng, cùng 
với sự phát triển của xã hội, 
sự bình đẳng về giới nên 
EVNNPT ngày nay đã “đón” 
thêm nhiều lao động nữ đảm 
nhiệm công việc của “phái 
mạnh”. Đến thăm và tìm hiểu 
công việc của chị Lê Thị Kim 
Chi - Nữ Trạm trưởng duy 
nhất trong 157 Trạm biến áp 
của EVNNPT, chúng tôi càng 
thấy ngưỡng mộ chị hơn.
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trách: Vừa là “linh hồn” của Trạm, chỉ 
đạo triển khai các phương án trực cô 
lập, vừa là điểm tựa tinh thần động 
viên, kiêm luôn “nội tướng” chăm 
sóc sức khỏe cho anh em. Vượt lên 
những bộn bề lo toan cuộc sống gia 
đình, nén cả những tình riêng khi hai 
vợ chồng cùng xa nhà trực Trạm, chị 
đã khéo léo thu xếp công việc gia 
đình chu toàn để hoàn thành nhiệm 
vụ. Cùng với các y, bác sĩ, quân đội ở 
tuyến đầu chống dịch, những CBCNV 
Truyền tải điện như chị đã góp phần 
không nhỏ đưa điện đến các bệnh 
viện, khu cách ly và đến với mọi người 
dân, để cùng chung tay đẩy lùi dịch 
bệnh. Khi chúng tôi bày tỏ sự cảm 
phục trước tinh thần “thép” và nghị 
lực của chị, chị chỉ cười, nhỏ nhẹ đầy 
khiêm tốn: “… Xã hội làm được thì 
mình cũng làm được mà em! COVID 
-19 cũng sợ nhưng sợ nhất anh em bị 
nhiễm bệnh, có sự cố xảy ra với Trạm 
mà thôi!...”

Xứng danh phụ nữ EVNNPT 
“Trách nhiệm - Tận tâm - Tài năng 
- Đảm đang”

Không ngại khó, ngại khổ, chẳng 
quản thức đêm, trèo cao, lại yêu 
ngành, yêu nghề, ham học hỏi, mày 
mò, chị Chi tích lũy được nhiều kinh 
nghiệm quý và có nhiều sáng kiến 
hữu ích. Năm 2013, khi Trạm cải tạo 
nâng công suất MBA AT1, trước khi 
đóng điện chị cùng một người nữa đi 
kiểm tra lại các rơle nội bộ MBA và đã 
phát hiện ra khiếm khuyết cặp tiếp 
điểm đi cắt MBA của van phòng nổ. 
Sự nhanh nhạy, phát hiện kịp thời của 
chị đã giúp MBA không bị cắt ra khi 
đóng điện. 

Cũng trong quá trình công tác, 
nhận thấy Trạm có thiết kế đồng hồ 
đo dòng rò chống sét van của các 
MBA được lắp quá cao, không tiện 
cho việc kiểm tra trong quá trình vận 
hành, chị đã có sáng kiến hạ thấp 
chiều cao của đồng hồ. Đến nay, 
sáng kiến đã được áp dụng cho tất 
cả các Trạm biến áp. Với việc lắp thêm 
chuỗi sứ treo cho dây lèo biến điện 
áp thanh cái C21, C22 để đảm bảo 
khoảng cách an toàn điện; lắp thêm 
giá treo giúp người vận hành không 
phải leo lên mặt MBA vẫn có thể kiểm 

tra rơle Ga quả là sáng kiến hiệu quả, 
thiết thực, đem lại giá trị làm lợi lớn 
cho đơn vị, cho Tổng công ty. 

Với “con người của sáng kiến” 
như chị thì cả những thiết kế có sẵn, 
chị cũng tìm cách để hoàn thiện hơn. 
Năm 2018, Trạm của Chị thi công lắp 
đặt hệ thống bơm chống úng. Nhận 
thấy đơn vị thiết kế không lường 
trước đến tình huống khi có mưa to 
nước bơm từ trong Trạm ra ngoài 
không thoát kịp dẫn đến mực nước 
bên ngoài cao hơn trong Trạm và tràn 
ngược lại qua cánh van chặn. Trước 
tình hình ngày mai có áp thấp nhiệt 
đới, chị đã huy động CBNV trong 
Trạm mỗi người một việc. Trong vòng 
một buổi chiều đã hoàn thành việc 
hàn nối thêm chiều cao cho cánh 
van. Kết quả, đêm hôm đó mưa như 
trút nước, dù bên ngoài ngập nhưng 
Trạm vẫn khô ráo. 

Nhỏ nhắn, ít nói là thế nhưng ở 
chị luôn toát lên năng lượng dồi dào, 
cân bằng khéo léo giữa việc “nước” và 
“nhà”, quan tâm, chăm lo đến anh em 
trong Trạm. chỉ có 10 người trong Trạm 
với khối lượng công việc không giảm 
đi mà càng ngày càng tăng thêm, do 
đó khi có thao tác, sửa chữa thiết bị 
Trạm, Chị đã phải rất linh hoạt điều 

phối. Anh Vũ Văn Vinh - Trạm phó và 
cũng là Tổ trưởng công đoàn của Trạm 
xúc động cho biết: “Trong tháng 7 vừa 
qua Trạm có thi công di chuyển chống 
sét van, kết hợp với sửa chữa lớn thay 
cáp 22 kV cho 02 MBA AT1, AT2. Lịch 
cắt điện sau nhiều lần hoãn và điều 
chỉnh cộng với thời tiết 37 độ thì thực 
sự đó là một thử thách với sức người. 
Chị Chi và tôi đã bàn nhau, thôi thì mặc 
dù chưa xin được kinh phí nhưng tạm 
thời cứ ứng tiền của mình ra để lo ăn 
uống tại chỗ cho các đội công tác để 
anh em có thời gian nghỉ ngơi tại Trạm 
không mất thời gian di chuyển đi ăn 
ở ngoài. Đêm thì ngoài khẩu phần ăn 
theo quy định, có thêm sữa tươi để bổ 
sung cho anh em các đội công tác tại 
Trạm. Đến khi công việc hoàn thành 
trả lưới đúng hạn thì tất cả đều “tay 
bắt mặt mừng” cảm ơn lẫn nhau vì đã 
nỗ lực hết sức giúp Trạm hoàn thành 
một khối lượng công việc gấp đôi các 
Trạm khác trong khi thời gian thi công 
ngắn, liên tục không ngơi nghỉ…”.

Không chỉ anh Vinh mà toàn thể 
anh chị em trong Trạm sẽ nhớ mãi 
những ngày làm việc cùng nhau trong 
đợt dịch Covid-19. “... Lúc thực hiện 
giãn cách xã hội, cả hai vợ chồng chị 
đều ở lại trực Trạm, xa con cái. Vừa lên 

Giám sát kiểm tra định kỳ hệ thống ắc quy
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phương án trực cô lập, chị vừa gọi điện 
nắm bắt tình hình gia đình từng người 
để phân công lịch trực cho phù hợp. 
Lo cho anh em xa nhà, xa gia đình, sức 
khỏe không đảm bảo, ngơi tay công 
việc ở Trạm là chị lại trực tiếp xắn tay 
lên vào bếp, nấu nướng cho anh em 
ăn. Bưng bát cơm nóng hổi với những 
món ăn chế biến vừa miệng, ai cũng 
cảm thấy như ở nhà vậy! Đến tối, nghe 
tiếng chị vỗ về, động viên các con ở 
nhà tự giác sinh hoạt, học tập, ai nấy 
đều xúc động, lấy Chị làm tấm gương, 
động lực để vượt qua khó khăn trong 
mùa dịch…”, Anh Vinh kể tiếp.

Quanh năm “gói gọn” trong 
những bức tường, xung quanh là 
máy tính, tủ, bảng, làm bạn với máy 
biến áp, kháng, tụ, cột, trụ…, Chị đã 
tự mày mò nghiên cứu, học tập, rèn 
luyện, nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ để giờ đây chỉ cần 
“Nhìn - Nghe - Ngửi” qua các thiết bị 
là đã “bắt bệnh”, khám chữa kịp thời 
cho những “đứa con” của mình. Vất 
vả đấy, gian nan đấy nhưng chị Chi 
luôn gắn bó, tận tâm với công việc, 
có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 
góp phần cùng đơn vị hoàn thành 
tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Gần 
20 năm gắn bó với Trạm biến áp, dù 
thời gian có làm xuân sắc phai dần 
nhưng lòng yêu ngành, yêu nghề của 
chị thì vẫn như thời xuân thì con gái. 
Khi được hỏi, nếu được chọn lại có 
chọn ngành Điện, chọn Tổng công 
ty Truyền tải điện Quốc gia không, 
chị chi vẫn giữ niềm tin với nghề, 
bởi theo chị, càng làm càng thấy yêu 
nghề và hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan 
trọng của lĩnh vực Truyền tải điện, của 
công việc trực vận hành Trạm biến áp 

hơn. Với Chị, niềm hạnh phúc đâu chỉ 
là được nhận những bằng khen, giấy 
khen, danh hiệu thi đua mà đơn giản 
là được ngắm ánh trăng lấp ló sau các 
trụ điện, nghe “bản giao hưởng” từ 
tiếng côn trùng hòa với tiếng máy “ro 
ro”, thoang thoảng mùi cây cỏ xanh 
tươi, hương hoa hồng thơm ngát 
trong Trạm, cảm giác thật thư thái, 
yên bình! 

Nhận xét về nữ Trạm trưởng 
duy nhất của Công ty, ánh mắt của 
đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Trưởng 
phòng Kỹ thuật PTC1 ánh lên niềm tự 
hào xen lẫn cảm phục. Đồng chí cho 
biết: “… Kim Chi là một trong những 
Trạm trưởng có chuyên môn vững, 
nhiệt tình và trách nhiệm trong 
công việc. Rất tích cực và động viên 
CBCNV của Trạm tham gia phong 
trào Trạm tiêu biểu. Kim Chi luôn hòa 
đồng với anh em trong công việc 
cũng như cuộc sống. Đây thực sự là 
một gương sáng của nữ cán bộ công 
nhân viên Truyền tải Điện với đầy đủ 
phẩm chất: Tận tâm - Trách nhiệm - 
Tài năng - Đảm đang…”. 

Tạm biệt chị ra về, qua kính xe, 
nhìn những hàng cột điện thẳng tắp 
lùi dần về phía chân trời, trong Tôi 
trào dâng niềm xúc động. Chị đến 
với nghề bằng cái duyên nhưng đã 
trụ lại với nghề bằng một trái tim quả 
cảm, một nỗ lực phi thường và lòng 
yêu nghề hiếm có. Tự dưng trong tôi 
bỗng ngân nga lời ca của bài hát “Một 
đời người - Một rừng cây” của nhạc sỹ 
Trần Long Ẩn:

“…. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng

Gian khổ sẽ dành phần ai?”

Vâng, thay vì chọn việc nhẹ 
nhàng, chị đã chọn một con đường 
khó khăn hơn. Trên con đường ấy, 
không khẩu hiệu, cũng chẳng truyền 
thông, Chị cứ lặng thầm, cần mẫn, gắn 
bó với công việc của Trạm biến áp, giữ 
cho lưới truyền tải điện luôn được vận 
hành an toàn, liên tục, ổn định, góp 
phần đem ánh sáng điện năng tới 
muôn nơi, góp phần “Truyền niềm 
tin”, “Thắp sáng niềm tin”, tô thêm nét 
đẹp Văn hóa EVNNPT, Vẻ đẹp phụ nữ 
EVN trong cộng đồng, xã hội./.

Huy Thắng & Duyên Hải Chị Chi điều hành công việc trong Trạm giữa đại dịch Covid-19

Ñieän & Ñôøi soáng     7

CHAØO MÖØNG NGAØY QUOÁC TEÁ PHUÏ NÖÕ (8/3) î



1. TỔNG QUAN

Công nghệ nhiệt điện 
ngưng hơi truyền thống đã 
được phát triển từ lâu và có độ 
tin cậy cao, hiệu suất hợp lý, có 
tuổi thọ cao, công suất tổ máy 
lớn (tới trên 1000MW) và phù 
hợp với nhiều loại nhiên liệu.

Về lý thuyết nhiệt, thông số 
hơi (áp suất, nhiệt độ) của chu 
trình hơi càng cao thì hiệu suất 
của chu trình nhiệt cũng càng 
cao. Điểm tới hạn của nước (Cri-
tical Point) là điểm tại áp suất 
22,06MPa và nhiệt độ 373,95°C. 
Tùy theo thông số hơi ban đầu 
vào tuabin, chu trình nhiệt của 
các NMĐ ngưng hơi được chia 
thành các cấp: Dưới (cận) tới 
hạn (Sub-Critical – SbC, với các 
thông số hơi dưới điểm tới hạn), 
siêu tới hạn (Super-Critical – SC, 
với các thông số hơi trên điểm 
tới hạn) và trên siêu tới hạn 
(Ultra-Super Critical – USC, với 
các thông số hơi cao hơn nhiều 
điểm tới hạn).

Cần phải lưu ý rằng định 
nghĩa siêu tới hạn đã được thay 
đổi trong những năm gần đây. 
Hình bên dưới thể hiện so sánh 
định nghĩa về các phân cấp 
thông số hơi cũ và định nghĩa 
hiện tại được chấp nhận. Báo 
cáo này dựa trên định nghĩa cũ 
về các phân cấp thông số hơi.

SuperCritical VS Ultra SuperCritical
Classical Definition
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Hình 1. Định nghĩa về phân cấp thông số hơi

SuperCritical VS Ultra SuperCritical
Common Current
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Hình 1. (tiếp theo)

CÔNG NGHỆ NHIỆT ĐIỆN 
TRÊN SIÊU TỚI HẠN (USC)

Nguyễn Hải Bằng

Tóm tắt: Bài báo trình bày tổng quan về công nghệ trên siêu tới hạn 
(Ultra Super-critical – USC) và khả năng áp dụng tại Việt Nam
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2. THÔNG SỐ HƠI VÀ HIỆU SUẤT CHU TRÌNH HƠI

Việc tăng thông số hơi (áp suất / nhiệt độ) sẽ làm tăng hiệu suất của nhà máy và giảm tiêu hao nhiên liệu. Bản 
chất về mặt nhiệt động lực học của mối quan hệ giữa thông số hơi và hiệu suất chu trình nhiệt như thể hiện trong 
hình đưới đây:

Hình 2. Hiệu suất nhiệt và thông số chu trình hơi

Cùng với sự phát triển của công nghệ nhà máy nhiệt điện than, các thông số hơi ngày càng cao được áp dụng như 
thể hiện ở biểu đồ hình 3 bên dưới. Công nghệ siêu tới hạn (SC) đã bắt đầu được áp dụng từ những năm 1970, góp phần 
đáng kể cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 thành công trên toàn thế giới. Từ những năm 1995~2000, với yêu 
cầu cấp thiết của việc tiết kiệm nhiên liệu hóa thạch (than, dầu mỏ, khí đốt), khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn năng 
lượng sơ cấp cũng như giảm phát thải - bảo vệ môi trường, công nghệ trên siêu tới hạn (USC) bắt đầu được sử dụng rộng 
rãi và ngày càng phổ biến cho đến ngày nay.

Nguồn: IHI Corporation®

Hình 3. Lịch sử phát triển của thông số hơi ban đầu
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Trong xu hướng ngày càng nâng cao hiệu quả sử 
dụng năng lượng và bảo vệ môi trường cũng như sự phát 
triển các loại vật liệu mới, công nghệ USC đang tiếp tục 
được đầu tư nghiên cứu để có thể áp dụng thương mại 
trong tương lai gần các thông số hơi ban đầu có áp suất 
lên đến 30MPa và nhiệt độ lên đến 700°C – được gọi là 
công nghệ trên siêu tới hạn cải tiến (Advance Ultra-Super 
Critical – A-USC).

Một số thông số hơi và hiệu suất của các nhà máy 
nhiệt điện ngưng hơi được trình bày trong bảng sau:

Bảng 1. Thông số hơi ban đầu và hiệu suất

Loại thông số hơi
Áp suất hơi chính/

Nhiệt độ hơi chính/
Nhiệt độ hơi tái sấy

Hiệu suất nhà 
máy (Hiệu suất 

thô) -HHV

Thông số cận tới 
hạn (Subcritical)

16,7 MPa/538/538°C 38÷40,8%

17,0 MPa/538/566°C 39÷41,4%

17,0 MPa/566/566°C 41,4÷41,7%

Thông số trên tới 
hạn (Super Critical)

24,1MPa/538/593°C 41,6÷41,8%

24,1MPa/566/593°C 41,7÷42,0%

24,1MPa/593/593°C 42,3÷42,6%

Thông số siêu tới 
hạn (Ultra-Super 
Critical)

24,5MPa/600/600°C 42,2÷43,4%

28,5MPa/600/620°C 42,3÷43,6%

3. THÔNG SỐ HƠI VÀ VẤN ĐỀ VẬT LIỆU

3.1. Vật liệu chế tạo lò hơi

Về cơ bản thông số hơi vận hành của chu trình hơi bị 
giới hạn bởi vật liệu chế tạo lò hơi hiện có.

3.1.1. Vách nước

Đối với lò hơi siêu tới hạn ở nhiệt độ 582ºC, nhiệt độ 
đầu ra tối đa của nước/hơi ở khoang vách nước là gần 
427°C. Vì dòng nhiệt trong buồng đốt lớn, nên nhiệt độ 
vách kim loại trung bình gần 454°C đối với lò hơi mới và 
sạch. Các oxit sắt hình thành và lắng bên trong vách ống 
làm tăng sự chênh nhiệt độ giữa trong và ngoài vách ống, 
ví dụ trong 100,000 giờ, nhiệt độ trung bình của vách ước 
tính tăng lên gần 460°C. Trong các điều kiện như thế thì 
thép T12 có các đặc tính phù hợp để chế tạo ống nước. 
Thép T12 có thể chịu được nhiệt độ cao trong khoảng thời 
gian ngắn suốt quá trình khởi động ở áp suất thấp. Một số 
nhà cung cấp lò hơi đề xuất sử dụng thép T22 làm vật liệu 
vách nước phía trên vì thép T22 có giới hạn chịu nhiệt cao 
hơn. Trong khi đó vách nước phía dưới thường được chế 
tạo từ thép T2 do thép T2 có giá thành thấp hơn.

Tất cả các nhà sản xuất lò hơi thường chào loại buồng 
đốt nhiều tầng để giới hạn lượng phát thải NOx. Điều này 
tạo ra điều kiện cháy không cân bằng về tỷ lệ trong buồng 
đốt. Khi đốt các nhiên liệu chứa nhiều lưu huỳnh và Clo thì 

điều kiện không cân bằng về tỷ lệ sẽ làm gia tăng mức độ 
nguy hiểm do hiện tượng ăn mòn vách buồng đốt phía 
ngọn lửa. Điều này sẽ làm mỏng vách ống nhanh chóng 
và dẫn đến hư hỏng ống sớm. Không có loại vật liệu làm 
ống nào hiện nay có khả năng chống ăn mòn đủ để chống 
lại ăn mòn vách buồng đốt phía ngọn lửa khi đốt nhiên 
liệu chứa nhiều lưu huỳnh/Clo. Trong những trường hợp 
như vậy, biện pháp hàn chồng Inconel thường được sử 
dụng để hàn các ống trong khu vực buồng đốt để kiểm 
soát ăn mòn phía ngọn lửa. Một số nhà cung cấp lò hơi 
chào hệ thống buồng đốt 1 tầng để duy trì quá trình oxi 
hóa nhằm làm giảm ăn mòn phía ngọn lửa trong các ứng 
dụng như thế. Khi sử dụng các loại nhiên liệu chứa ít lưu 
huỳnh, mối hàn đắp là không cần thiết.

Đối với lò trên siêu tới hạn ở 620ºC, nhiệt độ nước/
hơi đầu ra lớn nhất ở vách nước là gần 482°C tương ứng 
với nhiệt độ trung bình kim loại vách gần 500°C (đối với 
thiết bị mới) và 515°C (sau 100,000 giờ vận hành). Nhiệt 
độ bề mặt ngoài vách kim loại vào khoảng 527°C ở khu 
vực bình thường và 566°C ở khu vực có dòng nhiệt cực đại 
(khu vực buồng đốt). Các đặc tính cơ của thép chế tạo các 
lò hơi truyền thống không phù hợp cho lò hơi loại này và 
cần pha thêm các vật liệu chống biến dạng. T23 là loại vật 
liệu phù hợp cho những khu vực có nhiệt độ cao như thế.

Để đạt được quá nhiệt cuối cùng tới 760oC sẽ yêu cầu 
ống buồng đốt T-92, ống và ống góp hợp kim niken 740H 
cho bộ quá nhiệt, bộ tái sấy và đường ống hơi kết nối. 

Bên cạnh các đặc tính cơ thì một thông số khác cũng 
quan trọng khi chọn lựa vật liệu chế tạo vách nước như 
không cần xử lý nhiệt sau khi hàn (PWHT – Post Weld Heat 
Treatment) sau khi chế tạo hoặc sau khi lắp đặt tại công 
trường. Xem bảng 1 để tham khảo các yêu cầu về xử lý 
nhiệt sau khi hàn để lựa chọn vật liệu lò hơi.

3.1.2. Các bình phân ly hơi

Đối với các lò siêu tới hạn, làm mát trực lưu, các bình 
phân ly hơi được đặt xung quanh vách lò hơi để tách 
nước trong hơi quá nhiệt khi khởi động hoặc chạy thấp 
tải. Dòng hơi chạy đến vách nước phía trên và bộ quá 
nhiệt trong khi nước được đưa trở lại đầu vào bình chứa 
nước cấp lò hơi bằng một bơm tuần hoàn của lò hơi. 
Bình phân ly là bình loại đứng, kích thước phù hợp với 
những thay đổi lớn về mực nước mà không cần xả nước 
lò hơi. Với lò hơi hoạt động trên 35% tải, các bình phân 
ly sẽ hoạt động ở trạng thái khô (chỉ chứa hơi), nhưng 
ở chế độ tải thấp, trong quá trình khởi động và ngưng 
máy, nó sẽ chuyển từ trạng thái ẩm (nước) sang trạng 
thái khô (hơi). Chế độ vận hành này làm giảm áp lực do 
nhiệt tác động lên bình.

Bình phân ly hơi thông thường được chế tạo từ loại 
vật liệu tương tự như vật liệu ống buồng đốt trên. Thép 
ferit thường được sử dụng hơn thép austenite do có đặc 
tính truyền nhiệt tốt hơn giúp làm giảm áp lực nhiệt. Chiều 
dày vách của các bình phân ly không được quá dày vì điều 
đó làm giảm độ linh hoạt trong vận hành và làm tăng thời 
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gian khởi động. Một biện pháp được sử dụng để làm giảm 
chiều dày vách là giảm đường kính bình. Chính vì thế mà 
lò hơi trên tới hạn thường có nhiều bình phân ly hơi.

3.1.3. Ống bộ quá nhiệt và tái sấy

Ống các bộ quá nhiệt được thiết kế hoạt động ở nhiệt 
độ cao hơn xấp xỉ 28ºC đến 42ºC so với nhiệt độ hơi. Đối 
với hơi có nhiệt độ 538ºC thì nhiệt độ kim loại vách ống 
vào khoảng 566ºC và vật liệu phù hợp là thép hợp kim 
thấp như T22. Nhiệt độ hơi càng cao thì vật liệu càng đặc 
biệt. Thông số hơi cao không chỉ làm tăng áp lực và nhiệt 
độ lên vách ống bộ quá nhiệt mà còn làm tăng khả năng 
bị ăn mòn cả về phía hơi và phía buồng đốt. Chiều dày ống 
bộ tái sấy và bộ quá nhiệt giảm đi nhanh chóng và dễ bị 
biến dạng do ăn mòn ở mặt ngoài ống.

Nếu nhiệt độ hơi tăng không đáng kể (khoảng 566°C) 
và khả năng ăn mòn ở phía ngọn lửa thấp thì thép mar-
tensitic/ ferritic có cải thiện thêm crom như T91, T92 và 
T122 là những loại vật liệu thay thế cho austenitic. Trong 
trường hợp này, quá trình oxi hóa ở phía hơi sẽ được chú 
ý đến nhiều hơn. Việc tăng nhiệt độ hơi sẽ làm chiều dày 
lớp oxi hóa ở bề mặt ống tăng nhanh. Khi lớp oxit ở ống 
dày lên thì khả năng trao đổi nhiệt của ống bị giảm. Vì thế, 
khi nhiệt độ vách ống tăng lên thì tuổi thọ thiết bị cũng rút 
ngắn lại. Nhiệt độ vách tăng lên không những làm tăng 
nhanh nguy cơ biến dạng mà còn làm tăng khả năng ăn 
mòn ở cả phía hơi và phía ngọn lửa. Các cặn bẩn do ăn 
mòn phía hơi sẽ bị cuốn vào tuabin hơi và làm mòn ống 
dẫn của tuabin hơi. Ăn mòn này được gọi là ăn mòn do 
chất bẩn rắn (SPE – Solid Particle Erosion). Do đó, việc ống 
lò hơi bị mỏng dần và nhiệt độ vách tăng dần dường như 
diễn ra ngày càng nhanh hơn do các quá trình xảy ra bên 
trong thiết bị.

Khi nhiệt độ hơi ở 593°C, nhiệt độ kim loại bên trong 
bộ quá nhiệt vào khoảng 637°C. Khi đó hợp kim Super 304 
sẽ được sử dụng tại một số bộ phận trong bộ quá nhiệt.

Khi nhiệt độ hơi ở 620°C, nhiệt độ kim loại trong bộ 
quá nhiệt cuối cùng vào khoảng 660°C. Các ống lò hơi 
hoạt động ở điều kiện này cần phải được chống ăn mòn 
về phía ngọn lửa và có giới hạn bền phù hợp. Các loại hợp 
kim 347HFG hạt mịn và Super 304 có giới hạn bền đủ đáp 
ứng điều kiện hoạt động có nhiệt độ lên đến 650°C, nhưng 
khả năng chống ăn mòn của nó không đủ (do chỉ chứa 
18% crom) đã giới hạn nhiệt độ hoạt động thực tế của nó 
xuống còn khoảng 620°C. Các loại vật liệu này cũng làm 
giảm quá trình oxi hóa ở phía hơi tại nhiệt độ này, điều 
đó giúp làm giảm quá trình phát sinh oxit và các nguyên 
nhân sinh ra các mảng sắt từ. Các mảng kim loại này sẽ bị 
cuốn vào tuabin hơi dẫn đến ăn mòn đường ống dẫn hơi 
của tuabin.

Khi nhiệt độ hơi tăng lên đến 663°C, hợp kim HR3C 
là loại vật liệu có giới hạn bền và khả năng chống ăn mòn 
phía hơi phù hợp. HR3C, thép chứa 25% crom, cũng có khả 
năng chống ăn mòn phía ngọn lửa phù hợp cho các lò đốt 
có hàm lượng lưu huỳnh thấp hơn.

3.1.4. Ống hơi và ống góp

Do các bộ phận được chế tạo từ thép không gỉ aus-
tenitic có hệ số giãn nở nhiệt cao hơn và hệ số dẫn nhiệt 
thấp hơn so với thép ferritic/martensitic, nên thép không 
gỉ austenitic không phù hợp với các đặc tính của chu trình 
nhiệt. Vì thế, vật liệu ferritic thường được sử dụng để chế 
tạo đường ống hơi và ống góp.

Đối với các đường ống hơi và ống góp bên ngoài 
buồng đốt, vấn đề ăn mòn phía ngọn lửa không phải là 
vấn đề quan tâm khi lựa chọn vật liệu. Tuy nhiên, vấn đề 
ăn mòn phía hơi vẫn được xem xét. P22 có giới hạn oxi 
hóa phía hơi trong dãy 580°C. P91, P92 và P122 có giới 
hạn oxi hóa phía hơi trong dãy 620°C. Theo thông tin về 
các loại vật liệu thì các loại vật liệu chứa 9% crom thường 
được lựa chọn để chế tạo đường ống hơi chính với nhiệt 
độ trên 566°C. Một cách tổng quát, P91 là vật liệu có tính 
kinh tế đối với các ứng dụng có nhiệt độ và áp suất thấp 
hơn, trong khi đó, đối với các ứng dụng có nhiệt độ và áp 
suất cao hơn thì P92 có tính kinh tế hơn. P122 không được 
lựa chọn để chế tạo đường ống hơi và ống góp do giới 
hạn áp lực tương tự như P92. Do P122 chứa 12% crom và 
P92 chứa 9% crom nên P92 là lựa chọn có tính kinh tế hơn. 

Đối với nhiệt độ trên 620°C thì vật liệu được lựa chọn 
hiện nay là thép không gỉ austenitic. Tuy nhiên, khả năng 
sử dụng thép ferritic vẫn được quan tâm do nó có hệ số 
dãn nở nhiệt thấp và vì thế các ống góp sẽ ít bị nứt gãy do 
nhiệt. Độ bền biến dạng thấp ở nhiệt độ này có thể làm 
cho chiều dày vách của các đường ống hơi và ống góp 
tăng, đồng thời tăng chi phí và làm giới hạn khả năng của 
chu trình nhà máy. Các dự án nghiên cứu để cải tiến thép 
ferritic/martensitic vẫn đang được tiếp tục, mục đích là 
làm cho các loại thép này phù hợp hơn với các ứng dụng 
ở nhiệt độ này.

3.1.5. Sửa chữa ống lò hơi

Khả năng sửa chữa ống lò hơi nhanh chóng cũng là 
một vấn đề quan trọng, đặc biệt là đối với ống các bộ tái 
sấy và bộ quá nhiệt do chúng dễ bị ăn mòn và hỏng hóc. 
Một trong những điều cần quan tâm về thời gian cần thiết 
để sửa chữa một ống lò hơi có liên quan đến những yêu 
cầu về gia nhiệt và xử lý nhiệt sau khi hàn của vật liệu. Các 
yêu cầu về xử lý nhiệt sau khi hàn có liên quan đến chiều 
dày của ống đối với một số vật liệu, do đó thời gian yêu 
cầu là không được xác định chắc chắn cho đến khi hoàn 
thành việc thiết kế và chiều dày ống được xác định. Bảng 
2 thể hiện các yêu cầu về vật liệu của lò hơi thông thường. 
Dựa trên yêu cầu về xử lý nhiệt sau khi hàn, việc sử dụng 
vật liệu T91 và T92 cho đường ống khí nên bị giới hạn và 
thay thế bằng thép không gỉ để dễ dàng sửa chữa.

Việc lựa chọn vật liệu sử dụng sẽ được quyết định 
trong giai đoạn EPC, tuy nhiên dự kiến sẽ không sử dụng 
P92 để chế tạo ống hơi và ống góp. Việc thiết kế lò hơi với 
các thông số 566/566/25Mpa sẽ phù hợp với các loại vật 
liệu P91 hoặc/ và P22.
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Bảng 2. Các yêu cầu về xử lý nhiệt sau khi hàn đối với 
vật liệu chế tạo lò hơi thông thường

Các vật liệu ASME điển hình cho các phần khác nhau 
trong các lò hơi siêu tới hạn

Vị trí Vật liệu Yêu cầu PWHT 
khi hàn chu vi

Ống 
bộ gia 
nhiệt 
nước 
cấp

SA210C Không yêu cầu nếu chiều 
dày nhỏ hơn hoặc bằng ¾”

SA209T1a Không yêu cầu nếu chiều 
dày nhỏ hơn hoặc bằng 

5/8”

Vách 
nước 

buồng 
đốt

SA209T1a Không yêu cầu nếu chiều 
dày nhỏ hơn hoặc bằng 

5/8”

SA213T2 Không yêu cầu nếu chiều 
dày nhỏ hơn hoặc bằng  

5/8”

SA213T12 Không yêu cầu nếu chiều 
dày nhỏ hơn hoặc bằng 
5/8” và mối hàn được gia 

nhiệt trước

SA213T23 Không yêu cầu nếu chiều 
dày nhỏ hơn hoặc bằng 
5/8” và mối hàn được gia 

nhiệt trước

Ống 
bộ quá 
nhiệt

SA213T12 Không yêu cầu nếu chiều 
dày nhỏ hơn hoặc bằng 
5/8” và mối hàn được gia 

nhiệt trước

SA213T22 Không yêu cầu nếu chiều 
dày nhỏ hơn hoặc bằng 
5/8” và mối hàn được gia 

nhiệt trước

SA213T23 Không yêu cầu nếu chiều 
dày nhỏ hơn hoặc bằng 
5/8” và mối hàn được gia 

nhiệt trước

SA213T91 Có

SA213T92 Có

SA213TP304H Không

SA213TP347HFG Không

Code Case 2328 
(Super 304)

Không

SA213TP310CbN 
(HR3C)

Không

Các vật liệu ASME điển hình cho các phần khác nhau 
trong các lò hơi siêu tới hạn

Vị trí Vật liệu Yêu cầu PWHT 
khi hàn chu vi

Ống 
góp 

bộ quá 
nhiệt

SA335P12 Không yêu cầu nếu chiều 
dày nhỏ hơn hoặc bằng 
5/8” và mối hàn được gia 

nhiệt trước

SA335P22 Không yêu cầu nếu chiều 
dày nhỏ hơn hoặc bằng 
5/8” và mối hàn được gia 

nhiệt trước

SA335P91 Có

SA335P92 Có

SA335P122 Có

Ống bộ 
tái sấy

SA209T1a Không yêu cầu nếu chiều 
dày nhỏ hơn hoặc bằng  5/8”

SA213T2 Không yêu cầu nếu chiều 
dày nhỏ hơn hoặc bằng  5/8”

SA213T12 Không yêu cầu nếu chiều 
dày nhỏ hơn hoặc bằng 
5/8” và mối hàn được gia 

nhiệt trước

SA213T22 Không yêu cầu nếu chiều 
dày nhỏ hơn hoặc bằng 
5/8” và mối hàn được gia 

nhiệt trước

SA213T91 Có

SA213T92 Có

SA213TP304H Không

SA213TP347HFG Không

Code Case 2328 
(Super 304)

Không

SA213TP310CbN 
(HR3C)

Không

Ống 
góp bộ 
tái sấy

SA335P12 Không yêu cầu nếu chiều 
dày nhỏ hơn hoặc bằng 
5/8” và mối hàn được gia 

nhiệt trước

SA335P22 / 
SA387Gr22

Không yêu cầu nếu chiều 
dày nhỏ hơn hoặc bằng 
5/8” và mối hàn được gia 

nhiệt trước

SA335P91 / 
SA387-91Cl.2

Có

SA335P92 Có
Ghi chú: Đối với P122 và P92 khi nhiệt độ trên 620°C thì 
đường kính ngoài lớn nhất bị giới hạn nhỏ hơn 3.5 inches. 
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3.2. Vật liệu tuabin hơi

Các nhà máy vận hành với nhiệt 
độ cao đã xây dựng tại Nhật và châu 
Âu sử dụng các loại thép không gỉ 
martensitic cải tiến được phát triển 
dành cho các ứng dụng tuabin hơi 
vào những năm 1980 và đầu 1990. 
Rotor được rèn từ thép chứa 9-10% 
CrMoVNbN, các hợp kim chính đang 
được sử dụng hiện nay được cho 
thêm vào 1.5% molybdenum hoặc 
1.0% tungsten thay thế cho thành 
phần molybdenum. Hàm lượng va-
nadium và nitrogen đã được tối ưu 
hóa để gia tăng cường độ nhờ sự 
phân tán các phân tử vanadium và 
nitrogen, một lượng nhỏ niobium 
được thêm vào để kiểm soát kích cỡ 
hạt trong quá trình xử lý ở nhiệt độ 
cao. Việc đúc thân van và vỏ xilanh 
sử dụng hợp kim tương tự, với hàm 
lượng cacbon thấp hơn tăng khả 
năng hàn. Hợp kim làm cánh tương 
tự như hợp kim rèn rotor. Để đáp 
ứng các yêu cầu hoạt động ở nhiệt 
độ rất cao, bulong thường sử dụng 
vật liệu có nền Ni.

Nhiệt độ mà tại đó giới hạn 
bền chảy sau 100.000 giờ vận hành 
vào khoảng 100Mpa là nhiệt độ 
cực đại phù hợp dùng cho các loại 
vật liệu chế tạo tuabin hơi. Những 
tiến bộ trong nghiên cứu hợp kim 
đã giúp làm tăng nhiệt độ cực đại 
này lên thêm 50-70°C. Hơn nữa, các 
loại thép có chứa thêm boron đã 
được phát triển và sử dụng để rèn 
các kích cỡ ở Nhật và châu Âu. Để 
tăng cường khả năng chống oxi 
hóa, các hợp kim chứa nhiều crom 
hơn (11-12%) cũng đã được nghiên 
cứu phát triển, để cân bằng các thà-
nh phần trong các hợp kim nhằm 
tránh hình thành tam giác ferrite, 
cobalt cũng được thêm vào các hợp 
kim này. Tuy nhiên, các loại hợp kim 
này vẫn chưa được sử dụng trong 
chế tạo.

Giới hạn bền chảy sau 100.000 
giờ vận hành của vật liệu chế tạo 
tuabin hơi ở nhiệt độ cao thông 
thường được trình bày trong hình 
4. Theo các thông số trong hình, ở 
600°C thì cần vật liệu cao cấp hơn so 
với nhiệt độ 566°C.

Courtesy Department of Trade and Industry, London

Hình 4. Giới hạn bền chảy của vật liệu chế tạo tuabin thông thường

4. THÔNG SỐ HƠI VÀ CHI PHÍ ĐẦU TƯ

Việc tăng áp suất và hiệt độ sẽ làm tăng hiệu suất tinh của nhà máy và 
giảm chi phí vận hành (thông qua việc giảm chi phí nhiên liệu), tuy nhiên, chi 
phí đầu tư và độ phức tạo nhà máy sẽ tăng.

4.1. Lò hơi

Lò hơi được thiết kế với áp suất hơi cao có giá cao hơn so với lò hơi có áp 
suất thấp hơn với cùng sản lượng hơi đầu ra. Các ảnh hưởng đến tăng chi phí 
này không được các nhà sản xuất nêu chi tiết nhưng một cách khái quát được 
cho là do khác nhau về vật liệu chế tạo. Nhiệt độ chu trình hơi tăng lên làm 
tăng chi phí đầu tư vì sử dụng vật liệu đắt hơn cho các bộ phận của bộ quá 
nhiệt và tái sấy trong lò hơi.

4.2. Tuabin hơi

Giá của các tuabin hơi siêu-siêu tới hạn cao hơn giá của các tuabin hơi 
siêu tới hạn là do vỏ thiết bị dày hơn và chi phí lắp đặt cao hơn. Nhiệt độ chu 
trình hơi tăng lên đòi hỏi vật liệu làm cánh và rotor tuabin phải tốt hơn, dẫn 
đến chi phí đầu tư cao hơn.
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4.3. Bộ truyền động tuabin và bơm nước cấp lò hơi

Việc tăng áp suất của chu trình hơi siêu tới hạn và siêu-siêu tới hạn có ảnh hưởng đến bơm nước cấp lò hơi. Lưu 
lượng thể tích cần thiết thì giống nhau cho cả 2 chu trình nhưng áp suất đầu đẩy cao đòi hỏi sử dụng năng lượng nhiều 
hơn và nhiều tầng cánh hơn dẫn đến chi phí tăng.

4.4. Kiểm soát ô nhiễm không khí

Do hiệu suất tăng nên các lò siêu-siêu tới hạn tiêu tốn ít nhiên liệu hơn so với lò siêu tới hạn. Việc giảm nhiên liệu 
tiêu thụ sẽ giúp làm giảm lưu lượng khí phát thải và giảm sản phẩm khí phát thải. Do đó, hệ thống kiểm soát ô nhiễm 
không khí sẽ nhỏ hơn tương ứng. Việc cải tiến hiệu suất bằng nhiệt độ chu trình giúp phát thải ít hơn và làm giảm chi 
phí đầu tư cho các thiết bị xử lý khói thải.

4.5. Các van và đường ống cao áp

Áp suất vận hành trong các lò trên siêu tới hạn tăng làm cho chi phí van, đường ống nước cấp, đường hơi chính 
tăng. Mặc dù về lý thuyết lưu lượng thể tích của nước cấp cho lò hơi trên siêu tới hạn có giảm xuống, tuy nhiên, do áp 
suất lò trên siêu tới hạn cao hơn nên chiều dày vách ống phải lớn hơn, kết quả là đường kính ngoài của đường ống 
nước cấp lò hơi tăng lên để duy trì tiết diện dòng chảy bên trong không đổi. Chiều dày vách đường ống hơi chính của 
lò trên siêu tới hạn lớn hơn của lò siêu tới hạn do áp suất cao hơn. Chiều dày cần thiết của vách ống có thể giảm đôi 
chút do giảm lưu lượng thể tích vì áp suất tăng, do đó đường kính ống sẽ nhỏ hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi giảm đường 
kính ống thì tổng khối lượng vật liệu của đường ống hơi chính trong lò trên siêu tới hạn vẫn cao hơn so với lò siêu tới 
hạn. Vách ống dày hơn làm chi phí lắp đặt tăng lên do tăng thời gian hàn tại công trường và tăng chi phí kết cấu đỡ cho 
khối lượng tăng thêm. Một cách tổng quát, đường hơi tái sấy lạnh và tái sấy nóng không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi 
áp suất từ lò siêu tới hạn sang lò trên siêu tới hạn. Nhiệt độ chu trình hơi tăng cũng yêu cầu vật liệu làm ống phải tốt 
hơn và đắt tiền hơn như P92 và P122. Việc tăng thêm các yêu cầu về mối hàn đặc biệt cho đường ống làm tăng chi phí 
đầu tư một cách đáng kể.

4.6. Hệ thống phụ trợ (BOP)

Sự khác biệt về giá của hệ thống phụ trợ nhà máy chủ yếu là ở hệ thống giải nhiệt. Với cùng đầu ra như nhau, do 
hiệu suất chu trình trên siêu tới hạn tăng nên tuabin hơi thải ra ít nhiệt hơn, và nhiệt thải ra môi trường cũng ít hơn. Điều 
này giúp hệ thống làm mát nhỏ hơn mà vẫn đạt cùng mức chân không bình ngưng.

4.7. So sánh kinh tế kỹ thuật tổng thể

So sánh, phân tích và đánh giá hiệu quả kinh tế giữa các giải pháp công nghệ cần phải được xem xét trên cùng một 
mặt bằng, trong giới hạn một dự án cụ thể, cùng một công suất, cùng địa điểm, cùng chủng loại than, các cơ sở hạ tầng 
dùng chung tương đương nhau, và đặc biệt là xuất xứ hàng hóa thiết bị.

Trong giới hạn của báo cáo này một số số liệu tổng quát nhất của một số dự án điển hình theo công nghệ SSC, SC 
và USC đã và đang thực hiện tại Việt Nam theo dải công suất tổ máy 600~660MW được trình bày như dưới đây.

Bảng 3. So sánh kinh tế - kỹ thuật giữa các giải pháp công nghệ

TT Thông số Đơn vị SSC SC USC

1 Dải công suất tổ máy MW 600 600 660

2 Suất đầu tư theo hợp đồng EPC USD/kW 850~1.000 1.000~1.350 1.100~1.400

3 Thông số hơi ban đầu MPa/°C/°C 16,67/538/538 24,2/566/566 26,0/600/600

4 Hiệu suất thô tổ máy (HHV) % 39,0~40,5 40,2~41,5 42,41

Ghi chú:

– Suất đầu tư theo hợp đồng EPC nêu trên không bao gồm phần cảng, cơ sở hạ tầng dùng chung của các nhà máy.

– Các tổ máy SSC được thống kê theo một số NMĐ điển hình tại Việt Nam như Vĩnh Tân 2, Duyên Hải 1, Duyên Hải 3, Nghi Sơn 
2, Vũng Áng 1, Long Phú 2.

– Các tổ máy SC được thống kê theo một số NMĐ điển hình tại Việt Nam như Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4MR, Duyên Hải 3 MR, Duyên 
Hải 2.

– Tổ máy USC được tham khảo từ dự án NMĐ Quảng Trị 1, do EGATi – Thái Lan đầu tư theo hình thức BOT.

– Hiệu suất tổ máy phụ thuộc nhiều vào thông số hơi ban đầu và đặc tính nhiên liệu than.

Nguồn: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2®)
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Bảng dưới đây đưa ra so sánh hiệu quả kinh tế – kỹ thuật giữa giải pháp công nghệ SC và USC cho trường hợp cụ 
thể là dự án NMĐ Quảng Trị 1 để tham khảo thêm.

Bảng 4. So sánh kinh tế – kỹ thuật giữa SC&USC của dự án NMĐ Quảng Trị 1

TT Chỉ số Đơn vị
SC 

24,2/566/566

USC

26/600/600

USC

26/620/620

1
Tăng chi phí đầu tư thiết bị (trước 
thuế)

% Cơ sở tăng 4,42% tăng 5,94%

2
Chi phí tiết kiệm được do giảm tiêu 
thụ nhiên liệu (quy về NPV)

% Cơ sở giảm 4,13% giảm 5,03%

Hiệu quả kinh tế (quy về NPV) % Cơ sở tăng 1,42% tăng 1,55%

Nguồn: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2®)

Theo như bảng trên cho thấy khi chuyển sang công nghệ siêu tới hạn (USC) có thông số hơi đầu vào càng cao, thì 
hiệu quả kinh tế trong suốt vòng đời dự án càng tốt.

5. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ NHIỆT ĐIỆN TRÊN SIÊU TỚI HẠN TẠI VIỆT NAM

Nhìn chung, với phương án sử dụng thông số trên tới hạn/ siêu tới hạn thì chi phí đầu tư tăng lên; tuy nhiên, chi 
phí này sẽ được bù đắp nhờ hiệu suất nhà máy cao, lượng than tiêu thụ hàng năm giảm xuống. Đặc biệt đối với các nhà 
máy sử dụng nguồn than nhập có chất lượng và giá nhiên liệu cao, chi phí tiết kiệm được là đáng kể.

Mặt khác, lượng than tiêu thụ giảm giúp giảm phát thải, từ đó giảm các chi phí cho hệ thống xử lý khói thải, bãi 
xỉ. Bên cạnh đó, nếu áp dụng công nghệ đốt hiệu suất cao giảm phát thải CO2, dự án có thể xin được hỗ trợ và ưu đãi 
từ Chính phủ hay các tổ chức quốc tế dành cho các dự án phát triển theo cơ chế phát triển sạch (Clean Development 
Mechanism – CDM), từ đó nâng cao thêm hiệu quả kinh tế của dự án.

Tại Việt Nam đã chuyển sang áp dụng công nghệ SC và USC cho các dự án trong vòng 5 năm trở lại đây. Tuy nhiên, 
vẫn chưa có tổ máy nào đi vào vận hành thương mại. Bảng dưới đây thống kê các dự án áp dụng SC và USC đang triển 
khai như sau.

Bảng 5. Các NMĐ áp dụng công nghệ SC và USC tại Việt Nam

Nhà máy điện Công suất 
(MW)

Thông số hơi 
(MPa/°C/°C)

Tiến độ vận hành thương mại (COD)

NMĐ Vĩnh Tân 4 2×600 24,2 / 566 / 593 (SC) Tổ máy #1: 04/2018 (đang commissioning).

Tổ máy #2: 12/2017 (đang commissioning)

NMĐ Vĩnh Tân 4MR 1×600 24,2 / 566 / 593 (SC) Đang thi công. COD tháng 01/2020

NMĐ Vĩnh Tân 1 2×620 24,2 / 566 / 566 (SC) Tổ máy #1: 09/2018 (đang thi công). Tổ máy #2: 
01/2019 (đang thi công)

NMĐ Duyên Hải 3MR 1×688 24,2 / 566 / 566 (SC) Đang thi công. COD tháng 06/2018

NMĐ Quảng Trị 1 2×660 26,0 / 600 / 600 (USC) F/S đã được phê duyệt tháng 12/2016.

Nguồn: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2®)
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Công nghệ USC và đặc biệt là công nghệ SC đã được thế giới áp dụng khoảng hơn 25 năm, và đã kiểm chứng được 
công nghệ, tính ổn định và ưu điểm của nó. Việt Nam cũng đang thay đổi trong việc áp dụng các công nghệ mới này 
với 6 tổ máy trên tới hạn (SC) đang được thi công và sẽ đưa vào vận hành trong vài năm tới, ngoài ra 2 tổ máy siêu tới 
hạn (USC) đã được Bộ Công Thương phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu Khả thi, đang trong quá trình đàm phán hợp đồng 
EPC, hợp đồng PPA và hợp đồng BOT.

Trước áp lực lớn về môi trường đối với ngành công nghiệp nhiệt điện và góp phần hạn chế tác hại của biến đổi khí 
hậu toàn cầu, việc áp dụng công nghệ USC đối với các dự án nhà máy nhiệt điện than là xu hướng đúng đắn. Song song 
với đó là đào tạo đội ngũ vận hành đủ trình độ và kinh nghiệm, để đảm bảo các tổ máy USC khi đi vào vận hành được 
ổn định và tin cậy.

Bảng 5. So sánh phát thải môi trường giữa SC&USC của dự án NMĐ Quảng Trị 1

TT Thông số Đơn vị
SC

24,2/566/566

USC

26/600/600

% giảm phát 
thải

1 Tro xỉ Tấn/năm 239.391 229.456 4,15%

2 Phát thải NOx Tấn/năm 4.998 4.845 3,06%

3 Phát thải SOx Tấn/năm 3.388 3.284 3,07%

4 Phát thải Bụi Tấn/năm 1.441 1.397 3,05%

5 Phát thải CO2 Tấn/năm 8.930.585 8.557.792 4,17%

Nguồn: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2®)

Công nghệ cận tới hạn (SbC) đã không được khuyến khích áp dụng do công nghệ khá lạc hậu, hiệu suất thấp và 
phát thải khí CO2 đáng kể hơn nhiều so với công nghệ SC và USC. Do đó, việc xem xét áp dụng phổ biến công nghệ 
SC và USC tại Việt Nam là hết sức cần thiết, phù hợp với xu hướng phát triển chung của thế giới. Các số liệu từ Báo 
cáo nghiên cứu khả thi dự án NMĐ Quảng Trị 1 cho thấy công nghệ USC là hoàn toàn khả thi tại Việt Nam ở thời điểm 
hiện tại cũng như mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Ngoài ra, các phát thải môi trường cũng cần được xem xét đánh giá, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang ứng phó 
với biến đổi khí hậu toàn cầu, việc giảm thải khí CO2 khi áp dụng công nghệ USC là rất cần thiết. Điều này thể hiện rõ 
trong COP21 tại Paris cuối năm 2015. Giảm phát thải môi trường khi áp dụng công nghệ USC cho dự án Quảng Trị 1 được 
trình bày chi tiết trong bảng sau để tham khảo thêm.

6. KẾT LUẬN 

Với việc tăng áp suất và nhiệt độ thì hiệu suất tinh của nhà máy sẽ tăng lên, chi phí vận hành tổng thể nhà máy giảm 
thông qua việc giảm chi phí nhiên liệu, tuy nhiên độ phức tạp và chi phí đầu tư của nhà máy sẽ tăng lên.

Đánh giá tổng quan trên cơ sở một dự án cụ thể đang trong giai đoạn phát triển cho thấy công nghệ trên siêu tới 
hạn (USC) là lựa chọn hợp lý cho các tổ máy nhiệt điện ngưng hơi công suất lớn tại Việt Nam trong thời gian tới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy điện Quảng Trị 1 (Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2)

[1] Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy điện Vĩnh Tân 3 (Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2).

[2] Thiết kế chuẩn công trình Nhà máy Nhiệt điện (Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2).
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1. Lịch sử chiếu sáng trước Kỷ nguyên Ánh sáng điện

Thuở ban đầu khắp không gian chỉ có bóng tối và 
giá lạnh, vũ trụ chỉ là khoảng không trống mênh mông. 
Một đám khí và bụi khổng lồ được hình thành, cuối cùng 
đám bụi khí đó co lại và cuộn thành một khối nóng chảy 
tròn trịa tạo nên Mặt trời. Do quá trình phản ứng nhiệt 
hạch xảy ra bên trong mặt trời, tạo nên nguồn năng lượng 
khổng lồ với nhiệt độ lên tới hàng triệu độ C, còn nhiệt độ 
bề mặt của nó khoảng 60000C. Mặt trời bức xạ nhiệt và 
ánh sáng khắp không gian, đến trái đất và tạo nên sự sống 
của hành tinh chúng ta (hình 1).

Hình 1. Mặt trời chiếu sáng 

Từ xa xưa, người tiền sử đã biết sử dụng ngọn lửa để 
sưởi ấm, đun nấu thức ăn, xua đuổi thú dữ và thắp sáng. 
Họ sáng chế ra những nguồn sáng thô sơ đầu tiên để 
chiếu sáng hang động của mình. Những nguồn sáng đó 
đó đuốc, ngọn nến, sừng thú chứa mỡ động vật thực vật 
và ngọn bấc (hình 2). 

Hình 2. Chiếu sáng thời tiền sử

 Trong nền văn minh Babylon, Ai Cập và Trung Hoa cổ 
đại ánh sáng vẫn là thứ là xa xỉ. Cung điện của hoàng gia 
và giới quý tộc được chiếu sáng bằng những ngọn đèn 
dầu bập bùng hoặc những đèn lồng sặc sỡ. Hình 3 là hình 
ảnh một vài nguồn sáng thời cổ đại. Chúng thường có 
dạng giống cái bát có miệng hoặc vòi chứa bấc đèn. Mỡ 
động vật, dầu cá hoặc dầu dầu cọ, dầu ô liu được dùng 
làm nhiên liệu.

Hình 3. Đèn dầu thời cổ đại và đèn lồng

2. Bình minh của Ánh sáng điện

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào năm 1761 
ở Hoa Kỳ với Ebenezer Kinnersley. Trong bức thư gửi 
Benjamin Franklin, ông mô tả các thí nghiệm đã làm với 
nguồn điện là các tụ tích điện tạo ra dòng điện làm cho 
sợi dây đồng sáng đỏ.

Ngày nay chúng ta đều biết khi sợi dây điện trở có 
dòng điện chạy qua bị phát nóng tạo ra bức xạ điện từ 
dưới dạng ánh sáng nhìn thấy. Ông cũng sắp xếp các thí 
nghiệm để dây được treo với trọng lượng ở đáy của nó và 
thấy rằng sợi dây sẽ dãn dài ra khi bị phát nóng. Ông đã 
thử nghiệm với các đường kính dây dẫn khác nhau trên 
cùng một vật liệu và nhận thấy rằng những chiếc dây 
đường kính lớn hơn không có hiệu ứng phát nhiệt đáng 
kể và kết luận rằng điều này là do điện trở của chúng nhỏ 
hơn (hình 4). 

EDISON CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT 
PHÁT MINH RA BÓNG ĐÈN SỢI ĐỐT?

Lê Văn Doanh - Nguyễn Triệu Sơn - Đỗ Đức Anh

Chiếc bóng đèn sợi đốt (còn gọi là bóng đèn dây tóc, bóng đèn tròn) là một phát minh 
vĩ đại đã giúp cho nhân loại bước sang kỷ nguyên Ánh sáng điện. Mọi người đều nghĩ rằng 
Edison là người đầu tiên và duy nhất phát minh ra bóng đèn sợi đốt, tuy nhiên lịch sử phát 
minh ra nó diễn ra khá phức tạp. Tương lai của đèn sợi đốt sẽ về đâu? Bài viết sau đây sẽ 
trình bày chi tiết vấn đề này.
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Hình 4. Thí nghiệm điện trở phát 
nóng của Ebenezer Kinnersley

Vào năm 1800, nhà phát 
minh người Italia Alessandro Volta 
đã phát triển phương pháp thực 
tiễn tạo nên nguồn điện hóa đầu 
tiên, đó là cột Volta. Thiết bị gồm 
các đĩa kẽm và đồng xếp xen kẽ, ở 
giữa chèn những lớp giấy bìa cứng 
tẩm nước muối. Cột Volta dẫn 
điện khi nối một sợi dây đồng với 
mỗi điện cực. Đây thật sự là tiền 
thân của pin và ăcquy hiện đại, 
nhưng sợi dây đồng phát sáng của 
Volta cũng được xem là một trong 
những minh chứng sớm nhất của 
bóng đèn nóng sáng (hình 5). 

Hình 5. Alessandro Volta và cột 
Volta

   Không lâu sau khi Volta 
giới thiệu phát minh ra một loại 
nguồn điện một chiều trước Hội 
khoa học Hoàng gia London, một 
nhà phát minh người Anh tên là 

Humphrey Davy đã chế tạo bóng đèn điện đầu tiên trên thế giới bằng cách nối 
các cột Volta với các điện cực bằng than. Phát minh năm 1802 của Davy được gọi 
là đèn phóng điện hồ quang. Công dụng chủ yếu của đèn hồ quang dùng cho 
các đèn chiếu bóng, đèn hải đăng… Đèn gồm 2 điện cực cacbon và giữa chúng 
duy trì một dòng điện có cường độ rất cao. Dòng phóng điện hồ quang giữa hai 
điện cực tạo ra ánh sáng chói lóa. Đèn kết hợp một hệ cơ dịch chuyển tự động 
các điện cực (hình 6).

Hình 6. Nguyên lý hoạt động của đèn phóng điện hồ quang

Loại đèn thô sơ này cháy hết rất nhanh và quá sáng để sử dụng trong nhà 
hoặc nơi làm việc. Nhưng các nguyên lý cơ sở của đèn hồ quang Davy đã được 
khai thác xuyên suốt thế kỉ 19 trong việc phát triển nhiều loại đèn điện và bóng 
đèn khác.

Năm 1835, James Bowman Lindsay 
(hình 7) đã chứng minh tạo ra một ánh 
sáng điện liên tục tại một cuộc mit tinh 
ở Dundee, Scotland. Ông tuyên bố rằng 
vào ban đêm ông có thể đọc sách với đèn 
này ở khoảng cách nửa mét. Tuy nhiên, 
sau khi hoàn thiện thiết bị, ông đã chuyển 
sang nghiên cứu điện tín không dây và 
không phát triển thêm ánh sáng điện nữa. 
Những tuyên bố của ông không được ghi 
chép đầy đủ, mặc dù ông vẫn được ghi 
nhớ như là một trong những người phát 
minh ra ‘bóng đèn sợi đốt’.

Năm 1838, nhà thạch học người Bỉ 
Marcellin Jobard đã phát minh ra bóng 
đèn sợi đốt cacbon trong bầu chân không.

Vào năm 1840, nhà khoa học người 
Anh Warren de la Rue đã phát triển một 
loại bóng đèn sử dụng dây tóc platin cuộn 
lại thay cho dây đồng (hình 8), nhưng giá 

thành platin quá cao khiến loại bóng đèn này không thành công trên thị trường 
thương mại.

Hình 7. James Bowman Lindsay
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Hình 8. Bóng đèn do Warren de la Rue chế tạo

   Năm 1841 Frederick de Moleyns người Anh (hình 
9) đã được cấp bằng sáng chế đầu tiên cho một loại bóng 
đèn sợi đốt, với thiết kế sử dụng sợi đốt platin trong bóng 
chân không. Ông cũng sử dụng cacbon làm sợi đốt.

Hình 9. Frederick de Moleyns 

 Năm 1845 John W.Starr người Mỹ  được cấp bằng 
sáng chế cho bóng đèn sợi đốt liên quan đến việc sử dụng 
các sợi cacbon (hình 10). Ông qua đời ngay sau khi nhận 
được bằng sáng chế và phát minh của ông đã không bao 
giờ được thương mại hóa và ít người biết đến ông.

Hình 10.  Đèn sợi đốt cacbon của Starr 

    Vào năm 1848, William Staite nhà phát minh người 
Anh (hình 11) đã nâng cao tuổi thọ của các đèn hồ quang 
thông thường bằng cách phát triển một cơ chế đều đặn 
điều chỉnh chuyển động của các thanh cacbon ăn mòn 
nhanh của loại đèn này. Nhưng chi phí cao của pin dùng 
để cấp điện cho đèn của Staite đã làm cụt hứng các nhà 
đầu tư.

 

Hình 11. William Staite

Năm 1872, Alexander Lodygin nhà phát minh người 
Nga đã phát minh ra bóng đèn sợi đốt cacbon và được 
cấp bằng sáng chế ở Nga vào năm 1874. Ông đã sử dụng 
2 thanh cacbon trong đáy một bình thủy tinh kín và chứa 
đầy nitơ, được nối điện sao cho dòng điện này có thể được 
chuyển qua thanh cacbon thứ hai khi thanh thứ nhất 
cháy hết (hình 12). Sau đó, ông sang Mỹ, đổi tên thành 
Alexander de Lodyguine và phát minh của ông thu được 
cấp bằng sáng chế cho các loại bóng đèn sợi đốt có chứa 
Crom, iridium, rhodi,  ruteni,  osmi, molypden, vonfram.

Hình 12. Đèn của Lodygin

   Năm 1874 các nhà phát minh người Canada, Henry 
Woodward và Matthew Evans, đã đăng kí bằng sáng chế 
cho một loại bóng đèn điện với các thanh carbon kích cỡ 
khác nhau giữa các điện cực bên trong một ống thủy tinh 
hình trụ chứa đầy khí nitơ (hình 13). Hai tác giả đã cố gắng 
thương mại hóa bóng đèn của họ nhưng không thành 
công, cuối cùng họ đành bán bằng sáng chế cho Edison.
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Hình 13. Henry Woodward và công trình nghiên cứu 
của mình 

Có rất nhiều các nhà 
khoa học đến từ các nước 
Anh, Nga, Bỉ, Pháp… đều có 
công tham gia nghiên cứu, 
phát triển và hoàn thiện 
bóng đèn sợi đốt. Nhưng 
đáng kể nhất trong số đó 
phải kể đến nhà khoa học 
người Anh Joseph Swan 
(hình 14)

Các nghiên cứu của 
ông được bắt đầu từ khá 
sớm, vào năm 1850, Ông 
đã tự thiết kế một loại 
bóng đèn sử dụng than chì 

để phát sáng trong một bình thủy tinh được hút chân 
không. Ông dùng than chì có điện trở cao, và nhiệt độ 
nóng chảy cũng rất cao. Khi cho dòng điện chạy qua, cục 
than chì do có điện trở cao sẽ trở nên rất nóng và phát 
sáng, nhưng không bị đốt cháy do được đặt trong môi 
trường chân không. Nhưng than chì có nhược điểm sẽ 
làm bóng đèn bị bám muội than, dần dần sẽ làm giảm 
độ sáng. Mãi đến năm 1878, Ông dần phát triển và hoàn 
thiện loại bóng đèn của mình, ông dùng sợi bông để chế 
ra một loại dây tóc bóng đèn tốt hơn, cộng với kỹ thuật 
hút chân không ngày càng phát triển. Đến năm 1880 coi 
như hoàn tất, bóng đèn đã được sử dụng tương đối phổ 
biến ở nước Anh từ đó. Ông đã đăng ký bản quyền tại 
Anh, và ông cũng tự lập công ty riêng, chuyên lắp đặt 
bóng đèn cho cơ quan chính phủ và các gia đình có nhu 
cầu. Ngôi nhà đầu tiên trên thế giới được thắp sáng bằng 
đèn điện chính là nhà của Joseph Swan. Nhà hát Savoy 
nổi tiếng ở London được chiếu sáng bằng 1200 bóng 
đèn sợi cacbon của ông

Hình 15. Đèn của Joseph Swan năm 1878

Trước Edison các nhà nghiên cứu lịch sử phát minh 
đèn điện đã thống kê được trên 20 nhà nghiên cứu đã tiếp 
cận đến phát minh đèn sợi đốt.

3.Nguồn sáng thực sự đầu tiên

Sau những phát minh của các nhà khoa học Anh, 
Đức, Pháp, Nga…với mục đích đưa nhân loại bước vào 
kỷ nguyên Ánh sáng điện, đến năm 1879, Thomas Alva 
Edison cùng đội ngũ kỹ sư tài năng của ông mới chính 
thức nghiên cứu sản xuất bóng đèn. Edison (hình 16) và 
đội nghiên cứu của ông đã thử nghiệm hơn 3000 mẫu 
thiết kế cho bóng đèn sợi đốt từ năm 1878 đến năm 1880.Hình 14. Joseph Swan
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Hình 16. Thomas Alva Edison 

Loại bóng đèn của Edison cùng đội ngũ kỹ sư của 
ông nghiên cứu và phát triển cũng tương tự như Swan, 
cho dòng điện đi qua sợi dây tóc trong môi trường chân 
không để phát sáng. Edison mới đầu cũng dùng platin để 
làm dây tóc bóng đèn, nhưng không khả thi vì platin quá 
đắt. Ông đã thử nghiệm mọi vật liệu có thể: từ tơ, da, nút 
bần, thậm chí cả sợi tóc.., và với số lần thử nghiệm lên tới 
6000 mẫu. Cuối cùng ông cũng tìm ra vật liệu thích hợp 
đó là sợi cacbon chế ra từ thân cây tre. Đèn sợi đốt đầu 
tiên của ông có tuổi thọ 30 giờ, sau một số cải tiến đã đạt 
tuổi thọ tới 1000 giờ, sau đó được thay thế bằng sợi đốt 
vonfram có tuổi thọ dài hơn và thực sự trở thành nguồn 
sáng cho cuộc sống của mọi gia đình.

Hình 17. Chiếc bóng đèn do Edison chế tạo

   Đến cuối năm 1879 Edison cũng đã thành công và 
đăng ký bản quyền phát minh của mình ở Mỹ. Bóng đèn 
sợi đốt đã được phát minh, hôm đó là ngày 21-10-1879 
ngày lịch sử từ đây nhân loại bước sang kỷ nguyên Ánh 
sáng điện. Tưởng sẽ có một cuộc tranh cãi về bản quyền 
phát minh nhưng cuối cùng, Swan và Edison đi đến một 
thỏa thuận hợp tác, cùng thành lập công ty Chiếu sáng 
điện Edison và Swan, sau này đến năm 1965 trở thành 
công ty  Siemens Ediswan.

4. Đôi nét về nhà phát minh vĩ đại

Thomas Alva Edison (11 tháng 2 năm 1847 – 18 tháng 
10 năm 1931) là một nhà phát minh và nhà doanh nghiệp 
đã phát triển rất nhiều thiết bị có ảnh hưởng lớn tới cuộc 
sống trong thế kỷ 20. Ông là một trong những nhà phát 
minh đầu tiên ứng dụng các nguyên lý sản xuất hàng loạt 
vào quy trình sản xuất, đã tạo ra phòng nghiên cứu công 
nghiệp đầu tiên. Một số phát minh được gán cho ông, tuy 
ông không là người đầu tiên có ý tưởng đó, nhưng sau khi 
bằng sáng chế đầu tiên được thay đổi trở thành của ông, 
nó được hoàn thiện về công nghệ và thương mại hóa, nổi 
tiếng nhất là bóng đèn sợi đốt, trên thực tế là công việc 
của rất nhiều người. Edison được coi là một trong những 
nhà phát minh giàu ý tưởng nhất trong lịch sử, ông có 
1.093 bằng sáng chế tại Hoa Kỳ dưới tên ông, cũng như 
các bằng sáng chế ở Anh, Pháp, và Đức (tổng cộng 1.500 
bằng phát minh trên toàn thế giới). Thomas là đứa con 
thứ bảy trong gia đình. Thuở nhỏ, Edison nổi tiếng là một 
cậu bé hiếu kì. Edison đi học muộn vì vốn ốm yếu. Trong 
khi bạn bè đồng lứa còn ham chơi thì Edison đã luôn băn 
khoăn tìm hiểu mọi vật. Vì những trò nghịch ngợm mà 
Edison đã bị đuổi học sau khi đi học được ba tháng. Mẹ 
ông đảm nhận việc dạy con. Bà khuyến khích và dạy ông 
đọc và làm thực nghiệm.

Không học ở trường, Edison tự học ở sách theo cách 
riêng của mình. Dần dần, với sự suy nghĩ, tìm tòi, không 
chú trọng lý thuyết suông, từng bước Edison đã chinh 
phục những gì mà người thời bấy giờ cho là không tưởng. 

Ông sáng lập viện nghiên cứu đầu tiên với mục đích 
tạo ra các cải tiến và cách tân liên tục trong công nghệ. 
Chính tại đây, đa số các phát minh được đưa vào thực tiễn 
của ông đã ra đời. Ông đóng góp trong việc thực nghiệm 
điện thoại, máy quay đĩa, tàu điện, máy phân tích quặng, 
đèn điện, và một số cải tiến phát minh khác.

Đa số các bằng sáng chế của Edison là những bằng 
sáng chế hữu ích, chỉ khoảng hơn mười chiếc là bằng 
sáng chế thiết kế. Nhiều phát minh của ông không hoàn 
toàn là ý tưởng ban đầu của ông, nhưng những cải tiến 
giúp nó có thể được sản xuất hàng loạt là của ông. Ví 
dụ, trái với điều mọi người vẫn nghĩ, Edison không phát 
minh ra bóng đèn điện. Nhiều thiết kế đã được phát triển 
bởi các nhà phát minh từ trước đó gồm cả bằng sáng 
chế mà ông mua lại từ Henry Woodward và Mathew 
Evans, Moses G. Farmer, Joseph Swan, James Bowman 
Lindsay, William Sawyer, Humphry Davy, và Heinrich 
Göbel. Edison đã lấy các ưu điểm các thiết kế trước đó 
và cải tiến chúng. Năm 1879, ông đã chế tạo một bóng 
đèn sợi đốt có độ bền cao trong một môi trường chân 
không, thắp sáng hàng trăm giờ. Trong khi những nhà 
phát minh trước đó đã chế tạo đèn điện trong các điều 
kiện phòng thí nghiệm, Edison đã tập trung vào việc áp 
dụng thương mại hóa và sản xuất hàng loạt các bóng 
đèn có tuổi thọ cao và tạo ra một hệ thống phát và cung 
cấp điện.
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5. Nguyên lý cấu tạo, đặc điểm và tương lai của đèn sợi đốt

Cấu tạo đèn sợi đốt (hình 18) rất đơn giản gồm bóng thủy tinh chịu 
nhiệt 1 bên trong chứa khí trơ 2, sợi đốt vonfram 3 được nối điện bằng dây 
dẫn 4 nối với điện cực 11, đầu 5 được nối với đui và được đỡ bằng trụ thủy 
tinh 7 và sợi kim loại 6. Đui xoáy 9 bằng kim loại bên trong là chất gắn cách 
điện 10. Khi đặt vào điện áp có dòng điện chạy qua làm sợi đốt nung nóng, 
phát sáng. 

Nếu đèn có công suất P = 100 W thì ở điện áp U = 220V dòng điện qua 
đèn là: 

I = P/U = 100/220 = 0,45 A

Trong đèn sợi đốt 90% điện 
năng tiêu thụ biến thành nhiệt và 
chỉ khoảng 10% biến thành quang 
năng. Đèn sợi đốt có cấu tạo đơn 
giản, rẻ tiền, hệ số thể hiện màu 
rất tốt CRI ≈100. Tuy nhiên  hiệu 
suất năng lượng thấp chỉ khoảng 
15-20 lm/W, tuổi thọ thấp do trong 
quá trình làm việc ở nhiệt độ cao 
sợi đốt bị bay hơi, dễ đứt là khuyết 
điểm quan trọng của đèn sợi đốt. 
Có nhiều ý tưởng công nghệ để 
cải tiến đèn sợi đốt như chế tạo sợi 
đốt vonfram xoắn. Tuy nhiên vì các 
nhược điểm kể trên, luật sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
Việt Nam quy định loại bỏ các đèn 
sợi đốt trên 60 W ra khỏi thị trường. 
Với sự ra đời và hoàn thiện của điôt 
phát quang LED có hiệu suất năng 

lượng cao hơn đèn sợi đốt 10 lần, tuổi thọ cao hơn 20 lần, có độ bền cơ cao, 
không phát thải tia UV và khí độc hại, chất lượng ánh sáng tuyệt hảo, dễ điều 
khiển... hệ thống chiếu sáng công nghệ LED đáp ứng mọi yêu cầu của thành 
phố thông minh, của cách mạng 4.0 nên đèn sợi đốt đang lùi vào dĩ vãng. 
Chỉ trong một số yêu cầu chiếu sáng thẩm mỹ cao như chiếu sáng viện bảo 
tàng, phòng tranh... đèn sợi đốt halogen còn có chỗ đứng.

6. Kết luận

Thomas Alva Edison không hẳn là người đầu tiên và duy nhất phát 
minh ra bóng đèn sợi đốt, nhưng những cống hiến của ông trong việc hoàn 
thiện đèn sợi đốt, đưa nó trở thành nguồn sáng thực sự ứng dụng rộng rãi 
trong thực tế, đã làm cho tên tuổi của ông được kể đến đầu tiên trong việc 
phát minh ra đèn sợi đốt. Đèn sợi đốt được coi là nguồn sáng của cuối thế 
kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Giữa và cuối thế kỷ 20 là thời kỳ của các đèn phóng điện 
chất khí (đèn huỳnh quang, đèn sodium...). Thế kỷ 21 là kỷ nguyên của điôt 
phát quang LED. 

Cuộc đời của Edison là bằng chứng chân thực nhất của một nhà khoa 
học và công nghệ chân chính, những phát minh của ông sẽ còn rọi sáng 
nhiều thế kỉ nữa. Trong suốt cuộc đời cống hiến tận tụy của mình ông luôn 
là người tự học. Ông đã đọc tới hơn 10.000 cuốn sách và mỗi ngày ông có 
thể đọc hết 3 cuốn sách. Trí nhớ siêu việt, đầu óc sáng tạo và phương châm 
dựa vào thực tiễn đã làm cho Edison trở thành nhà phát minh vĩ đại của thế 
kỉ 20. Ông có một câu nói rất nổi tiếng: 

 “Thiên tài chỉ có 1% là linh cảm, 99% là mồ hôi và nước mắt”.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, 
chống Covid-19 Tổng công ty 
Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã 

nghe Thường trực Ban chỉ đạo báo cáo 
nhanh tình hình thực hiện và triển khai 
công tác phòng, chống dịch trong thời 
gian vừa qua.

Nhìn chung tại các tỉnh phía Nam đã 
ghi nhận một số ca dương tính Covid-19 
tại TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương, tuy 
nhiên các đơn vị còn lại cũng không 
được chủ quan trong công tác phòng, 
chống dịch cũng như thực hiện tốt 
các văn bản, quy định của các cấp, các 
ngành của địa phương về phòng chống 
Covid-19. Trong đó là Chỉ thị số 05/CT-
TTg ngày 8/01/2021 của Thủ tướng 
chính phủ và các văn bản triển khai của 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 được triển 
khai sâu rộng trong đại bộ phận người 
lao động và cộng đồng.

Một số đơn vị trực thuộc EVNSPC 
cũng báo cáo tóm tắt về công tác 
phòng, chống dịch sau khi có dấu hiệu 
bùng phát trở lại tại các địa phương. 
Đến thời điểm hiện tại EVNSPC chưa 
ghi nhận CBCNV lao động mắc bệnh 
Covid-19.

Tại cuộc họp Thường trực BCĐ 
phòng, chống Covid-19 EVNSPC khuyến 
nghị các đơn vị tiếp tục triển khai các 
văn bản của các cấp các ngành về 
việc thực hiện phòng chống Covid-19. 
Những văn bản hướng dẫn của Tập 
đoàn bao gồm: Văn bản 562/EVN-TCNS 
ngày 01/02/2021 về việc khẩn cấp 
phòng, chống dịch Covid-19; văn bản số 
536/EVN-TCNS ngày 30/01/2021 về việc 
tăng cường điều tra, truy vết và phòng, 
chống Covid-19.

Những văn bản của Tổng công ty 
đã ban hành như Văn bản số 803/ EVN 
SPC-TCNS ngày 29/01/2021 về việc tăng 
cường thực hiện công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 05/CT-TTg 
ngày 28/01/2021; Văn bản số 807/EVN 
SPC-TCNS ngày 31/01/2021 về việc triển 
khai văn bản số 536/EVN-TCNS ngày 
30/01/2021 của Tập đoàn; Văn bản 816/ 
EVN SPC-TCNS ngày 01/02/2021 về việc 
điều tra dịch tễ bệnh dịch Covid-19 tại 
Tổng công ty và Văn bản số 849/ EVN 
SPC-TCNS ngày 02/02/2021 về việc khẩn 
cấp phòng, chống dịch Covid-19.

Hình 18. Cấu tạo của đèn sợi đốt
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Về thực hiện các nhiệm vụ cấp 
bách phòng, chống dịch trong thời 
gian tới, ông Nguyễn Công Hầu kết 
luận: Các đơn vị phổ biến nội dung 
phòng, chống dịch đến toàn bộ 
CBCNV, trong thời gian tới nếu có đi 
đến các vùng xảy ra dịch bệnh hoặc 
có tiếp xúc với ca bệnh/người nghi 
ngờ mắc bệnh, phải báo cáo cho lãnh 
đạo đơn vị biết để báo cáo cho Tổng 
công ty có chỉ đạo kịp thời. Đặc biệt 
là trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân 
Sửu 2021 sắp tới.

Nghiêm túc thực hiện các biện 
pháp phòng dịch đối với CBCNV theo 
khuyến cáo của Bộ Y tế. Tiếp tục thực 
hiện các giải pháp phòng, chống dịch 
Covid-19 tại đơn vị được duyệt.

Thường trực BCĐ nắm bắt tình 
hình diễn biến công tác phòng, 
chống dịch trong Tổng công ty và 
báo cáo thường xuyên về Ban chỉ 
đạo. Tập hợp, thống kê số liệu đầy 
đủ, chi tiết, chính xác về các trường 
hợp F2, F3, F4 (nếu có) để yêu cầu 
thực hiện đầy đủ các thủ tục khai 

báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly 
theo quy định.

Các đơn vị phối hợp với địa 
phương để nắm tình hình dịch bệnh, 
quản lý các trường hợp CBCNV nghi 
nhiễm và thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh theo quy 
định của chính quyền địa phương. 
Điều tra, truy vết đối với CBCNV có 

tiếp xúc với ca bệnh/người nghi ngờ 
mắc bệnh.

Các trường hợp có tiếp xúc với 
trường hợp nghi nhiễm/nhiễm dịch 
cần thông báo ngay với địa phương 
quyết định cách ly, điều trị kịp thời. 
Trường hợp đi/về từ vùng có dịch 
mà chưa xác định có tiếp xúc với 
trường hợp nghi nhiễm/nhiễm dịch 
và trường hợp có liên quan khác, yêu 
cầu cách ly 14 ngày và có 2 lần xét 
nghiệm PCR âm tính.

Ban Truyền thông thường xuyên 
cập nhật và đưa tình hình diễn biến 
của dịch bệnh mới nhất lên trang 
Web Tổng công ty, tránh những 
thông tin không chính thống gây 
hoang mang, ảnh hưởng đến trật tự 
nơi làm việc. Khuyến cáo CBCNV hạn 
chế đi công tác, du lịch đến các vùng 
đang xảy ra dịch bệnh; tiến hành các 
cuộc hội họp qua hình thức Hội nghị 
truyền hình.

Lê Văn Tám – Nguyễn Thu Thảo

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM KHẨN TRƯƠNG 
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Phó Tổng Giám đốc, kiêm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 
Tổng công ty Điện lực miền Nam, ông Nguyễn Công Hầu đã chủ trì các cuộc họp để khẩn trương 
chủ động đối phó trước diễn biến phức tạp của dịch đang bùng phát tại các tỉnh phía Bắc đã lan 
nhanh ra một số tỉnh, thành phố khác.

Phó Tổng Giám đốc EVNSPC ông Nguyễn Công Hầu chủ trì Hội nghị
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Tham dự Hội nghị có Kiểm soát 
viên (KSV) chuyên trách của 
EVN tại EVNSPC, Hội đồng 

thành viên EVNSPC, Lãnh đạo Tổng 
công ty Điện lực miền Nam, Người 
đại diện vốn, thành viên Ban kiểm 
soát (BKS) các công ty con, công ty 
liên kết, bao gồm: Công ty TNHH MTV 
Điện lực Đồng Nai, CTCP Thủy điện 
miền Trung, CTCP Thủy Điện miền 
Nam, CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ, 
CTCP Đầu tư kinh doanh Điện lực Tp. 
Hồ Chí Minh, CTCP EVN Quốc tế; đại 
diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban 
Tổng công ty.

Hội nghị đã báo cáo tình hình 
thực hiện 05 nội dung lớn: Tình hình 
đầu tư vốn của EVNSPC tại công ty 
con, công ty liên kết. Kết quả hoạt 
động và tình hình tài chính năm 
2020 của Công ty TNHH MTV, CTCP 
có vốn góp của EVNSPC. Đánh giá 
các kết quả đạt được trong công 
tác bảo toàn vốn, đổi mới doanh 
nghiệp, quản trị doanh nghiệp, thoái 
vốn theo chỉ đạo của EVN. Phân tích, 
đánh giá các mặt tồn tại, hạn chế, 
các khó khăn, vướng mắc và nguyên 
nhân của các tồn tại, hạn chế trong 
hoạt động SXKD, cơ cấu tài chính 

của các doanh nghiệp có vốn góp và 
trong công tác thoái vốn. Đề ra các 
nhiệm vụ, giải pháp trong công tác 
quản lý vốn và Người đại diện, trong 
công tác thoái vốn, trong kiện toàn 
cơ cấu tổ chức quản trị các doanh 
nghiệp có vốn góp của EVNSPC 
nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ 
tiêu kế hoạch năm 2021 của EVNSPC.

Đánh giá chung năm 2020

EVNSPC đã hoàn thiện công 
tác kiện toàn mô hình quản trị công 
ty đại chúng thông qua cử Người 
đại diện, KSV, người được EVNSPC 

HỘI NGHỊ NGƯỜI ĐẠI DIỆN
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM NĂM 2021

Thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý người đại diện theo quy định tại Quy chế Quản trị của Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và chương trình công tác của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực 
miền Nam (EVNSPC) năm 2021. EVNSPC vừa tổ chức Hội nghị Người đại diện vốn EVNSPC các công ty 
con, công ty liên kết.

Ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch HĐTV EVNSPC phát biểu tại Hội nghị
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cử tham gia thành viên BKS tham 
gia ứng cử các chức danh quản lý 
(Thành viên HĐQT, BKS)  theo quy 
định hiện hành và Quy chế quản trị 
EVN, đáp ứng nhu cầu quản lý điều 
hành của Công ty đại chúng có vốn 
góp EVNSPC.

Tuy tình hình sản xuất kinh 
doanh điện năng đối với các công 
ty cổ phần thủy điện phụ thuộc rất 
nhiều vào yếu tố thủy văn, điều kiện 
thời tiết và khí hậu. Công tác dự báo 
thủy văn đầu năm thường không 
chuẩn xác kết hợp với sự biến đổi khí 
hậu dẫn đến việc lập kế hoạch chưa 
chính xác. Khi xuất hiện bão, lũ sẽ 
ảnh hưởng đến việc phát điện và gặp 
nhiều rủi ro do ảnh hưởng của sự cố 
hệ thống lưới điện.

Các nhà máy thủy điện qua 
nhiều năm đi vào vận hành cũng cần 
phải thay thế dần một số bộ phận bị 
khiếm khuyết, hư hỏng để đảm bảo 
vận hành ổn định, an toàn và lâu dài. 
Việc dừng các tổ máy để duy tu, bảo 
trì, bảo dưỡng sẽ ảnh hưởng đến sản 
lượng và doanh thu của công ty, gây 
khó khăn về tài chính, dòng tiền hoạt 
động của công ty.

Tình hình hoạt động kinh doanh 
các Công ty có vốn góp của EVNSPC 
có đạt lợi nhuận nhưng chưa cao như 
mong đợi. Tuy nhiên, tình hình tài 
chính của các công ty tương đối khá 
lành mạnh và ổn định (ngoại trừ chỉ 
số khả năng thanh toán do đặt thù 
ngành phát điện), tỷ lệ chia cổ tức 
năm 2020 dự kiến có giảm so với năm 
2019 nhưng vẫn đảm bảo từ 7% - 15%. 
Qua rà soát lũy kế đến cuối kỳ cũng 
không tồn đọng nợ xấu và không ghi 
nhận công ty có thua lỗ hoặc lỗ lũy kế.

Cơ bản người đại diện nghiêm 
túc thực hiện tất cả các chỉ đạo và ủy 
quyền của HĐTV EVNSPC theo Quy 
chế 238, hợp đồng ủy quyền người 
đại diện và Nghị quyết HĐTV EVNSPC.

Kế hoạch năm 2021

EVNSPC tiếp tục hoàn thiện cơ 
chế quản lý vốn, người đại diện, kiểm 
soát viên, người được EVNSPC cử 
tham gia thành viên Ban kiểm soát 
tại công ty con, công ty liên kết ngày 
càng hiệu quả đáp ứng nhu cầu phát 
triển của công ty. 

Tăng cường công tác kiểm soát 
giám sát hoạt động người đại diện 

nhằm đảm bảo hoạt động đúng chủ 
trương định hướng của EVNSPC và 
đạt hiệu quả, bảo toàn và phát triển 
vốn đầu tư.

Tổ chức tập huấn tập trung cho 
người đại diện EVNSPC về công tác 
quản lý vốn, người đại diện, công 
tác triển khai thực hiện điều khoản 
hợp đồng ủy quyền người đại diện 
EVNSPC.

Chủ tịch HĐTV EVNSPC giao cho 
Người đại diện tiếp tục thực hiện các 
nhiệm vụ của Người đại diện theo 
hợp đồng ủy quyền, đảm bảo bảo 
toàn và phát triển vốn của EVNSPC, 
đồng thời phối hợp với HĐQT các 
công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình 
quản trị công ty đại chúng, tổ chức 
tốt đại hội cổ đông tại các Công ty Cổ 
phần, đặc biệt là SHP và CHP. 

Tại Hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết 
Hợp đồng ủy quyền đại diện quản lý 
phần vốn giữa ông Nguyễn Văn Hợp 
- Chủ tịch HĐTV EVNSPC với Người 
đại diện quản lý phần vốn tại các tại 
Công ty con và các Công ty liên kết có 
vốn góp của Tổng công ty./.

Bình Nguyên

Toàn cảnh Hội nghị
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Đẫn đầu đoàn công tác EVNSPC 
là ông Nguyễn Văn Hợp – Chủ 
tịch Hội đồng Thành viên, các 

ban nghiệp vụ và Công ty Điện lực Bà 
Rịa – Vũng Tàu.

Phía lãnh đạo Bộ tư lệnh vùng 
2 - Hải Quân có Đại tá Lê Bá Quân – 
Phó Tư lệnh vùng, cùng cán bộ chiến 
sỹ, phụ huynh và các cháu học sinh là 
con của các chiến sỹ Trường Sa được 
xét chọn trao tặng đợt này.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Nguyễn 
Văn Hợp đã khái quát sơ bộ bối cảnh 
cung cấp điện của Tổng công ty, công 
tác đầu tư xây dựng phát triển lưới 
điện, cung cấp điện cho các đảo, xã 
đảo trong năm qua. Tình hình thực 

hiện trách nhiệm xã hội của Doanh 
nghiệp trong năm 2020, cũng như 
nhiệm vụ công tác, nhiệm vụ chính trị 
năm 2021 của EVNSPC. 

Những năm qua, bên cạnh nhiệm 
vụ đảm bảo cung cấp điện phục vụ 
phát triển kinh tế, sinh hoạt của nhân 
dân trên địa bàn các tỉnh, thành phố 
phía Nam, Tổng công ty Điện lực miền 
Nam và các đơn vị thành viên thường 
xuyên tổ chức nhiều những hoạt 
động, chương trình an sinh, xã hội, 
thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, 
hướng về các em học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn, vượt khó tại các tỉnh, 
thành phía Nam. Mong muốn cùng 
chính quyền địa phương và gia đình 
chia sẻ phần nào những khó khăn, 
tạo điều kiện giúp các em đến trường 
một cách tốt nhất.

Thông qua Lãnh đạo bộ tư lệnh 
vùng II, Tổng công ty Điện lực miền 
Nam nắm bắt được hoàn cảnh, cuộc 
sống của cán bộ chiến sỹ Hải Quân 
còn gặp nhiều khó khăn, vì nhiệm vụ 
thiêng liêng mà các chiến sỹ phải xa 
nhà, ngày đêm bám biển, bám đảo, 
đem lại sự bình yên của Tổ quốc. Để 
động viên kịp thời cũng như bù đắp 
lại một phần nào đó những khó khăn 
đó EVNSPC đã trao tặng 10 suất học 

bổng, mỗi suất trị giá 5.000.000 đồng, 
20 xe đạp và 1.000 quyển tập đến các 
cháu học sinh là con của cán bộ chiến 
sỹ có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học.

Phát biểu tại buổi trao tặng Đại 
tá Lê Bá Quân - Phó Tư lệnh vùng II, 
đã sơ lược về diễn biến trên biển đảo 
của nước ta, tình hình điều kiện sinh 
sống và làm việc của cán bộ chiến sỹ, 
đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán 2021 
sắp tới. Đại tá Lê Bá Quân cũng khái 
quát về hoàn cảnh gia đình các chiến 
sỹ, thành tích học tập của con em cán 
bộ chiến sỹ. Thay mặt cho Bộ tư lệnh 
vùng II - Hải Quân, Đại tá Lê Bá Quân 
gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Lãnh đạo, 
CBCNV chức Tổng Công ty Điện lực 
miền Nam đã quan tâm chăm lo đên 
gia đình chiến sỹ, giúp đỡ các cháu 
đến trường một cách tốt nhất, thể 
hiện tấm lòng “Tương thân tương ái 
– Lá lành đùm lá rách”. Đại tá khẳng 
định rằng đây là một nghĩa cử cao 
đẹp, cần được nhân rộng, chính nhờ 
được sự quan tâm này mà các chiến 
sỹ của chúng ta sẽ ấm áp hơn khi làm 
nhiệm vụ giữa trùng khơi, an tâm hơn 
và hết lòng hết sức vững chắc tay 
súng bảo vệ bình yên vùng trời, vùng 
biển của quê hương. 

Bình Nguyên

TẠO ĐIỀU KIỆN ĐẾN TRƯỜNG TỐT NHẤT 
CHO CON EM CHIẾN SỸ TRƯỜNG SA

Thực hiện chương trình công tác 
an sinh xã hội “Xuân Trường Sa” năm 
2021, chiều ngày 29/01/2021 tại Bộ 
tư lệnh vùng II-Hải Quân (Thị xã Phú 
Mỹ - Bà Rịa – Vũng Tàu), Tổng công 
ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổ 
chức buổi lễ trao học bổng, xe đạp và 
tập cho con em cán bộ chiến sỹ thuộc 
Bộ tư lệnh vùng II-Hải Quân có tinh 
thần hiếu học và hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch HĐTV EVNSPC trao biểu trưng 
cho Đại tá Lê Bá Quân – Phó Tư lệnh vùng II
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Bộ Công Thương cho biết: Hiện 
nay nhiều nước trong khu vực 
đều đã và đang trong tiến 

trình cải tổ ngành điện. Giá điện minh 
bạch, rõ ràng theo từng khâu: Phát 
điện, truyền tải, phân phối và bán lẻ, 
các chính sách hỗ trợ đều thể hiện rõ 
ràng minh bạch. Đối với người nghèo 
trong hoá đơn thể hiện rõ cho khách 
hàng thấy phần được hỗ trợ là bao 
nhiêu. Đặc biệt hơn, các nước trong 
khu vực đều áp dụng biểu giá bán 
lẻ theo cấp điện áp, theo thời gian 
cao điểm, thấp điểm (TOU), theo bậc 
thang và phân theo các ngành kinh 
tế.

Tại buổi lấy ý kiến, các đại biểu 
nêu vấn đề ở Thái Lan, các ngành 
được chia theo mức công suất tiêu 
thụ nhỏ hơn 30 kW, từ 30 kW đến 1000 
kW và trên 1000 kW và các ngành đặc 
thù riêng như ngành kinh doanh đặc 
thù như nhà nghỉ, khách sạn, tổ chức 
phi chính phủ và tưới tiêu cho nông 
nghiệp sẽ có biểu giá riêng.

Các nước như Hồng Kông và 
Hàn Quốc đã áp dụng biểu giá tính 
đến công suất sử dụng, số giờ sử 
dụng, cấp điện áp chi tiết, và theo Bộ 

Công Thương, đây là một điểm mới 
và chưa có trong biểu giá bản lẻ điện 
Việt Nam. Tại Hồng Kông, biểu giá 
điện được điều chỉnh tự động hàng 
năm theo biến động của thị trường 

và mỗi khách hàng đều phải chi phí 
cố định trên mỗi hóa đơn…

Trải qua 15 năm, với 13 lần thay 
đổi, cập nhật hoàn thiện biểu giá, 
hiện tại giá bán điện đã được rút gọn, 
minh bạch, rõ ràng. Cụ thể:

Ngành sản xuất: Phân theo 4 cấp 
điện áp (dưới 6 kV, 6 kV đến 22 kV, 22 
kV đến 110 kV và từ 110 kV trở lên); 
Phân theo giờ cao điểm, thấp điểm, 
giờ bình thường).

Điện kinh doanh: Phân theo 3 
cấp điện áp (dưới 6kV, 6kV đến 22kV, 
22kV trở lên); Phân theo giờ cao điểm, 
thấp điểm, giờ bình thường).

Điện cho khu vực hành chính sự 
nghiệp (Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, 
trường phổ thông, chiếu sáng công 
cộng, đơn vị hành chính sự nghiệp): 
Phân theo 2 cấp điện áp dưới 6 kV và 
trên 6 kV.

Còn đối giá bán lẻ cho sinh hoạt, 
biểu giá bán lẻ điện cho sinh hoạt 
được rút gọn từ 7 bậc xuống còn 6 
bậc vào năm 2014 giúp biểu giá đơn 
giản hơn và đảm bảo mục tiêu tiết 
kiệm điện năng trong sinh hoạt.

Trong dự thảo Đề án Quy hoạch 
Điện XIII, Bộ Công Thương đã kiến 
nghị các định hướng cho công tác 
xây dựng bảng giá điện trong giai 
đoạn quy hoạch. Qua phân tích biểu 
giá điện hiện trạng của Việt Nam và 
một số nước trong khu vực, Bộ Công 
Thương cho rằng biểu giá điện của 
một số nước nêu trên có nhiều điểm 
tiến bộ hơn biểu giá điện hiện trạng 
của Việt Nam (giá điện theo 2 thành 
phần công suất và điện năng, giá 
điện điều chỉnh theo quý khi chi phí 
nhiên liệu thay đổi, có hệ số giảm giá 
khi dùng ít điện, không bù chéo giữa 
các nhóm khách hàng lớn, chỉ trợ giá 
cho đối tượng người già, thất nghiệp, 
đơn thân, tách bạch chi phí dịch vụ 
hỗ trợ thị trường, chi phí vận hành hệ 
thống và quản trị thị trường)...

BỘ CÔNG THƯƠNG ĐỀ XUẤT 
NGHIÊN CỨU THÊM CÁC PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐIỆN

Ngày 22/2 vừa qua, Bộ 
Công Thương đã tiến hành 
lấy ý kiến góp ý Dự thảo Đề 
án Quy hoạch phát triển 
Điện lực Quốc gia giai đoạn 
2021- 2030, tầm nhìn tới 
năm 2045. Theo đó, Bộ Công 
Thương đề xuất nghiên cứu 
xây dựng giá bậc thang gồm 
2 thành phần công suất và 
điện năng, đồng thời xem 
xét thu phí cố định hàng 
tháng. Đáng chú ý hơn về 
đề xuất xem xét điều chỉnh 
giá điện theo quý khi chi 
phí nhiên liệu thay đổi; hay 
phương án giảm giá tiền 
điện nếu các hộ sử dụng ít....

Tại dự thảo Quy hoạch điện VIII Bộ Công Thương cũng đề xuất nghiên cứu xem 
xét điều chỉnh giá điện theo quý khi chi phí nhiên liệu thay đổi
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SPMB ĐÓNG ĐIỆN TOÀN BỘ 
DỰ ÁN TBA  220 KV TÂY NINH 2

Vào lúc 15h40 ngày 06/02/2020, tại trạm biến áp (TBA) 220 kV Tây Ninh 2 
(xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh), Ban Quản lý dự án các công trình điện 
miền Nam (SPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan  tổ chức đóng điện nghiệm 
thu thành công MBA AT2 220/110/22 kV - 250 MVA. Trước đó, ngày 11/11/2020, 
SPMB đã hoàn thành đóng điện MBA AT1 220/110/22 kV - 250 MVA. 

Dự án TBA 220kV Tây Ninh 2 do Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB thay mặt EVNNPT 
điều hành quản lý dự án, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng 

điện 3 là đơn vị tư vấn thiết kế, Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện 
là đơn vị tư vấn giám sát, Công ty CP Alphanam E&C thi công, Công ty 
Truyền tải điện 4 là đơn vị quản lý vận hành.

MBA AT2 220/110/22 kV - 250 MVA tại TBA 220kV Tây Ninh 2 
đã được đóng điện vận hành

Với quy mô: Phần TBA xây dựng mới, lắp đặt 02 MBA 220/110/22 
kV - 250 MVA; 07 ngăn lộ phía 220 kV; 10 ngăn lộ phía 11 0kV; 01 ngăn 
lộ tổng 23 kV của MBA AT1 và các thiết bị có liên quan. Phần đường dây 
đấu nối xây dựng mới 02 tuyến đường dây 220 kV mạch kép tiết diện 
2 x ACSR330 với tổng chiều dài 432 m để đấu nối TBA 220 kV Tây Ninh 
2 chuyển tiếp trên đường dây 220 kV Trảng Bàng - Tây Ninh hiện hữu.  

Với việc hoàn thành đóng điện toàn bộ dự án TBA 220kV Tây Ninh 
2 sẽ tăng cường khả năng cung cấp điện cho các phụ tải của tỉnh Tây 
Ninh nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội cho khu vực, 
cấp điện cho khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời; giải tỏa công 
suất cho các Nhà máy điện điện năng lượng tái tạo trong khu vực; 
giảm tải cho các máy biến áp (MBA) 220/110 kV tại TBA 220 kV Trảng 
Bàng, Tây Ninh hiện hữu và góp phần đảm bảo tiêu chí N-1, nâng cao 
độ tin cậy, an toàn cung cấp điện cho lưới điện khu vực.

Mạnh Đức

Chính vì vậy, trong giai đoạn tới, Bộ 
Công Thương kiến nghị nghiên cứu hoàn 
thiện biểu giá bán lẻ điện Việt Nam đảm 
bảo yêu cầu: Đơn giản, dễ hiểu, minh 
bạch, rõ ràng, dễ thực hiện; phù hợp với 
tình hình ngành điện, thị trường điện và 
tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời 
kỳ. Tách chính sách xã hội ra khỏi giá điện 
(như đã đề ra tại Quyết định 28/2014/
QĐ- TTg), theo đó quy định hộ nghèo, hộ 
chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện 
cho mục đích sinh hoạt, mức hỗ trợ hàng 
tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 
kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh 
hoạt bậc 1 hiện hành. Giả sử mức hỗ trợ 
đó còn thấp thì có thể xem xét tăng lên, 
ví dụ 50 kWh/tháng.

Bên cạnh đó, biểu giá bán lẻ điện 
cần đảm bảo nguyên tắc: Bù đắp chi 
phí và có lãi ở mức hợp lý cho ngành 
điện và các nhà đầu tư để không ngừng 
phát triển nguồn điện và lưới điện đáp 
ứng nhu cầu điện ngày càng tăng; Đảm 
bảo sự công bằng cho các khách hàng; 
Phù hợp với quy luật khan hiếm của các 
nguồn tài nguyên năng lượng, theo đó 
nhu cầu điện càng tăng thì phải huy 
động các nguồn tài nguyên năng lượng 
có điều kiện khai thác khó khăn hơn cho 
phát điện và do vậy giá thành các nguồn 
điện mới ngày càng cao hơn.

Bộ Công Thương cho rằng trong bối 
cảnh hiện nay, biểu giá điện bậc thang là 
hợp lý nhất, đáp ứng các nguyên tắc nêu 
trên và phù hợp với đặc điểm của sản 
xuất, kinh doanh điện, thị trường điện và 
các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt.

Đối với các tiêu chí về biểu giá bán 
lẻ điện bậc thang, Bộ Công Thương cho 
rằng cần có tác dụng khuyến khích sử 
dụng điện tiết kiệm; không quá phức 
tạp, không quá nhiều bậc thang; phù 
hợp với chính sách có liên quan của Nhà 
nước về sử dụng điện có thể kết hợp hỗ 
trợ các đối tượng chính sách, đối tượng 
đặc biệt như người già...

Từ đó, Bộ Công Thương đề xuất 
nghiên cứu xây dựng giá bậc thang 2 
thành phần công suất và điện năng; xem 
xét thu phí cố định hàng tháng; xem xét 
điều chỉnh giá điện theo quý khi chi phí 
nhiên liệu thay đổi; xem xét hệ số giảm 
giá nếu sử dụng ít điện...

Nhật Anh 
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Theo đó, 2 Tổng đài chăm 
sóc khách hàng của EVNSPC 
(19001006 - 19009000) và 

EVNHCMC (1900545454) sẽ kết nối 
và tiếp nhận cuộc gọi từ phía khách 
hàng do đối tác quản lý, nhằm nâng 
cao hiệu quả của trong hoạt động 
phục vụ khách hàng sử dụng trên 
địa bàn.

Ông Bùi Trung Kiên - Phó Tổng 
giám đốc EVNHCMC cho biết, sự hợp 
tác này sẽ giúp nâng cao công tác 
chăm sóc khách hàng ngày một tốt 
hơn và đảm bảo hệ thống tổng đài 
chăm sóc khách hàng hoạt động ổn 
định và hỗ trợ lẫn nhau khi xảy ra 
hiện tượng quá tải cục bộ tại các cuộc 
gọi giữa hai trung tâm. 

Theo ông Kiên, các dịch vụ Trung 
tâm CSKH thực hiện bao gồm việc 
tiếp nhận, trả lời, phối hợp xử lý các 
yêu cầu của khách hàng về các dịch 
vụ kỹ thuật điện theo quy trình kinh 
doanh của Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN).

Ông Nguyễn Quang Phi - Phó 
Giám đốc phụ trách Trung tâm CSKH 
của EVNSPC cho biết, sau thời gian 
thảo luận về nội dung hợp tác, hai 
Trung tâm CSKH đã thống nhất thử 
nghiệm trước đối với các dịch vụ: 
Báo mất điện, an toàn điện và báo sự 
cố điện giữa hai tổng đài chăm sóc 
khách hàng của hai Tổng công ty. “Kể 
từ thời điểm này, khách hàng sử dụng 
điện thuộc khu vực miền Nam và TP. 
Hồ Chí Minh có thể an tâm gọi đến 
tổng đài mà không lo lắng hệ thống 
bị quá tải cuộc gọi đồng thời nhanh 
được giải đáp mọi yêu cầu của khách 
hàng đầy đủ, chính xác, kịp thời khi 
khách hàng yêu cầu”, ông Phi chia sẻ.

Tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Lý 
- Phó Tổng giám đốc EVNSPC chia 
sẻ: Trong ngành điện hiện nay có 5 
Trung tâm CSKH và được lãnh đạo 
EVN đánh giá cao về tính hiệu quả 
trong việc phục vụ khách hàng, trong 
đó có Trung tâm CSKH của EVNSPC 
và EVNHCMC. Để thực hiện công 

tác phục vụ khách hàng ngày một 
tốt hơn, hai Trung tâm CSKH của hai 
Tổng công ty sẽ hợp tác chia sẻ về 
phần mềm, dữ liệu và sắp tới hình 
thành Tổng đài đa kênh để phục vụ 
tối đa và nhanh chóng mọi yêu cầu 
của người sử dụng điện.

Theo ông Lý, trang web của 
EVNSPC hiện nay có khoảng 15.000 
lượt truy cập/ngày, sắp tới sẽ tiếp cận, 
nâng cấp trang web để cổng thông 
tin này trở thành nơi trải nghiệm, tìm 
kiếm thông tin  hấp dẫn của khách 
hàng, qua đó sẽ góp phần giảm tải 
cho Trung tâm CSKH.

Ông Nguyễn Quang Phi thông 
tin, trong năm 2020, tỷ lệ khách 
hàng giao dịch 12 dịch vụ cung cấp 
điện qua Trung tâm CSKH và các 
Trung tâm/Cổng Dịch vụ công đã 
đạt 92,21%, cao hơn kế hoạch EVN 
giao là: 17,21% (EVN giao 75%). Tỷ lệ 
khách hàng giao dịch qua Cổng Dịch 
vụ công Quốc gia trên tổng giao dịch 
của 12 dịch vụ điện đạt 33,85%, cao 
hơn kế hoạch EVN giao 13,85%. Tỷ 
lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung 
cấp điện trực tuyến mức độ 4 đạt 
91,66%/75% kế hoạch EVN giao. Năm 
2020, tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch 
vụ cung cấp điện qua môi trường 
mạng email/ App/Zalo/Viber của 
Tổng công ty đạt 43,11%, cao hơn kế 
hoạch phấn đấu 3,11% EVN giao.

Đặc biệt, trong năm 2020, Trung 
tâm CSKH của EVNSPC đã tiếp nhận 
2.888.928 cuộc gọi, tăng hơn 30% so 
với năm 2019, trung bình 7.893 cuộc 
gọi/ngày; 12.647 Email và hơn 4,7 
triệu lượt truy cập website CSKH của 
Tổng công ty.

Vĩnh Hoàng

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 02 TTCSKH thuộc EVNSPC và EVNHCMC

EVNSPC VÀ EVNHCMC HỢP TÁC 
ĐỂ PHỤC VỤ TỐT HƠN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN

Vừa qua, hai Trung tâm Chăm sóc khách hàng (TTCSKH) thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam 
(EVNSPC) và Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã chính thức ký kết hợp đồng và thỏa 
thuận hợp tác về việc kết nối và tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng sử dụng điện.
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Cụ thể, đến hết năm 2020, đối 
với các công trình lưới trung và 
hạ áp, đã khởi công 318 công 

trình, hoàn thành đóng điện 363 
công; Đối với công trình 110 kV đã 
khởi công 27 công trình, đóng điện 
21 công trình.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid-19, dự báo tình hình nhu cầu 
điện có thể diễn biến khó lường, cùng 
với hiện tượng thời tiết phức tạp và 
có thể xảy ra nắng nóng kéo dài gây 
ra quá tải lưới điện cục bộ trong mùa 
hè.Việc gấp rút hoàn thành các công 
trình đầu tư xây dựng là vô cùng cấp 
thiết, đảm bảo cấp điện an toàn liên 
tục trong mọi tình huống.

Ngay từ những ngày làm việc đầu 
năm, các đơn vị trực thuộc EVNHANOI 
đã ra quân triển khai thi công gần 40 
công trình đầu xuân với khí thế làm 
việc hăng say, tạo đà phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc kế hoạch sản xuất, 
kinh doanh năm 2021. Các công trình 
thi công đầu xuân được triển khai 
thực hiện bao gồm: Xây dựng mới các 
Trạm biến áp 110 kV và đường dây cấp 
điện,Cải tạo, nâng cấp đường trục hạ 

áp, thay công tơ định kỳ, tăng cường 
đại tu, vệ sinh lộ đường dây, máy biến 
áp, thay thế tên biển số lộ, số cột, biển 
báo an toàn tuyến đường dây TBA, cải 
tạo, xây dựng mới TBA, thí nghiệm 
định kỳ các thiết bị… Các công trình 
đều được công đoàn các đơn vị phối 
hợp chặt chẽ với chuyên môn triển 
khai thực hiện chi tiết từ công tác 
chuẩn bị vật tư, nhân lực và phương 

án đảm bảo thi công an toàn, đúng 
yêu cầu kỹ thuật và tiến độ đề ra.

Để giữ vững những thành quả 
đã đạt được trong công tác đầu tư xây 
dựng, EVNHANOI quyết tâm bảo đảm 
tiến độ các dự án, công trình điện, 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ 
tục đầu tư xây dựng để khởi công và 
đưa vào vận hành các công trình điện 
cấp bách chuẩn bị cho mùa hè sắp tới. 
EVNHANOI sẽ tập trung khởi công và 
đưa vào vận hành các công trình trọng 
điểm EVN giao, đặc biệt là các công 
trình cấp điện cho vùng trung tâm Hà 
Nội, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu 
tư các công trình 220 kV cấp điện cho 
khu vực trung tâm như: Xây dựng mới 
trạm 220/110 kV Thanh Xuân và Trạm 
220/110 kV Đại Mỗ và nhánh rẽ.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân 
công trình đầu xuân 2021 tại công 
trường dự án Xây dựng mới trạm 
biến áp 110 kV Bắc Thành Công, Ông 
Nguyễn Danh Duyên - Tổng Giám đốc 
EVNHANOI biểu dương và đánh giá 
cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban QLDA 
lưới điện Hà Nội, các nhà thầu cung 
cấp vật tư thiết bị, xây lắp, Tư vấn thiết 
kế, Tư vấn giám sát… và giao nhiệm 
vụ cho các đơn vị hoàn thành dự án 
với chất lượng cao, đúng tiến độ, an 
toàn và tiết kiệm.

Để đáp ứng nhu cầu về điện 
phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát 
triển kinh tế - xã hội và dân sinh, 
Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội sẽ 
thực hiện đầu tư xây dựng nhiều dự 
án trọng điểm, quan trọng nhằm 
nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, 
đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ 
tải cho Thủ đô Hà Nội. EVNHANOI sẽ 
quyết tâm thực hiện đúng tiến độ 
đã đề ra, đảm bảo cung ứng điện an 
toàn, liên tục và ổn định trong mùa 
nắng nóng sắp tới. Tổng giám đốc 
Nguyễn Danh Duyên nhấn mạnh.

Nguyên Mạnh

Ông Nguyễn Danh Duyên – Tổng Giám đốc EVNHANOI phát biểu tại buổi lễ ra 
quân công trình đầu xuân 2021

NGÀNH ĐIỆN THỦ ĐÔ QUYẾT TÂM 
HOÀN THÀNH CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2021

Năm 2020, Tổng công ty Điện 
lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã thực 
hiện giá trị khối lượng đầu tư xây 
dựng đạt 100,5% giá trị kế hoạch 
khối lượng EVN giao, tăng 108,4% 
so với thực hiện năm 2019. Trong 
điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn 
biến phức tạp, đây được coi là sự nỗ 
lực cố gắng, chủ động sáng tạo và 
quyết tâm của EVNHANOI trong việc 
đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn 
định cho các sự kiện chính trị, kinh 
tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa 
bàn Thủ đô trong năm 2020.
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Ngay từ những ngày làm việc 
đầu năm, các đơn vị trực 
thuộc EVNHANOI đã ra quân 

triển khai thi công gần 40 công trình 
đầu xuân với khí thế làm việc hăng 
say, tạo đà phấn đấu hoàn thành xuất 
sắc kế hoạch sản xuất, kinh doanh 
năm 2021. Các công trình thi công 
đầu xuân được triển khai thực hiện 
bao gồm: Xây dựng mới các Trạm biến 
áp 110kV và đường dây cấp điện, Cải 
tạo, nâng cấp đường trục hạ áp, thay 
công tơ định kỳ, tăng cường đại tu, vệ 
sinh lộ đường dây, máy biến áp, thay 

thế tên biển số lộ, số cột, biển báo an 
toàn tuyến đường dây TBA, cải tạo, 
xây dựng mới TBA, thí nghiệm định 
kỳ các thiết bị… Các công trình đều 
được công đoàn các đơn vị phối hợp 
chặt chẽ với chuyên môn triển khai 
thực hiện chi tiết từ công tác chuẩn 
bị vật tư, nhân lực và phương án đảm 
bảo thi công an toàn, đúng yêu cầu 
kỹ thuật và tiến độ đề ra.

Năm 2021, dự báo tình hình 
nhu cầu điện có thể diễn biến khó 
lường do ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid-19, bên cạnh đó cùng với hiện 
tượng thời tiết dự báo phức tạp có 
thể xảy ra nắng nóng kéo dài gây ra 
quá tải lưới điện cực đoan trong mùa 
hè. EVNHANOI đã xây dựng kịch bản 
cấp điện mùa khô năm đồng thời các 
Công ty điện lực đã rà soát, cập nhập, 
tiến hành phân tích đánh giá số liệu 
phụ tải theo từng khu vực và tính 
chất phụ tải, từ đó dự báo phụ tải sát 
với thực tế, xây dựng kịch bản, giải 
pháp cấp điện năm 2021 tính toán 
đến trường hợp sự cố cực đoan nhất 
trên lưới điện, để có phương án ứng 
phó kịp thời phù hợp.

Song song các công trình đầu 
Xuân, EVNHANOI sẽ tập trung khởi 
công và đưa vào vận hành các công 
trình trọng điểm EVN giao, quyết tâm 
bảo đảm tiến độ các dự án công trình 
điện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
các thủ tục đầu tư xây dựng các công 
trình điện cấp bách chuẩn bị cho mùa 
hè sắp tới, đặc biệt là các công trình 
cấp điện cho vùng trung tâm Hà Nội 
như: Xây dựng mới Trạm 110kV Bắc 
Thành Công, Trạm 220/110 kV Thanh 
Xuân và Trạm 220/110 kV Đại Mỗ và 
nhánh rẽ….đảm bảo cung ứng điện 
an toàn, liên tục và ổn định cho mùa 
khô 2021.

Nguyên Khôi

EVNHANOI RA QUÂN TRIỂN KHAI CÔNG TRÌNH ĐẦU XUÂN
ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN AN TOÀN, LIÊN TỤC, ỔN ĐỊNH CHO MÙA KHÔ NĂM 2021

Trong không khí vui tươi 
của những ngày đầu Xuân mới 
Tân Sửu 2021, thi đua lập thành 
tích mừng Đảng - mừng Xuân, 
các đơn vị trực thuộc Tổng công 
ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) 
đã khẩn trương triển khai thi 
công các công trình cải tạo nâng 
cấp lưới điện, nhằm tạo đà phấn 
đấu hoàn thành xuất sắc kế 
hoạch sản xuất kinh doanh ngay 
từ những ngày đầu năm 2021.

Công ty Điện lực Ứng Hòa thực hiện đại tu tủ hạ áp các TBA 
trên địa bàn huyện Ứng Hòa

Công ty Điện lực Tây Hồ thực hiện đại tu thay hòm công tơ TBA Xuân La 11
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Thế nhưng, dù đã kiểm tra, bảo 
dưỡng  kỹ lưỡng,  đúng 
quy trình kỹ thuật  song  họ 

vẫn phải  luôn đề cao tinh thần cảnh 
giác, sẵn sàng ứng phó với những 
sự cố khách quan có thể xảy ra  bất 
cứ lúc nào. Ngành Điện là thế… cho 
nên trong giờ phút thiêng liêng Giao 
thừa đêm 30 Tết, nhiều cán bộ công 
nhân viên (CBCNV) Công ty Điện lực 
Hà Tĩnh vẫn  phải tạm xa tổ ấm gia 
đình, gác lại những việc riêng tư để 
hoàn thành nhiệm vụ “giữ cho dòng 
điện thông suốt”, để  người  dân có 
một cái Tết vui tươi,  trọn vẹn  trong 
ánh sáng ngập tràn.

Đặc biệt năm nay, trước diễn 
biến phức tạp của đại dịch Covid-19, 
với tinh thần “chống dịch như chống 
giặc”  song song với  nỗ lực đảm 
bảo  cấp  điện phục vụ  đời sống  sinh 
hoạt của nhân dân và các hoạt động 
văn hóa,  xã hội của tỉnh  nhà,  Công 
ty  Điện lực  Hà Tĩnh đã phát thông 
điệp đến toàn thể CBCNV, nghiêm 
túc thực hiện “nhiệm vụ kép”: Nhanh 
chóng  kích hoạt hệ thống sẵn sàng 
ứng phó với đại dịch Covid-19 và đảm 
bảo duy trì hoạt động  sản xuất kinh 
doanh,  điều hành hệ thống điện  an 
toàn,  ổn định, liên tục  trên đại bàn 
toàn tỉnh.

Năm nay là năm thứ mấy không 
được đón Tết cùng với gia đình, 
anh  Trần Sỹ Nhật,  công nhân Đội 
Quản lý vận hành lưới điện cao thế, 
Công ty Điện Lực Hà Tĩnh cũng không 
nhớ rõ nữa. Chỉ biết gần 20 năm gắn 

Giữ nguồn sáng mùa Xuân
 

Một mùa xuân nữa lại về, không khí vui tươi, rộn ràng tràn ngập trên mọi nẻo đường, con 
phố. Giữa dòng người hối hả đua nhau đi sắm Tết, đón xuân, không khó để nhìn thấy hình ảnh 
người thợ điện trong sắc áo cam lặng lẽ, miệt mài trên các tuyến đường dây, trạm biến áp… 
để khắc phục, xử lý khiếm khuyết trên lưới điện, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đảm bảo dòng 
điện được vận hành thông suốt trong dịp Tết.

Tổ trực ca vận hành Đội QLVHLĐCT Hà Tĩnh trong đêm 30 Tết

Tổ trực ca Trung tâm điều khiển xa Công ty Điện lực  Hà Tĩnh trong đêm 30 Tết
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bó với ngành Điện, anh đón Giao thừa 
ở đơn vị nhiều hơn ở nhà. Khi chứng 
kiến mọi nhà được đoàn tụ bên nhau, 
anh cũng bâng khuâng, bùi ngùi lắm. 
Nhưng gác lại phút chạnh lòng riêng 
tư, anh và các đồng nghiệp lấy niềm 
vui, hạnh phúc của người dân  làm 
động lực để hoàn thành nhiệm vụ 
được giao phó.

Anh chia sẻ: Đối với người thợ 
điện, ngày Tết lại là những ngày làm 

việc  bận rộn,  căng thẳng hơn  ngày 
thường, đặc biệt là vào thời điểm giao 
thừa. Bởi lúc này  nhu cầu sử dụng 
điện của người dân tăng cao nên anh 
và các đồng nghiệp càng phải chú 
trọng, tập trung cao độ hơn bao giờ 
hết. Nở nụ cười hóm hỉnh anh phân 
trần: “Giao thừa là thời khắc thiêng 
liêng, ý nghĩa với mọi người, hồi hộp 
đón chờ giây phút chuyển giao của 
năm cũ và năm mới. Riêng với anh 
em chúng tôi, cũng là mong chờ hồi 

hộp đếm từng phút từng giây trôi 
qua, đếm để rồi vui mừng khi lưới 
điện không xảy ra sự cố, đếm để rồi 
phấn khởi khi ngoài kia đèn đường 
vẫn sáng, nhà nhà vẫn ngập tràn 
trong ánh điện”.

Thay vì sum họp bên gia đình 
vào những ngày đầu năm mới thì anh 
Đinh Quốc Nam, Chuyên viên Trung 
tâm điều khiển xa, Công ty Điện Lực 
Hà Tĩnh vẫn tất bật với công việc 
của mình tại đơn vị. Anh cho biết: 9 
trạm biến áp trên địa bàn Hà Tĩnh đã 
chuyển về chế độ không người trực. 
Việc theo dõi sự cố mất điện, cảnh báo 
đầy tải, quá tải, lệch điện áp… nhằm 
đưa ra các giải pháp xử lý, đều được 
thực hiện tại Trung tâm điều khiển 
xa. Chính vì vậy, để đảm bảo lưới điện 
luôn vận hành thông suốt, đặc biệt là 
trong dịp Lễ, Tết  thì trách nhiệm của 
đơn vị anh rất nặng nề,  áp lực.  Tuy 
nhiên, với  các anh,  hạnh phúc nào 
bằng khi “phía sau  những khoảng 
lặng của công việc  là  những cái bắt 
tay nồng ấm  lúc  giao ca, là nụ cười 
động viên hay cái vỗ vai thân mật 
dành cho nhau sau mỗi lần hoàn 
thành nhiệm vụ”.

Những ngày này, không chỉ anh 
Nam, anh Nhật mà hàng ngàn người 
công nhân ngành Điện đang lặng lẽ, 
miệt mài trên tuyến đường dây… âm 
thầm “đi giữ nguồn sáng” cho mọi 
nhà. Vất vả, thiệt thòi là vậy nhưng 
những người thợ điện vẫn cần mẫn 
với công việc, nhiệm vụ của mình, 
không so bì, than vãn hay kể công 
mà ngược lại họ luôn luôn cảm thấy 
tự hào, hạnh phúc.

Ngoài kia, màn đêm buông 
xuống, ánh điện bừng lên trên mọi 
nẻo đường, ngập tràn ánh sáng lung 
linh muôn màu, muôn sắc. Trong 
dòng người đang tấp nập, hối hả 
ngược xuôi kia, có lẽ ít ai để ý đến 
các anh vẫn đang cặm cụi, âm thầm 
với công việc “giữ ánh sáng cho mùa 
xuân”, để những hình ảnh giản dị, 
chân thật mà chúng ta vẫn bắt gặp 
thường ngày càng trở nên đẹp và ý 
nghĩa hơn khi các anh đã góp phần 
mang đến cho mọi người, mọi nhà, 
ai ai cũng có một mùa xuân trọn vẹn.

Phương Thảo

Cặm cụi trong đêm để mang về ánh sáng cho mọi nhà
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Từ 12h ngày 28/1/2021, lệnh 
phong tỏa toàn bộ thành phố 
Chí Linh được ban bố, theo Chỉ 

thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ. Chính quyền và nhân dân thành 
phố Chí Linh đặt trong tình trạng 
báo động đỏ về dịch bệnh, nhiều 
điểm phong tỏa trong phong tỏa 
được lập ra, hàng trăm người đã bị 
nhiễm bệnh, hàng ngàn người cách 
ly. Tâm trạng lo lắng hiển hiện trong 
mỗi người dân và chính quyền sở tại 
khi tốc độ lây lan của dịch bệnh quá 
nhanh và Tết sắp về.

Đứng trước những diễn biến 
dịch bệnh với tình hình thực sự khẩn 
cấp, Điện lực Chí Linh (PC Hải Dương) 
đã khẩn trương xây dựng các kịch 
bản ứng phó nhiều tình huống, trong 
đó có tình huống xấu nhất có cán 
bộ công nhân viên (CBCNV) nhiễm 
Covid-19 để chủ động trong ứng phó 
và xử lý. Mục tiêu quan trọng nhất 
được đặt ra là đảm bảo an toàn về 
con người, đảm bảo cấp điện ổn định 
phòng chống dịch Covid-19. Điện lực 
Chí Linh đã chủ động thực hiện cách 
ly tại chỗ toàn bộ đơn vị bao gồm: 56 
CBCNV tại trụ sở Điện lực và 40 CBCNV 
tại các Đội Quản lý tổng hợp, đặc 
biệt khi thực hiện nhiệm vụ tại hiện 
trường bắt buộc phải mặc bảo hộ 
phòng chống dịch. Những ngày đầu 
tiên làm việc trong điều kiện cách ly 
có chút lo lắng, có chút bất an về tình 
hình dịch bệnh và áp lực trong việc 
đảm bảo sản xuất kinh doanh trong 
điều kiện khó khăn, thiếu thốn. Song 
với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm 
những chiến sỹ áo cam bắt đầu quen 
dần với tình hình mới, vẫn hàng ngày 
thực hiện nhiệm vụ được giao không 
để khu vực nào thiếu điện, không để 
khách hàng nào mất điện kể cả trong 
tâm dịch.

Và quan trọng hơn hết lãnh đạo 
PC Hải Dương và Điện lực Chí Linh đã 
xác định đây là nhiệm vụ rất nặng nề, 

chính vì vậy Điện lực đã khẩn trương 
triển khai thần tốc các kế hoạch đã 
vạch ra. Các phương án cấp điện 
hỗ trợ và nguồn cấp bên ngoài khi 
trường hợp sự cố bất khả kháng xảy 
ra cũng được lập chi tiết. Bất kể ngày 
hay đêm CBCNV Điện lực Chí Linh 
sẵn sàng đi vào tâm dịch để khắc 
phục sự cố, sửa chữa điện cho khách 
hàng. Đặc biệt là đảm bảo điện cho 
việc phòng chống dịch của thành 
phố. Cũng như đảm bảo cấp điện cho 
bệnh viện dã chiến tại Đại học Sao Đỏ 
cơ sở 2 cũng như các cơ sở phục vụ 
điều trị cho các bệnh nhân, các khu 
vực dành cho người cách ly.

Để mọi công tác thực hiện an 
toàn trong tâm dịch, vấn đề đảm bảo 
sức khỏe cũng như điều kiện làm 
việc, sinh hoạt cho người lao động 
đóng vai trò then chốt. Ngay từ đầu, 
Điện lực Chí Linh đã quán triệt, chỉ 
đạo đến từng cá nhân, đơn vị thực 
hiện nghiêm việc phòng chống dịch 
Covid-19 ở mọi lúc, mọi nơi. Triển khai 
thực hiện các biện pháp vệ sinh cá 

NHỮNG CHIẾN SĨ ÁO CAM 
TRONG TÂM DỊCH CHÍ LINH - HẢI DƯƠNG

Ngay từ những ngày đầu 
năm 2021, Điện lực Chí Linh (PC 
Hải Dương) đang tập trung sẵn 
sàng bước vào những nhiệm vụ 
SXKD, thì dịch bệnh bất ngờ bùng 
phát trở lại, và nghiêm trọng địa 
bàn Chí Linh – Hải Dương được 
xác định là ổ dịch của cả nước. 
Với quyết tâm “Chống dịch như 
chống giặc” của Thủ tướng Chính 
Phủ, Điện lực Chí Linh đã thực 
hiện nhiệm vụ với tinh thần: Sẵn 
sàng, chủ động, không bị động 
trong mọi tình huống.

Công nhận Điện lực Hải Dương lắp máy phát điện dự phòng
tại bệnh viện dã chiến Đại học Sao Đỏ cơ sở 2
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nhân tại nơi làm việc, phun 
khử khuẩn toàn trụ sở Điện 
lực và các Đội Quản lý tổng 
hợp, rửa/sát khuẩn tay 
thường xuyên, đeo khẩu 
trang và đặc biệt khi thực 
hiện nhiệm vụ ngoài hiện 
trường phải mặc quần áo 
bảo hộ phòng dịch.

Bên cạnh đó, Điện lực 
Chí Linh luôn nhận được 
sự chỉ đạo sát sao, quan 
tâm, động viên từ Ban lãnh 
đạo, Công đoàn Công ty, 
trang cấp đầy đủ cho Điện 
lực các trang bị, dụng cụ 
để đảm bảo phòng chống 
dịch bệnh cũng như đời 
sống CBCNV hàng ngày. 
Với sức mạnh tinh thần đó, 
CBCNV Điện lực Chí Linh 
càng vững tin hơn trong 
nhiệm vụ thực hiện đảm 
bảo mục tiêu kép vừa thực 
hiện nhiệm vụ cấp điện 
trong tình hình dịch bệnh 
vừa phòng chống dịch 
hiệu quả, với mong muốn 
hàng đầu không có CBCNV 
lây nhiễm bệnh.

Xác định nhiệm vụ 
đảm bảo cấp điện ổn 
định, sản xuất kinh doanh 
trong tình hình dịch bệnh 
là then chốt, tất cả đồng 
lòng quyết tâm hoàn 
thành nhiệm vụ được giao. 
Toàn thể CBCNV trong 
tâm dịch Chí Linh với tinh 
thần chống dịch là nhiệm 
vụ hàng đầu, họ vẫn đang 
lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ 
của mình. Ngoài kia tiếng 
còi xe cứu thương nhiều 
hơn cả những âm thanh 
khác, nhưng những  chiến 
sĩ áo cam vẫn âm thầm 
“quên Tết” hoàn thành 
nhiệm vụ của mình, với hy 
vọng dịch bệnh rồi sẽ qua 
đi để đón một mùa Xuân 
an bình.

 Nguyên Khôi

PC QUẢNG BÌNH: TÍCH CỰC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2021

Năm 2020 công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD) của PC Quảng Bình gặp nhiều 
khó khăn do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 và thời tiết cực đoan. 
Tuy nhiên, với sự giám sát, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo PC Quảng Bình và nỗ lực 
của các phòng ban, đơn vị. Công tác ĐTXD của PC Quảng Bình có những tiến bộ 
vượt bậc. Kết quả năm 2020 PC Quảng Bình đạt giải 3 về công tác ĐTXD trong 
toàn EVNCPC. Phát huy kết quả đạt được năm 2020, ngay từ đầu năm, PC Quảng 
Bình đã có nhiều biện pháp tích cực để triển khai công tác ĐTXD năm 2021.

Năm 2021, PC Quảng Bình được giao quản lý 31 công trình (01 công trình chuyển 
tiếp và 30 công trình giao mới), với số vốn được giao là 123,391 tỷ đồng. Với 
mục tiêu hoàn thành các công trình ĐTXD năm 2021 trước ngày 31/10/2021 và 

các quý phải hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch ĐTXD của Tổng công ty giao. 
Ngay từ đầu năm, PC Quảng Bình đã có nhiều biện pháp tích cực để triển khai công tác 
ĐTXD năm 2021.

Ông Vũ Thanh Phong – Phó Giám đốc XDCB Công ty chủ trì họp
triển khai công tác ĐTXD năm 2021

Tính đến ngày 20/02/2021 đã hoàn thành công tác tư vấn ĐTXD 21/28 công trình, 
đã tiến hành công tác đấu thầu và giao nhiệm vụ thi công xây lắp 15/28 công trình. Tiến 
hành 05 cuộc nghiệm thu cột phục vụ các công trình ĐTXD năm 2021. Để triển khai 
công tác có hiệu quả, lãnh đạo công ty đã giám sát, chỉ đạo sát sao, tổ chức các cuộc 
họp bàn về triển khai công tác ĐTXD.

Tại các cuộc họp đồng chí Vũ Thanh Phong - Phó Giám đốc yêu cầu các phòng, 
ban, đơn vị phải nỗ lực, quyết tâm để cùng nhau thực hiện, yêu cầu các nhà thầu tập 
trung mọi nguồn lực, phương tiện để thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn 
cho công trình, lập kế hoạch cắt điện theo tuần, tiến độ thi công chi tiết của các hạng 
mục (tiến độ cấp 3) phù hợp với các mốc thời gian. Chủ động làm việc với chính quyền 
địa phương và các hộ dân liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các 
hạng mục đơn giản; phối hợp với Ban QLDA ĐTXD, Điện lực để tháo gỡ khi gặp các 
vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

Tin tưởng rằng với sự kiểm tra, giám sát, đôn đốc của lãnh đạo và các phòng ban, 
các điện lực, năm 2021 PC Quảng Bình sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch công tác 
ĐTXD và đạt nhiều thành tích hơn nữa.

Hải Triều
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Theo đó, Tổng công ty yêu cầu 
các đơn vị khi tổ chức triển khai 
các hoạt động KD&DVKH phải 

tuyệt đối tuân thủ đúng quy định 
về phòng, chống dịch bệnh của địa 
phương và chỉ đạo của Tổng công ty. 
Đồng thời, các Công ty Điện lực tại 
27 tỉnh thành thuộc địa bàn EVNNPC 
quản lý khẩn trương triển khai một số 
công việc gồm: 

Đẩy mạnh việc phối hợp với 
các cơ quan thông tấn báo chí, phát 
thanh truyền hình trên địa bàn, niêm 
yết trên website của đơn vị, trên 
mạng xã hội để truyền thông, hướng 
dẫn và vận động khách hàng thực 
hiện các yêu cầu về dịch vụ điện qua 
các kênh gián tiếp.

Tại các điểm giao dịch trực tiếp 
với khách hàng, các đơn vị bố trí các 
tấm chắn để ngăn cách CBCNV với 
khách hàng, CBCNV phải đeo khẩu 
trang và giữ đúng khoảng cách, sắp 
xếp ghế chờ cách nhau từ 1-2 m, bố 
trí nước sát khuẩn và tuân thủ đúng 
biện pháp an toàn để phòng, chống 
nhiễm dịch bệnh. 

Khi khách hàng có yêu cầu về 
dịch vụ điện nằm trong khu vực 
phải giãn cách, cách ly phải đến hiện 
trường thì các đơn vị ghi nhận và 
hẹn khách hàng sau thời gian cách 
ly, giãn cách sẽ xử lý. Trường hợp yêu 
cầu phải xử lý ngay như: Sự cố điện, 
hư hỏng thiết bị đo đếm,… thì phải 
tuân thủ nghiêm túc các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh và liên hệ 
với khách hàng để thực hiện việc 
cung cấp dịch vụ điện theo phương 
thức điện tử.

Về công tác thu tiền điện đối với 
các khu vực giãn cách, cách ly, công 
điện yêu cầu các đơn vị liên hệ, phối 
hợp với các tổ chức thu hộ tiền điện 

để xây dựng các tài liệu, các ấn phẩm 
hướng dẫn thanh toán tiền điện 
không sử dụng tiền mặt đơn giản, dễ 
hiểu, dễ thực hiện; Thống nhất và xây 
dưng các biện pháp phối hợp với các 
đối tác tổ chức thu tiền tại các điểm 
thu nhằm đảm bảo chỉ tiêu thu nộp 
và tuân thủ đúng quy định về phòng, 
chống dịch bệnh của địa phương. 

Niêm yết công khai tài liệu, ấn 
phẩm hướng dẫn khách hàng thanh 
toán tiền điện không sử dụng tiền 
mặt trên website, tại các điểm giao 
dịch của Điện lực, đối tác; Thực hiện 
nhắn tin thông báo, hướng dẫn và 
vận động khách hàng cài đặt, đăng ký 
để thực hiện thanh toán tiền điện qua 
các kênh thanh toán không sử dụng 
tiền mặt: Trích nợ tự động qua ngân 
hàng, thanh toán qua smartbanking, 
internetbanking, UNT/UNC, tự động 
thanh toán qua ví điện tử..để tránh 
lây nhiễm dịch bệnh. 

Đồng thời, làm việc với UBND 
phường, xã đề nghị phối hợp, hỗ trợ 

truyền thông, hướng dẫn người dân 
thanh toán tiền điện không dùng tiền 
mặt và thực hiện việc niêm yết hướng 
dẫn trên bảng tin thông báo của tổ dân 
phố/thôn xóm, UBND phường, xã,…

Đối với các khu vực khách hàng 
không có điều kiện sử dụng thanh 
toán không dùng tiền mặt, các đơn 
vị tính toán để bố trí thêm quầy thu 
tiền, phân vùng để chia nhỏ khu vực 
và thực hiện giãn cách, kéo dài ngày 
thu để tránh tụ tập đông người.

Ngoài ra, yêu cầu các đơn vị thực 
hiện nghiêm túc việc thông báo tiền 
điện phát sinh, đốc nợ tiền điện theo 
đúng quy định; Bố trí bộ phận hỗ trợ, 
hướng dẫn khách hàng sử dụng các 
kênh thanh toán không sử dụng tiền 
mặt. Tăng cường công tác theo dõi, 
kiểm soát và thực hiện các biện pháp 
thu hồi công nợ của khách hàng còn 
nợ đọng ngay sau khi các khu vực hết 
thời gian giãn cách, cách ly để đảm 
bảo chỉ tiêu thu nộp tiền điện. 

Mạnh Đức

EVNNPC: ĐẢM BẢO CÔNG TÁC KINH DOANH
VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG ỨNG PHÓ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19

Từ ngày 01/02/2021 đến nay, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã liên tục hướng dẫn các đơn vị đảm bảo 
công tác kinh doanh và dịch khách hàng (KD & DVKH) trong dịp Tết và ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Tuy 
nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch, ngày 20/02/2021 vừa qua, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc (EVNNPC) đã gửi công điện đến lãnh đạo 27 Công ty Điện lực về việc đảm bảo công tác KD & DVKH ứng phó 
với dịch bệnh Covid-19.
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Trong bối cảnh năm 2020 do ảnh 
hưởng của dịch bệnh COVID-19, 
tình hình mua sắm, cung cấp 

thiết bị, vật tư cho thi công chậm hơn 
so với những năm trước khoảng 03 
tháng nên đến tháng 10/2020, Trung 
tâm chỉ thi công được 34/127 công 
trình do thiết bị cấp đợt 1 rất ít trong 
khi hàng năm đến thời điểm trên gần 
như đã hoàn thành 80% khối lượng. 
Đến đợt 2, vật tư thiết bị về ồ ạt giữa 
tháng 11 với 75 công trình trong đó có 
các công trình lớn như thay các máy 
cắt 220 - 110 kV, đại tu các bộ OLTC, 
thay các rơle. Và đợt 3 từ ngày 15 đến 
ngày 27/12/2020 với 18 công trình 
trong đó có công trình trọng điểm là 
đại tu các tủ truyền động MC kháng 
500 kV nhưng do tình hình dịch bệnh 
nên chuyên gia từ châu Âu không 
sang để hướng dẫn thực hiện được.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT 4 

HOÀN THÀNH CÔNG TÁC SỬA CHỮA LỚN LƯỚI ĐIỆN NĂM 2020

  Năm 2020, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật 4 
(TTDVKT4) được Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền 
tải điện (NPTS) giao nhiệm vụ thực hiện sửa chữa 
lớn (SCL) lưới điện thuộc phần trạm trên lưới 
truyền tải điện của Công ty Truyền tải điện 4 với 
tổng số 127 công trình. Với nỗ lực và quyết tâm 
cao, Trung tâm đã hoàn thành toàn bộ công việc 
thi công tại hiện trường và hoàn tất việc xác nhận 
khối lượng, quyết toán trong ngày 31/12/2020.

Chủ tịch Công đoàn Trung tâm DVKT4 thăm và động viên người lao động
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Sau hơn 05 năm triển khai thực 
hiện Dự án và cùng với sự cố 
gắng, nỗ lực không ngừng 

của tập thể CBCNV-NLĐ ngành Điện 
Lạng Sơn, chương trình đưa điện về 
các thôn bản vùng sâu, vùng xa đã 
mang lại niềm hân hoan vô bờ cho 
hàng ngàn người dân khi được thụ 
hưởng ánh sáng điện. Từ năm 2015, 
để đẩy nhanh tiến độ cấp điện cho 
210 thôn, bản của 55 xã thuộc 10 
huyện chưa có điện trong tỉnh, PC 
Lạng Sơn đã đầu tư hàng trăm tỷ 
đồng để xây dựng một khối lượng 
lớn các công trình gồm: 84 trạm 
biến áp phân phối; 28,33 km đường 
dây trung áp; gần 609 km đường 
dây hạ áp, cùng hàng nghìn công 
tơ, bảng điện và hỗ trợ một phần 
đường dây đấu nối từ công tơ về 
các hộ gia đình. Có thể nói, để hoàn 
thành được khối lượng công việc 
khổng lồ đó, đội ngũ những người 
thực hiện Dự án đã phải vượt qua 
muôn vàn khó khăn, thử thách.

Ông Phạm Ngọc Minh – Giám 
đốc PC Lạng Sơn chia sẻ: “Nếu vì 
mục tiêu kinh doanh, thì việc đầu 
tư lưới điện cho các thôn bản miền 
núi sẽ không khả thi, bởi chi phí 
suất đầu tư cho một dự án rất lớn, 
nhưng doanh thu nhận lại quá nhỏ. 
Tuy nhiên, PC Lạng Sơn xác định 
rõ, nhiệm vụ đưa điện về các vùng 
chưa có điện là thực hiện hóa chủ 
trương đúng đắn của Đảng nhằm 
đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng 

cao đời sống cho đồng bào các dân 
tộc trên địa bàn tỉnh. Do đó, ngành 
Điện Lạng Sơn đã và đang tập 
trung mọi nguồn lực, tranh thủ mọi 
nguồn vốn để tiếp tục hành trình 
ý nghĩa mang ánh sáng đến với 
người dân vùng sâu, vùng xa và chỉ 
cần nghĩ đến niềm vui, sự háo hức 
chờ đợi dòng điện sáng của bà con 
các dân tộc thì mọi sự vất vả đối với 
những người thợ điện chúng tôi 
đều được xua tan”.

Quả đúng như vậy, trong 
chuyến công tác tại một số thôn, 
bản nghèo của tỉnh Lạng Sơn đầu 
tháng   01/2021 vừa qua, ở đâu 
chúng tôi cũng được nghe người 
dân ngợi ca đội quân “ngành Điện 
áo cam” ngày đêm cần mẫn thi 
công, dựng cột, lắp đặt trạm điện, 
kéo dây qua những khe suối, rừng 
sâu… để đưa ánh sáng đến với 
người dân.

Tại xã Tú Xuyên, huyện Văn 
Quan – Nơi vừa được ngành Điện 
Lạng Sơn đầu tư, xây dựng 04 trạm 
biến áp; gần 09 km đường dây 
trung áp và 20 km đường dây hạ 
áp, cùng hệ thống đường dây, cột 
điện… với tổng vốn đầu tư gần 
17,5 tỷ đồng để cấp điện cho người 
dân tại bốn thôn: Nà Lốc, Nà Đông, 
Thanh Lạng và Bản Mù. Những năm 
trước, khi cuộc sống không có điện, 
bà con nơi đây gặp muôn vàn khó 
khăn trong cả đời sống vật chất 

Xóa bản “trắng” về điện tại thôn Lân Hát, xã Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn

Để hoàn thành nhiệm vụ trong bối 
cảnh đó, TTDVKT4 đã triển khai nhiều 
giải pháp để khắc phục khó khăn, cụ thể: 
Chủ động phối hợp với các phòng Kỹ 
thuật, Vật tư, Điều độ của PTC4 trong việc 
điều hành công tác cũng như ứng dụng 
các tiện ích trên điện thoại thông minh, 
máy tính để lập nhóm tương tác trao đổi 
công việc đến người lao động trực tiếp 
thi công, trao đổi, hội ý bất cứ lúc nào khi 
có trở ngại và họp định kỳ hàng ngày, 
hàng tuần để kiểm điểm tiến độ.

Đối với việc cắt điện thi công do 
tình hình chung đều dồn vào cuối năm 
nên nhu cầu cắt điện trên lưới để giải 
quyết công tác không những cho các 
công tác SCL mà còn các công tác đầu tư 
xây dựng, đấu nối các dự án năng lượng 
tái tạo, các thiết bị đến hạn kiểm tra định 
kỳ… Để kịp tiến độ công tác, Trung tâm 
đã cùng với các phòng chức năng của 
PTC4 trao đổi, bám sát với các Trung tâm 
điều độ để bố trí cắt điện hợp lý, một số 
công tác do tính chất an toàn cung cấp 
điện phải chuyển phương án thi công 
từ ban ngày sang ban đêm theo yêu cầu 
của điều độ.

Thực hiện hồ sơ nghiệm thu ngay 
khi công trình hoàn thành tại trạm, các 
mốc thời gian xác nhận khối lượng, quyết 
toán đưa ra cụ thể từng trường hợp; Điều 
phối lực lượng lao động trực tiếp giữa 
các Đội, các khu vực với nhau, các phòng 
chức năng tập trung cho công tác kể cả 
ngày nghỉ; Tổ chức thăm hỏi, ủy lạo các 
công trình làm việc ban đêm, làm việc 
với tần suất liên tục của Đội thi công.

Kết quả năm 2020, TTDVKT4 hoàn 
thành thực hiện SCL lưới điện thuộc phần 
trạm trên lưới truyền tải điện của Công ty 
Truyền tải điện 4 với tổng số 127 công 
trình/127 công trình được giao. Đến ngày 
29/12/2020, Trung tâm đã hoàn thành 
toàn bộ công việc thi công tại hiện trường 
và hoàn tất việc xác nhận khối lượng, 
quyết toán trong ngày 31/12/2020.

Để có được thành quả trên là cả sự 
chỉ đạo kịp thời của NPTS, PTC4, TTDVKT4 
và sự nỗ lực thực hiện của các Đội thi 
công, các phòng chức năng của Trung 
tâm, sự phối hợp đồng bộ giữa TTDVKT4, 
các phòng và các Truyền tải điện khu vực 
thuộc PTC4.

Bình Nguyên
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lẫn văn hóa tinh thần. Hầu như cái gì 
cũng gắn với từ “không”: Không điện 
sáng, không đài, không tivi, không 
quạt điện…, nhà nào cũng dùng đèn 
dầu thắp sáng ban đêm, cả thôn lúc 
nào cũng im lìm và lặng lẽ. Chỉ từ khi 
được ngành Điện quan tâm, bà con 
trong thôn giờ đã có điện để thắp 
sáng và sắm sửa được thêm nhiều đồ 
điện trong gia đình như: Tivi, tủ lạnh, 
nồi cơm điện, cùng một số loại máy 
xay xát khác. 

“Trước đây, mỗi khi đêm xuống, 
những ánh đèn dầu dầu chẳng thể 
xua đi bóng tối, trẻ con đi học về 
là bỏ sách vở đấy rồi lên giường đi 
ngủ. Nay có điện, nhà nào cũng sắm 
cái vô tuyến, bà con được tiếp cận 
được nhiều thông tin, kiến thức chăn 
nuôi tiến bộ. Việc học hành của con 
em cũng thuận lợi nhờ có ánh điện 

thay thế đèn dầu tù mù. Giờ đây, 
đêm xuống cả thôn bừng sáng, cuộc 
sống trong thôn quá đỗi đổi thay. Tôi 
và người dân nơi đây cảm ơn ngành 
Điện Lạng Sơn nhiều lắm…”, chị Nông 
Thị Nhung – người dân thôn Bản Mù 
vui mừng chia sẻ.

Còn tại thôn Nà Lốc – Sau nhiều 
năm chờ đợi, ông Nông Văn Pản - 
Trưởng thôn Nà Lốc cho biết: “Từ 
ngày chính quyền thôn nhận được 
thông báo ngành Điện sẽ đầu tư, đưa 
điện lưới Quốc gia về cho người dân 
thì ai nấy cũng vui mừng. Bởi vậy, khi 
những người thợ tiến hành dựng cột, 
kéo dây, mọi người đều tích cực tham 
gia hỗ trợ. Nay việc cấp điện cho thôn 
đã hoàn thành, cuộc sống của người 
dân theo đó mà đi lên. Bà con trong 
thôn chỉ biết nói lời cám ơn ngành 
Điện Lạng Sơn rất nhiều”.

Phấn khởi khoe với chúng tôi 
chiếc tivi mầu mới mua, Ông Hoàng 
Văn Khai, người dân thôn Nà Lốc 
hồ hởi: “Mấy hôm nay có điện, gia 
đình tôi xem tivi thích lắm. Qua các 
chương trình truyền hình, tôi đã nắm 
bắt thêm được nhiều thông tin hữu 
ích, trong đó có việc áp dụng máy 
móc vào sản xuất và mô hình chăn 
nuôi mới để phát triển kinh tế. Đặc 
biệt, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết 
Nguyên đán Tân Sửu, có thêm ánh 
điện sáng sẽ giúp bà con trong thôn 
đón tết tươi vui, đầm ấm hơn”.

Việc thực hiện triển khai Dự án 
“Cấp điện nông thôn từ lưới điện 
quốc gia tỉnh Lạng Sơn” như một 
luồng sinh khí mới tạo động lực 
giúp người dân vùng khó khăn phát 
triển kinh tế, ổn định đời sống. Tin 
rằng, cùng với sự giúp đỡ của chính 
quyền địa phương cũng như sự đầu 
tư mạnh mẽ của Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc, PC Lạng Sơn sẽ hoàn 
thành mục tiêu 100% số hộ dân trên 
địa bàn được sử dụng lưới điện quốc 
gia trong thời gian sớm nhất.

Nhờ những nỗ lực không biết 
mệt mỏi, ngày 12/01/2021, PC Lạng 
Sơn đã vinh dự được Bộ Công Thương 
tặng bằng khen vì có thành tích xuất 
sắc trong quá trình triển khai chương 
trình cấp điện nông thôn, miền núi 
và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020. 
Chính từ sự khích lệ này, CBCNV-NLĐ 
trong toàn Công ty tự hào về những 
kết quả đã đạt được, đồng thời, tiếp 
tục nỗ lực cố gắng, đổi mới, sáng tạo, 
hoạt động hiệu quả và phát triển bền 
vững trong thời gian tới.

Tâm Phúc 

PC LẠNG SƠN NỖ LỰC 
ĐƯA ĐIỆN VỀ CÁC THÔN BẢN “TRẮNG”

 

Sau nhiều năm thực hiện Dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Lạng Sơn” giai 
đoạn 2015-2020 cho các thôn, bản chưa có điện, đến nay, Công ty Điện lực Lạng Sơn (PC Lạng Sơn) 
đã hoàn thành việc đưa điện lưới quốc gia tới 100% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, với 
98,07% số hộ dân được sử dụng điện. Nhiều nơi, trước đây vốn dĩ là vùng đất nghèo, nhưng kể từ 
ngày ánh điện về đã giúp người dân phát triển kinh tế, cuộc sống được ấm no và đủ đầy hơn.

Có điện lưới Quốc gia trước thềm năm mới, người dân tại xã Tú Xuyên, huyện Văn 
Quan đã kịp mua sắm một số thiết bị điện để sử dụng trong dịp Tết Tân Sửu 2021
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Đối với ngành Điện, công tác 
tuyên truyền an toàn điện 
luôn là nhiệm vụ trọng tâm 

hàng đầu. Hoạt động này vừa giúp 
ngăn ngừa sự cố lưới điện vừa giảm 
thiểu tai nạn điện trong nhân dân. 
Chính vì thế, ngoài việc đảm bảo điều 
kiện an toàn cho CBCNV khi làm việc, 
PC Hà Tĩnh luôn chú trọng đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, cảnh báo, 
hướng dẫn cách thức phòng tránh tai 
nạn điện và an toàn điện trong dân 
bằng nhiều hình thức đa dạng.

Như chúng ta biết, từ lâu những 
thói quen và sự vô ý của người dân 
như: Tự ý trèo lên cột điện, trạm biến 
áp; thả diều vướng vào đường dây; 
treo các loại biển hiệu, quảng cáo 
vi phạm khoảng cách an toàn; xây 

dựng công trình nhà ở vi phạm hành 
lang lưới điện hay một số trường 
hợp người dân dựng cây nêu ngày 
Tết vi phạm khoảng cách an toàn 
lưới điện… là một trong những 
nguyên nhân gây mất an toàn điện. 
Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm 
của khách hàng sử dụng điện, giảm 
thiểu các hành vi vi phạm cũng như 
đảm bảo an toàn sử dụng điện cho 
người dân, PC Hà Tĩnh luôn nêu cao 
tinh thần trách nhiệm trong CBCNV 
đối với công tác này.

Năm 2021, PC Hà Tĩnh tiếp tục 
đẩy mạnh thực hiện các giải pháp 
nhằm đảm bảo an toàn điện trong 
dân, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên 
đán này. Để công tác tuyên truyền 
đạt hiệu quả cao, Công ty đã xây 

dựng nhiều phương án thực hiện và 
tổ chức tuyên truyền với nhiều hình 
thức như: Thường xuyên thông báo 
và khuyến cáo đến người dân trên 
các báo, đài phát thanh - truyền hình 
thông qua những hình ảnh, tin bài, 
phóng sự thực tế; gửi văn bản đề nghị 
tuyên truyền đảm bảo an toàn điện 
đến UBND các huyện, thị, xã, phường 
trong toàn tỉnh; treo pano, áp phích 
với nhiều khẩu hiệu tuyên truyền 
tại những nơi tập trung đông người 
như chợ, trường học, bệnh viện, 
khu vui chơi giải trí; đăng các tin bài 
tuyên truyền trên mạng xã hội như 
Fanpage, Facebook, Zalo; tăng cường 
kiểm tra, phối hợp với chính quyền 
địa phương, các lực lượng chức năng 
ngăn chặn, quyết liệt xử lý khi phát 
hiện các hành vi vi phạm về an toàn 
điện, đồng thời thường xuyên gửi tin 
nhắn khuyến cáo đến khách hàng sử 
dụng điện qua tin nhắn Zalo, sms. 

Thời gian này, tại các đơn vị trực 
thuộc, công tác tuyên truyền an toàn 
điện trước dịp Tết đang được triển 
khai sâu rộng và nhận được sự đồng 
thuận rất lớn từ người dân. Ngoài các 
hoạt động tuyên truyền theo chỉ đạo 
của Công ty, đơn vị đã cắt cử CBCNV 
trực tiếp đến tại nhà dân, tư vấn tuyên 
truyền trực tiếp, phát tờ rơi kèm các 
bài báo đăng các vụ tai nạn điện 
thương tâm đã xảy ra đến từng hộ gia 
đình sinh sống trong và hai bên hành 
lang an toàn lưới điện cao áp. Đồng 
thời, đề nghị khách hàng ký cam kết 
đảm bảo sử dụng điện an toàn, tiết 
kiệm, không câu móc, cơi nới các 
công trình… vi phạm hành lang an 
toàn lưới điện. Bên cạnh đó, các tuyên 
truyền viên cũng khuyến nghị người 
dân tắt bớt các thiết bị điện khi không 
sử dụng; hạn chế sử dụng nhiều thiết 
bị cùng một lúc để tránh quá tải; nâng 
cao ý thức, trách nhiệm của người 
dân trong việc bảo vệ lưới điện, đảm 
bảo an toàn tính mạng và tài sản của 

PC HÀ TĨNH ĐẨY MẠNH TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN, 
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN ĐIỆN 

CBCNV tuyên truyền an toàn điện tại trường học
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cá nhân, tổ chức sinh sống, làm việc 
gần hành lang lưới điện.

Trong quá trình thực hiện, nhiều 
địa bàn vùng sâu, vùng xa thuộc các 
huyện miền núi như Vũ Quang, Hương 
Sơn, Hương Khê việc đi lại khá khó 
khăn… do đó việc tuyên truyền đến 
người dân có phần hạn chế. Thêm vào 
đó, mặc dù đã có rất nhiều sự vụ xảy ra 
đối với phong tục dựng Cây nêu ngày 
Tết nhưng nhiều người dân vẫn thiếu 
ý thức, chủ quan, lơ là. Vì vậy công tác 
tuyên truyền để người dân hiểu và 
thực hiện đúng quy định hết sức nặng 
nề, đòi hỏi cán bộ, nhân viên ngành 
Điện phải nắm rõ đặc điểm từng cá 
nhân, địa bàn để lựa chọn hình thức 
tuyên truyền cụ thể, phù hợp.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc 
Điện lực Hương Sơn cho biết: Những 
năm gần đây phong tục dựng Cây 
nêu ngày Tết có chiều hướng phát 
triển rộng trên địa bàn, vật liệu dựng 
Cây nêu gồm nhiều chủng loại như 
tre, trúc, ống kẽm… Việc dựng Cây 
nêu được tiến hành nhanh, trong khi 
địa bàn rộng, dân cư thưa thớt vì vậy 
đơn vị vừa phải bố trí nhân lực dàn 
trải để kiểm tra, xử lý nếu có hành vi 
vi phạm, vừa gửi cảnh báo, nhắc nhở 
đến từng hộ dân gần đường điện đi 

qua, gửi công văn đến chính quyền 
các cấp và tuyên truyền trên phương 
tiện thông tin đại chúng... Nhờ sự vào 
cuộc quyết liệt cùng nhiều giải pháp 
đồng bộ mà hiện nay phần lớn người 
dân đã có ý thức và hiểu biết hơn về 
tác hại của việc vi phạm an toàn điện, 
góp phần nâng cao nhận thức cho bà 
con, bảo vệ an toàn cho khách hàng 
cũng như an toàn lưới điện. 

Tuy nhiên, để công tác tuyên 
truyền trở thành hành động thiết 
thực của người dân thì ngoài nỗ 
lực của ngành Điện, rất cần sự phối 
hợp chặt chẽ, đồng bộ của nhiều cơ 
quan chức năng và chính quyền địa 
phương. Với sự phối hợp tích cực từ 
phía khách hàng cùng sự vào cuộc 
quyết liệt của tất cả mọi người, tin 
rằng công tác “đảm bảo an toàn điện 
trong dân” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
ngày càng đạt hiệu quả cao./.

Phương Thảo 
Tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng cách thức phòng tránh tai nạn điện

Ký cam kết đảm bảo khoảng cách an toàn đối với gia đình có lưới điện cao áp đi qua
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Lễ ra quân bắt đầu với sự tham 
gia của Ban Giám đốc, Chủ tịch 
Công đoàn, Đoàn thanh niên, 

trưởng các bộ phận trực thuộc và 
Cán bộ công nhân viên khối Phòng 
ban TTĐ Tây Bắc 2 cùng các nhóm thi 
công sửa chữa có cắt điện.

Tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Văn 
Sơn - Bí thư Đảng bộ bộ phận, giám 
đốc TTĐ Tây Bắc 2 đã phát biểu phát 
động thi đua, hăng say lao động sản 
xuất trong chương trình ra quân đầu 
năm, kêu gọi toàn thể cán bộ công 
nhân viên đồng sức, đồng lòng, nêu 
cao tinh thần tự giác, tính tuân thủ, 
phát huy tuổi trẻ tài cao trong công 
tác đảm bảo vận hành an toàn lưới 
truyền tải điện, thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra.

Sau bài phát biểu của đồng chí 
Giám đốc, tại buổi lễ đồng chí Phạm 
Văn Tân - Chủ tịch Công đoàn, phó 
Giám đốc cũng phát động các tổ công 
đoàn, các đoàn viên trẻ của TTĐ Tây Bắc 
2 cùng với chuyên môn thi đua thực 
hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Nhận nhiệm vụ đồng chí Lê Tùng 
Lâm – Phó Giám đốc phụ trách đường 

dây, trưởng ban điều hành chung của 
công trình thi công đầu năm đã thay 
mặt các nhóm công tác hứa hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao đảm 
bảo an toàn cho người và thiết bị 
trong quá trình thi công ngày ra quân 
cũng như suốt quá trình quản lý vận 
hành lưới truyền tải điện.

Chương trình ra quân khởi đầu 
với công tác thi công công trình sửa 
chữa, xử lý dây dẫn bị tổn thương pha 

B khoảng cột 128-130 thuộc khoảng 
néo 124-130 đường dây 500 kV 570 
Sơn La đi 573 Thủy điện Lai Châu. 
Để đảm bảo hoàn thành niệm vụ, 
các dụng cụ thi công như máy tời 3 
tấn, máy tời tay, cáp tời... được chuẩn 
bị kỹ lưỡng và vận chuyển lên tuyến 
từ ngày hôm trước, phương án thi 
công và biện pháp an toàn được lập 
duyệt và phổ biến tới từng cá nhân 
các nhóm công tác. Công trình thi 
công sửa chữa, xử lý dây dẫn bị tổn 
thương bắt đầu nhận lưới lúc 06h15’, 
các khung định vị từ vị trí 129-130 
được tháo ra; dây dẫn pha B tại vị trí 
129, 130 được hạ xuống go, hãm đến 
11h00’ các dây dẫn bị tổn thương 
tại pha B khoảng cột 129-130 thuộc 
khoảng néo 124-130 đường dây 500 
kV 570 Sơn La đi 573 Thủy điện Lai 
Châu đã được xử lý xong.

12h15 phút cùng ngày người 
và thiết bị rút khỏi lưới an toàn, trả 
lưới thành công cho B0, hoàn thành 
thắng lợi nhiệm vụ đầu năm làm tiền 
đề cho một năm gặt hái nhiều thành 
công vận hành an toàn cho con người 
và thiết bị góp phần chào mừng kỷ 
niệm 40 năm ngày thành lập Công ty 
Truyền tải điện 1./.

Lê Quốc

TRUYỀN TẢI ĐIỆN TÂY BẮC 2 RA QUÂN ĐẦU NĂM TÂN SỬU, 
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP PTC1

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân năm mới, cùng với khí thế thi đua sôi nổi giữa các đơn vị 
trong Công ty để chào mừng 40 năm ngày thành lập Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) (Ngày 01/05/1981 – 01/05/2021), và những 
định hướng đề ra cho năm 2021 của Truyền tải điện (TTĐ) Tây Bắc 2, sáng ngày 18/02, TTĐ Tây Bắc 2 đã tổ chức Lễ ra quân đầu 
năm vừa rộn ràng, vừa khẩn trương mang theo kỳ vọng một năm vận hành sản xuất an toàn, hiệu quả và thắng lợi.

Ông Nguyễn Văn Sơn – Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc TTĐ Tây Bắc 2 phát 
biểu phát động thi đua tại lễ ra quân đầu năm Tân Sửu

Công nhân TTĐ Tây Bắc 2 thực hiện ép nối dây dẫn
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Theo Dự thảo Quy hoạch Điện 
VIII, Bộ Công Thương cho rằng để 
phát triển điện lực giai đoạn 2021 – 
2030 theo định hướng cần mức đầu 
tư khoảng 128,3 tỷ USD. Trong đó, 
cho nguồn điện là 95,4 tỷ USD, cho 
lưới điện khoảng 32,9 tỷ USD.

Dự thảo Quy hoạch điện VIII 
của Bộ Công Thương gồm 19 
chương, bao trùm các vấn đề 

trong phát triển của ngành điện trong 
hiện tại và tương lai.

Trong dự thảo, Bộ Công Thương 
dự báo điện thương phẩm năm 2030 
đạt 491 tỷ kWh, năm 2045 đạt 877 
tỷ kWh. Hệ số đàn hồi điện thương 
phẩm/GDP đạt 1,13 lần năm 2030 và 
giảm xuống 0,85 lần năm 2045 (năm 
2020 hệ số này là 1,2).

Dự kiến tới năm 2030, tổng công 
suất đặt nguồn điện của Việt Nam đạt 
137,2 GW. Trong đó, nhiệt điện than 
là 27%; nhiệt điện khí 21%; thuỷ điện 
18%; điện gió, mặt trời và năng lượng 
tái tạo khác 29%, nhập khẩu khoảng 
gần 4%; thuỷ điện tích năng và các 
loại thiết bị lưu trữ năng lượng khác 
khoảng gần 1%.

Đến năm 2045 tổng công suất 
đặt của nguồn điện đạt gần 276,7 GW. 
Trong đó, nhiệt điện than là 18%; nhiệt 
điện khí 24%; thuỷ điện 9%; điện gió, 
mặt trời và năng lượng tái tạo khác 
trên 44%, nhập khẩu khoảng gần 2%; 

thuỷ điện tích năng và các loại thiết bị 
lưu trữ năng lượng khác khoảng 3%.

Quy hoạch điện VIII đề xuất tiếp 
tục xây dựng hệ thống truyền tải điện 
500 kV để truyền tải điện từ các trung 
tâm nguồn điện lớn tại Tây Nguyên, 
Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ về các 
trung tâm phụ tải lớn của Việt Nam 
tại TP.HCM và đồng bằng sông Hồng. 
Tăng cường lưới điện truyền tải liên 
kết để hỗ trợ truyền tải công suất liên 
miền Bắc - Trung - Nam. Vấn đề truyền 
tải điện bằng đường dây một chiều 
cũng được đặt ra và nghiên cứu, xem 
xét trong Quy hoạch điện VIII.

Vấn đề truyền tải điện bằng 
đường dây một chiều cũng đã được 
đặt ra và nghiên cứu, xem xét trong 
quy hoạch điện VIII. Theo đó, giai đoạn 
2021-2030 cần xây dựng thêm tổng 
cộng khoảng 86 GVA công suất trạm 
500 kV và gần 13.000 km ĐD. Giai 
đoạn 2031-2045 cần xây dựng thêm 
khoảng 103 GVA công suất trạm 500 
kV và gần 6.000 km ĐD. Lưới điện 220 
kV tương ứng cần xây dựng 95 GVA, 
gần 21.000 km ĐD và 108 GVA, hơn 
4.000 km ĐD.

Với chương trình phát triển lưới 
điện này, Bộ Công Thương cho rằng 
lưới điện của Việt Nam sơ bộ đáp ứng 
được tiêu chí N-1 đối với cung cấp 
điện cho các phụ tải, tiêu chí N-2 đối 
với các phụ tải đặc biệt quan trọng.

Đặc biệt, việc áp dụng lưới điện 
thông minh, áp dụng công nghệ 

4.0 trong truyền tải điện cũng được 
nghiên cứu, tính toán và đề xuất trong 
quy hoạch điện.

Do đó, Bộ Công Thương cho rằng 
với nhu cầu phát triển lưới điện trên, 
tổng vốn đầu tư phát triển điện lực 
giai đoạn 2021 - 2030 khoảng 128,3 tỷ 
USD, trong đó cho nguồn điện là 95,4 
tỷ USD, cho lưới điện khoảng 32,9 tỷ 
USD. Cơ cấu trung bình VĐT nguồn 
và lưới là 74%/26%. Giai đoạn 2021 - 
2030 trung bình mỗi năm cần đầu tư 
khoảng 12,8 tỷ USD (9,5 tỷ USD cho 
nguồn và 3,3 tỷ USD cho lưới).

Có 11 kịch bản đã được đưa 
vào tính toán, xem xét, phân tích để 
lựa chọn kịch bản tối ưu trong phát 
triển nguồn điện. Kịch bản phát triển 
nguồn điện tối ưu đã thỏa mãn các 
tiêu chí cơ bản: (i) đảm bảo an ninh 
cung cấp điện; (ii) đáp ứng được các 
cam kết của Việt Nam đối với Quốc tế 
trong giảm ô nhiễm môi trường trong 
quá trình sản xuất điện; (iii) có chi phí 
sản xuất điện thấp, hài hòa lợi ích của 
nhà nước, nhà đầu tư và người sử 
dụng điện.

Để thực hiện, Quy hoạch điện 
VIII đã đề xuất các giải pháp, cơ chế 
thực hiện quy hoạch như: Đề xuất 
sửa đổi Luật Điện lực theo hướng 
linh hoạt hơn đối với yêu cầu đầu tư 
các công trình điện, đảm bảo thu hút 
mọi nguồn lực xã hội trong phát triển 
ngành điện; đề xuất cơ chế xây dựng 
Kế hoạch phát triển Điện lực trong 
ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; đề 
xuất cơ chế đấu thầu lựa chọn chủ 
đầu tư các dự án điện; đề xuất cơ chế 
xã hội hóa đầu tư lưới điện truyền tải...

Các đề xuất này sẽ từng bước 
được nghiên cứu, hoàn thiện để đảm 
bảo thực hiện xây dựng, quản lý và 
vận hành các công trình điện theo 
đúng quy hoạch, đặc biệt trong bối 
cảnh đầu tư từ các nguồn vốn tư nhân, 
nguồn vốn nước ngoài chiếm tỷ trọng 
đáng kể trong tổng vốn đầu tư phát 
triển điện lực.

Quốc Chiêu

NĂM 2030: NGÀNH ĐIỆN ĐƯỢC ĐẦU TƯ 128 TỶ USD 
THEO DỰ THẢO QUY HOẠCH ĐIỆN VIII

Cần 128 tỷ đồng để phát triển điện đến năm 2030
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Trong giai đoạn 2016-2020, Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo ổn 
định nguồn điện phục vụ cho phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước, an ninh 
quốc phòng và sinh hoạt của người dân. 
EVN luôn đảm bảo cung cấp đủ điện an 
toàn, tin cậy, đưa vào vận hành khối 
lượng lớn các dự án nguồn và lưới điện. 
Chỉ số tiếp cận điện năng Việt Nam có 
bước tiến vượt bậc, từ vị trí 156/189 
quốc gia vùng lãnh thổ (năm 2013) 
vươn lên vị trí 27/190 và đứng thứ 4 
trong khu vực ASEAN vào năm 2019. Thị 
trường điện cạnh tranh tích cực được 
triển khai, đáp ứng lộ trình quy định 
của Chính phủ.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Việt 
Nam đạt được bước phát triển 
đột phá về năng lượng tái tạo. 

Cuối năm 2020, tổng công suất các 
nguồn điện từ năng lượng tái tạo của 
Việt Nam đã đạt khoảng 6.000MW, 
trong đó có khoảng 6.364MWp 
điện mặt trời (tương ứng khoảng 
5.290MW), khoảng 500MW điện gió 
và 325MW công suất điện sinh khối; 
tổng công suất của điện gió, điện mặt 
trời và điện sinh khối đã chiếm xấp 

xỉ 10% tổng công suất lắp đặt của 
hệ thống điện; sản lượng điện năng 
cung cấp từ các nguồn năng lượng tái 
tạo đã tăng dần từ mức không đáng 
kể là 320 triệu kWh, chiếm khoảng 
0,41% toàn hệ thống năm 2016 lên 
khoảng 8 tỉ kWh, chiếm 2,53% toàn 
hệ thống vào năm 2020.

Trong 5 năm vừa qua, Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam đã đảm bảo vận 
hành hệ thống điện và thị trường 
điện an toàn, ổn định. Tính trung bình 
cả giai đoạn 2016-2020, tăng trưởng 
điện thương phẩm bình quân hằng 
năm đạt 9%/năm. Sản lượng điện 
thương phẩm bình quân trên đầu 
người của Việt Nam đến năm 2020 dự 
kiến đạt 2.250 kWh/người; gấp gần 
1,44 lần so với năm 2015.

Tập đoàn cũng đã đầu tư cấp 
điện trên 51.000 hộ dân chưa có điện 
tại địa bàn khó khăn, vùng biên giới, 
hải đảo, đồng thời tiếp nhận lưới điện 
hạ áp nông thôn và bán điện trực tiếp 
cho 90.160 hộ dân tại 35 xã. Đến cuối 
năm 2019, 100% số xã và 99,52% số 
hộ dân trên cả nước (trong đó 99,25% 
số hộ dân nông thôn) đã được sử 
dụng điện. Tập đoàn đã tiếp nhận và 
bán điện trực tiếp đến 11/12 huyện 

đảo, góp phần giữ vững chủ quyền 
biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tổng số khách hàng mua điện 
trực tiếp từ EVN là 28,03 triệu khách 
hàng, tăng gần 20% so với năm 2015. 
Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt 
Nam có bước đột phá, vươn lên đứng 
thứ 27/190 quốc gia, nền kinh tế trên 
thế giới và thứ 4 khu vực ASEAN, vượt 
trước 2 năm so với mục tiêu của Chính 
phủ; trong giai đoạn 2016-2019 tăng 
81 bậc, là chỉ số có mức độ cải thiện 
nhiều nhất và là một trong 3 chỉ số có 
thứ hạng tốt nhất trong 10 chỉ số môi 
trường kinh doanh của Việt Nam.

Theo báo cáo mới nhất của EVN, 
năm 2020, tổng sản lượng điện sản 
xuất và nhập khẩu cả năm ước đạt 
gần 237,561 tỉ kWh, tăng 3,43% so với 
năm 2019. Tính chung cả giai đoạn 
2016-2020, tổng sản lượng điện sản 
xuất và nhập khẩu ước đạt 1.049,3 tỉ 
kWh, tăng trưởng trung bình trong 
cả giai đoạn là 8%. Chương trình phát 
triển lưới điện thông minh được triển 
khai rộng rãi đã giúp nâng cao chất 
lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp 
điện ngày càng tốt hơn, tỷ lệ điện 
năng tổn thất do truyền tải và phân 
phối giảm từ 7,94% năm 2015 xuống 
còn xấp xỉ 6,5% năm 2020...

Để đạt được những thành tựu 
nổi bật trên là sự chung tay, góp sức 
của hơn 100.000 cán bộ, công nhân 
viên, người lao động trong toàn EVN. 
Đặc biệt, để có nguồn sức mạnh, trí 
tuệ tập thể này không thể không kể 
đến vai trò rất lớn của các phong trào 
thi đua lao động sản xuất. Những 
năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
luôn chú trọng chỉ đạo các cấp, đặc 
biệt là người đứng đầu đơn vị bám sát 
nhiệm vụ trọng tâm, tình hình thực 
tế của đơn vị mình nhằm cụ thể hóa 
những chủ trương và có biện pháp 
tích cực để triển khai thực hiện hiệu 
quả công tác thi đua, khen thưởng.

Nhật Anh

EVN ĐÁP ỨNG TỐT NHU CẦU 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
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Sáng ngày 19/02/2021, 
Đoàn công tác do ông Phạm 
Lê Phú – Tổng giám đốc Tổng 
công ty Truyền tải điện Quốc gia 
(EVNNPT) dẫn đầu đã đi kiểm tra 
Công trình xây dựng Trạm biến 
áp (TBA) 220 kV Sơn Động và 
đấu nối.

Dự án xây dựng TBA 220 kV Sơn 
Động và đấu nối là công trình 
năng lượng cấp I, nhóm C do 

EVNNPT làm chủ đầu tư, Ban Quản lý 
dự án các công trình điện miền Bắc 
thay mặt EVNNPT điều hành quản lý 
dự án, PTC1 tiếp nhận quản lý vận 
hành khi công trình hoàn thành. Sau 
khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ 
đáp ứng nhu cầu phụ tải của khu vực 
tỉnh Bắc Giang và phụ cận nói chung, 
tăng cường cung cấp điện cho các 
TBA 110 kV khu vực; Giảm bán kính 
cấp điện các đường dây 110 kV trong 
khu vực nhằm nâng cao chất lượng 

điện áp, giảm tổn thất trên lưới điện 
khu vực dự án; Giảm tải và tránh quá 
tải cho TBA 220 kV Bắc Giang và các 
đường dây trong các chế độ bình 
thường và chế độ sự cố n-1; Giảm tải 
và tránh quá tải cho các ĐD 500 kV, 
220 kV truyền tải công suất các NMĐ 
khu vực tỉnh Quảng Ninh đặc biệt là 
ĐD 220 kV Hoành Bồ - Tràng Bạch.... 
Tăng cường nguồn cung cấp cho các 
TBA 110 kV sẽ đi vào vận hành trong 
giai đoạn 2021-2030, từ đó nâng cao 
độ an toàn, tin cậy cung cấp điện cho 
phụ tải khu vực tỉnh Bắc Giang, góp 
phần phục vụ phát triển kinh tế, xã 
hội của tỉnh.

Trạm biến áp 220 kV Sơn Động 
đặt tại thôn Đồng Rì, thị trấn Tây Yên 
Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang; 
TBA 220/110/22 kV có qui mô Lắp đặt 
1 máy biến áp (MBA) 220/110/22 kV 
công suất 250 MVA (AT1). Phía 220 
kV: Lắp đặt thiết bị cho 2 ngăn đường 
dây, phục vụ đấu nối chuyển tiếp TBA 
220 kV Sơn Động trên đường dây 
(ĐD) 220 kV NMNĐ Sơn Động – Tràng 

Bạch và 01 ngăn MBA. Phía 110 kV: 
Lắp đặt thiết bị cho 01 ngăn MBA, 01 
ngăn liên lạc, 02 ngăn đường dây.

Dự án đã được khởi công ngày 
29/12/2019, theo kế hoạch EVNNPT 
dự kiến sẽ đóng điện quý 3 năm 
2021. Trong dự án này EVNNPT giao 
cho NPTS nghiên cứu, làm chủ phần 
mềm điều khiển bảo đảm các thiết bị 
trong trạm, đây là một bước tiến mới 
trong quá trình nâng cao năng lực 
các đơn vị của EVNNPT nhằm thực 
hiện thành công quá trình chuyển 
đổi số trong Tổng công ty Truyền tải 
điện quốc gia.

Tại công trường đoàn công tác 
đã kiểm tra tình hình thực hiện dự 
án, hiện tại công trình thực hiện được 
một số phần việc trong dự án, cụ thể: 
San nền trạm và xây tường chắn đã 
xong; Cổng và hàng rào trạm đạt 58% 
(430/734,7m); Nhà điều khiển, nhà 
bảo vệ: Xong bê tông mái nhà; Móng 
máy biến áp đã xong…

Đánh giá về tiến độ công trình, 
ông Phạm Lê Phú – Tổng giám đốc 
EVNNPT đánh giá cao tinh thần trách 
nhiệm của các đơn vị tham gia xây 
dựng công trình, đặc biệt tuy trong 
tình hình dịch bệnh Covid-19 đang 
diễn biến phức tạp nhưng các đơn vị 
thi công đã tập trung thi công ngay 
sau kỳ nghỉ tết thể hiện quyết tâm rất 
lớn của NPMB cũng như các đơn vị thi 
công. Ông Phạm Lê Phú nhấn mạnh 
với tinh thần vừa sản xuất vừa phòng 
chống dịch Covid-19, đề nghị ban 
quản lý dự án cùng các đơn vị tham 
gia phải thực hiện tốt các qui định 
của chính phủ về công tác phòng 
chống dịch, đảm bảo an toàn cho con 
người và thiết bị, đảm bảo đúng chất 
lượng, tiến độ đề ra….

Tại Công trình, nhân dịp đầu 
xuân Tân Sửu, Tổng giám đốc EVNNPT 
và đoàn công tác đã động viên, thăm 
hỏi, tặng quà đến CBCNV-LĐ đang 
quản lý và thi công tại công trình, 
chúc cho ban quản lý Dự án, các nhà 
thầu thi công…hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ, đạt đúng tiến độ yêu cầu 
của dự án./.

Quốc Chiêu

 Đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng TBA 220 kV Sơn Động và đấu nối

EVNNPT KIỂM TRA TIẾN ĐỘ 
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TBA 220 KV

SƠN ĐỘNG VÀ ĐẤU NỐI
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Năm 2020 sản lượng truyền 
tải điện đạt khoảng 225 tỷ 
kWh, năm 2025 đạt khoảng 

351 tỷ kWh, năm 2030 đạt khoảng 
502 tỷ kWh, năm 2040 đạt khoảng 
774 tỷ kWh. Đầu tư và phát triển hệ 
thống truyền tải điện hiện đại, đảm 
bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, 
ổn định với độ tin cậy cao và đảm 
bảo an ninh lưới điện. Xây dựng mô 
hình tổ chức, quản trị doanh nghiệp 
tiên tiến, hiện đại, khoa học hướng 
đến hiệu quả cao. Phát triển liên kết 
lưới điện để tận dụng hiệu quả khai 
thác tài nguyên và vận hành hệ thống 
truyền tải điện. Xây dựng lưới điện 
liên kết với Lào và các nước trong 
khu vực với mục tiêu đến năm 2020 
nhập khẩu khoảng 1.000 MW, năm 
2025 khoảng 3.000 MW và đến năm 
2030 khoảng 5.000 MW. Xây dựng và 
phát triển nguồn nhân lực quản lý 
vận hành, dịch vụ kỹ thuật, quản trị 
doanh nghiệp tầm cỡ khu vực, châu 

lục và thế giới để có thể xuất khẩu các 
dịch vụ này sang các nước khác…

Theo đó EVNNPT đã xây dựng chiến 
lược đầu tư đến năm 2025, tầm nhìn 
đến năm 2040 với những mục tiêu rất 
cụ thể:

Giai đoạn 2020 - 2021: Xây dựng và 
triển khai hệ thống quy định kỹ thuật 
nâng cao đối với thiết bị hệ thống 
truyền tải điện, để đầu tư lưới điện 
theo hướng đồng bộ hóa, hiện đại 
hóa, hạn chế tiến tới loại trừ những 
nhà cung cấp hàng hoá, những thiết 
bị có phẩm chất kém, lạc hậu; hoàn 
thiện công tác lập quy hoạch và lập 
kế hoạch đầu tư hệ thống truyền tải 
điện. Tiêu chuẩn hóa quy hoạch và 
thiết kế hệ thống truyền tải điện đồng 
bộ với tăng cường giám sát quá trình 
đầu tư xây dựng; hoàn thiện và triển 
khai chương trình đầu tư xây dựng 
đảm bảo tiêu chí N-1 đối với toàn hệ 

MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CỦA EVNNPT 
ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2040

Tô Văn Dần

Ngày 27/7/2020, Chủ tịch 
HĐTV Tổng công ty Truyền 
tải điện Quốc gia (EVNNPT) 
đã ký Quyết định số 131/
QĐ-EVNNPT về việc phê 
duyệt Chiến lược đầu tư của 
EVNNPT đến năm 2025, tầm 
nhìn đến năm 2040. Chiến 
lược đầu tư của EVNNPT 
chính là đảm bảo mục tiêu 
chung chiến lược EVNNPT là: 
Đảm bảo truyền tải điện an 
toàn, liên tục, ổn định cho 
các hoạt động kinh tế, chính 
trị, xã hội, an ninh, quốc 
phòng và thị trường điện 
Việt Nam. 

Ñieän & Ñôøi soáng     46

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏCî



thống truyền tải điện, N-2 ở một số 
khu vực quan trọng; bước đầu triển 
khai nghiên cứu áp dụng xây dựng 
trạm biến áp ngầm tại một số đô thị 
có mật độ phụ tải cao như TP. Hà Nội, 
TP. Hồ Chí Minh; đầu tư có trọng điểm 
vào một vài dự án nội địa hóa thiết 
bị quan trọng trong hệ thống truyền 
tải điện; hoàn thiện hệ thống mạng 
WAN, triển khai phần mềm quản lý 
mạng; nâng cấp hạ tầng CNTT của 
EVNNPT và các đơn vị trực thuộc; 
xây dựng trung tâm dữ liệu đạt tiêu 
chuẩn; xây dựng kho dữ liệu dùng 
chung, tích hợp với các phần mềm 
hiện hữu; triển khai hệ thống định 
vị sự cố lưới điện; xây dựng hệ thống 
quản lý dữ liệu đo đếm; xây dựng 
ứng dụng quản lý sửa chữa lớn tài 
sản; hàng quý cập nhật, sắp xếp thứ 
tự ưu tiên để thu xếp vốn cho dự án 
đồng bộ.

Giai đoạn 2021 - 2025: Triển khai 
mạnh mẽ chương trình đầu tư xây 
dựng đảm bảo tiêu chí N-1 đối 
với toàn hệ thống truyền tải điện, 
N-2 ở một số khu vực quan trọng; 
xây dựng các trạm Back-To-Back 
hoặc hệ thống HVDC kết nối với 
Campuchia, Trung Quốc và Lào để 
chủ động trong vận hành và cách ly 
sự cố giữa các nước; nghiên cứu khả 
năng kết nối với lưới điện các nước 
trong khu vực ASEAN và tiểu vùng 
sông Mekong thông qua hệ thống 
HVDC; nghiên cứu, xem xét vấn đề 
hình thành hệ thống HVDC điện 
áp từ +/- 500 kV đến +/- 800 kV kết 
nối Bắc - Trung - Nam; phát triển kỹ 
thuật xây dựng TBA 220 kV và 500 kV 
ngầm; xây dựng các hệ thống cáp 
ngầm 500 kV, 220 kV đồng bộ với 
hạ tầng ngầm trong các thành phố 
lớn; phát triển các kỹ thuật truyền 
tải điện xuyên, vượt biển để đấu nối 
các nguồn điện gió từ biển vào đất 
liền ; nâng cấp trung tâm dữ liệu 
định hướng private cloud; tích hợp 
các ứng dụng, CSDL và hệ thống 
CNTT hiện hữu; hoàn thiện triển 
khai module FMIS hoặc MMIS đến 
toàn bộ các đơn vị của EVNNPT đảm 
bảo nhất quán trong quá trình sử 
dụng, hỗ trợ, chính xác và tập trung 
số liệu; hoàn thiện tích hợp GIS vào 
các ứng dụng định vị sự cố lưới, bản 

đồ sét, sensors; triển khai ứng dụng 
các công nghệ truyền thông mới 
đáp ứng nhu cầu đổi mới theo Cách 
mạng công nghiệp lần thứ Tư.

Giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2040: Triển khai mạnh mẽ và 
rộng rãi công tác đầu tư hệ thống 
truyền tải thông minh có khả năng tự 
hồi phục; tiếp tục thực hiện Chương 
trình đầu tư xây dựng đảm bảo tiêu 
chí N-1 đối với toàn hệ thống truyền 
tải điện và N-2 ở một số khu vực 
quan trọng; phát triển và hoàn thiện 
kỹ thuật xây dựng các TBA ngầm, hệ 
thống cáp ngầm tới cấp điện áp 500 
kV; tiếp tục phát triển và hoàn thiện 
công nghệ, kỹ thuật truyền tải điện 
xuyên, vượt biển; tiếp tục triển khai 
tiến tới hoàn thiện các giải pháp tăng 
cường giám sát quá trình đầu tư xây 
dựng và các giải pháp tiêu chuẩn 
hóa quy hoạch và thiết kế hệ thống 
truyền tải điện; tếp tục triển khai các 
giải pháp đầu tư trọng điểm vào các 
dự án nội địa hóa thiết bị hệ thống 
truyền tải điện; tiếp tục triển khai 
xây dựng hệ thống thông tin quản 
lý doanh nghiệp (Back Office) với áp 
dụng rộng rãi ERP, tích hợp IoT; triển 
khai xây dựng hệ thống giám sát diện 
rộng phục vụ quản lý vận hành hệ 
thống truyền tải điện.

Để thực hiện tốt chiến lược đầu tư đến 
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040, 
HĐTV EVNNPT đã đề ra những giải 
pháp cụ thể để thực hiện, theo đó: 

Giải pháp thực hiện đầu tư trong giai 
đoạn 2020 - 2025 bao gồm các giải 
pháp về: Hoàn thiện mô hình tổ chức, 
triển khai dự án; hình thức triển khai 
dự án và thực hiện dự án áp dụng 
công nghệ mới; đầu tư có trọng điểm 
vào một vài dự án nội địa hóa thiết 
bị quan trọng trong hệ thống truyền 
tải điện... Các nhóm giải pháp về: Cơ 
chế, quy hoạch, kế hoạch triển khai 
dự án; công tác thiết kế, quy trình, 
thủ tục đầu tư, mua sắm; ứng dụng 
công nghệ, thành tựu Cách mạng 
công nghiệp lần thứ Tư và nghiên 
cứu, tìm hiểu công nghệ mới; quản 
lý chất lượng, tiến độ trong quá trình 
thi công xây dựng công trình; thu 
xếp, bố trí vốn cho dự án và nguồn 
nhân lực.

Giải pháp thực hiện đầu tư trong giai 
đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 
2040: EVNNPT sẽ đánh giá kết quả 
thực hiện các giải pháp trong các giai 
đoạn trước; tiếp tục thực hiện các 
giải pháp đã đề ra trong giai đoạn 
2021-2025 và xem xét điều chỉnh cho 
phù hợp với xu thế phát triển của đất 
nước và thế giới.

Sửa chữa ĐD 500 kV
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PV: Thưa ông, mùa mưa bão 
năm 2020 nước ta đã trải qua hơn 13 
cơn bão và áp thấp nhiệt đới, những 
tác động của nó tới hệ thống truyền 
tải điện quốc gia như thế nào?

Ông Lưu Việt Tiến: Tính đến 
nay với 13 cơn bão và áp thấp nhiệt 
đới cũng như hoàn lưu sau bão đã 
gây ra những ảnh hưởng hết sức lớn 
đến nhiều tỉnh, đặc biệt là các tỉnh 
từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi gây ngập 
lụt, sạt lở đất ở nhiều nơi. Đối với hệ 
thống truyền tải điện, riêng trong 
tháng 10/2020 EVNNPT đã chịu 20 
sự cố có nguyên nhân từ các cơn bão 
số 5, số 6 và đặc biệt là cơn bão số 9. 

Đồng thời, EVNNPT có hơn 40 vị trí 
cột điện 500 kV và 220 kV bị sạt lở, 
ảnh hưởng do các cơn bão, áp thấp 
nhiệt đới. Hiện nay EVNNPT đã cho 
các lực lượng cán bộ, nhân viên vận 
hành thực hiện việc tạm như khơi 
thông dòng chảy, phủ bạt các chân 
móng, néo tạm các cột điện 500-220 
kV và đặt các rọ đá để đảm bảo an 
toàn tạm thời trong thời gian mưa 
lũ. Bên cạnh đó, EVNNPT đang thuê 
các đơn vị tư vấn khảo sát để có các 
phương án xử lý ngay sau khi mùa 
mưa bão kết thúc để đảm bảo vận 
hành an toàn lâu dài cho hệ thống 
truyền tải điện. 

PV: Cùng với những ảnh hưởng 
trong công tác quản lý vận hành, 
EVNNPT cũng đang đầu tư nhiều 
công trình truyền tải điện quốc gia đi 
qua những địa bàn miền Trung, Tây 
Nguyên đang bị ảnh hưởng nặng nề 
bởi các cơn bão, lũ. Xin ông cho biết, 
điều này ảnh hưởng như thế nào 
đến tiến độ các dự án EVNNPT đang 
triển khai?

Ông Lưu Việt Tiến: Hiện nay 
EVNNPT đang triển khai rất nhiều 
các dự án truyền tải điện 500-220 kV 
trong khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng 
Ngãi, trong đó đặc biệt có thể kể đến 
đường dây 500 kV mạch 3, đường dây 
220 kV Đông Hà - Lao Bảo... Qua đợt 
mưa lũ trên diện rộng vừa rồi thì có 
rất nhiều vị trí móng cột đang triển 
khai xây dựng cũng như các đường 
tạm để vào tiếp cận các vị trí xây dựng 
bị sạt lở, ngập, thậm chí có những vị 
trí đường tạm bị xóa sau các đợt mưa 
lũ. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến 
tiến độ công trình. Hiện nay EVNNPT 
đang chỉ đạo các đơn vị QLDA đi 
khảo sát, kiểm đếm cụ thể các thiệt 
hại của các đợt mưa bão gây ra tại các 
vị trí sạt lở ở các vị trí xây dựng để có 
các giải pháp khôi phục ngay công 
tác đầu tư xây dựng sau các đợt mưa 
lũ. Hai là phối hợp với các đơn vị bảo 
hiểm để thực hiện các trách nhiệm về 
bảo hiểm xây dựng.

Với tình hình mưa lũ kéo dài như 
hiện nay. Sau cơn bão số 10 lại tiếp 

TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH 

Ông Lưu Việt Tiến - Phó Tổng Giám đốc EVNNPT

Hệ thống lưới truyền tải điện 
quốc gia chủ yếu đi qua các địa 
bàn đồi núi cao, đèo dốc hiểm 
trở, vì vậy trong thời gian qua 
Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia (EVNNPT) đặc biệt chú 
trọng vào công tác đầu tư thiết 
bị hiện đại, tăng cường ứng 
dụng công nghệ để giảm sức lao 
động trực tiếp, nâng cao hiệu 
quả công tác quản lý vận hành 
hệ thống truyền tải điện quốc 
gia. Phóng viên đã có cuộc phỏng 
vấn ông Lưu Việt Tiến - Phó Tổng 
giám đốc EVNNPT về thực tế ảnh 
hưởng của mùa mưa bão năm 
2020 tới Hệ thống truyền tải 
điện Quốc gia cũng như kế hoạch 
đầu tư công nghệ nhằm đáp ứng 
yêu cầu quản lý, vận hành lưới 
điện trong điều kiện mưa bão, 
biến đổi khí hậu ngày càng khắc 
nghiệt, bất thường.
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tục có cơn bão số 11, 12, 13 thì dự kiến 
các đường dây như 500 kV mạch 3 
của EVNNPT đang triển khai xây dựng 
sẽ tiếp tục có những ảnh hưởng đến 
tiến độ. Ngoài các vị trí bị ảnh hưởng 
lâu dài như là ngập, sạt các vị trí móng, 
đường tạm…thì việc công nhân trên 
công trường thường xuyên phải di 
chuyển để tránh các cơn bão và khôi 
phục công tác đầu tư xây dựng trở 
lại cũng làm cho tiến độ kéo dài. Bên 
cạnh đó những công tác liên quan đến 
hỗ trợ EVNNPT trong việc bồi thường 
GPMB cũng bị ảnh hưởng, và phải sau 
khi kết thúc các đợt mưa bão này, khi 
các địa phương quay trở lại làm việc ổn 
định,bình thường thì EVNNPT mới tiếp 
tục được các công việc liên quan đến 
bồi thường GPMB cho các công trình 
đầu tư xây dựng trong đó có đường 
dây 500 kV mạch 3. 

PV: Thưa ông, hệ thống TTĐ 
quốc gia đi qua các địa bàn đồi núi 
hiểm trở, nhiều nơi người công nhân 
rất khó khăn, không thể tiếp cận khi 
gặp sự cố ảnh hưởng bởi mưa bão. 
Vậy EVNNPT đã có đầu tư ứng dụng 
công nghệ thiết bị hiện đại như thế 
nào để phục vụ công tác quản lý, vận 
hành hệ thống?

Ông Lưu Việt Tiến: Trong nhiều 
năm qua,với kinh nghiệm trong công 

tác quản lý, vận hành hệ thống đường 
dây 500-220 kV chủ yếu nằm trong 
các khu vực rừng núi cao đặc biệt khó 
tiếp cận khi có các đợt mưa lũ, nhất 
là những đợt mưa lũ như vừa rồi thì 
EVNNPT đã triển khai nhiều giải pháp 
để ứng phó. Thứ nhất, EVNNPT lắp 
đặt các camera cố định trên các đỉnh 
cột tại các vị trí xung yếu để theo dõi 
tình hình mưa bão, quan trắc các cột 
điện so với các địa hình, địa chất xung 
quanh xem có bị ảnh hưởng, có bị 
sạt lở, nghiêng hay không. Thứ 2 là 
EVNNPT đầu tư, cho công nhân vận 
hành sử dụng các thiết bị bay không 
người lái đến các vị trí an toàn có thể 
tiếp cận được, từ đấy dùng các thiết 
bị bay để quan sát các vị trí không 
thể tiếp cận được. Qua việc thu thập 
hình ảnh từ camera cố định cũng như 
từ các thiết bị bay không người lái thì 
EVNNPT sẽ có chỉ đạo điều hành để 
nhằm khắc phục tạm thời hậu quả 
của mưa lũ như xử lý tạm các vị trí 
móng cột bị sạt lở, néo tạm cột cũng 
như phủ bạt chân móng, và việc quan 
trắc bằng các camera cũng như thiết 
bị bay cũng tạo điều kiện cho các đơn 
vị thiết kế có các phương án để xử lý 
lâu dài.

PV: Qua thực tế ảnh hưởng 
mưa bão trong thời gian vừa rồi thì 

EVNNPT sẽ tính đến phương án đầu 
tư các thiết bị công nghệ như thế nào 
để đảm bảo công tác quản lý vận 
hành hệ thống TTĐ quốc gia trước 
diễn biến thời tiết ngày càng cực 
đoan, thưa ông ?

Ông Lưu Việt Tiến:  Với công 
nghệ 4G như hiện nay và công nghệ 
5G trong tương lai sắp tới thì việc 
truyền tin, truyền dữ liệu tương đối 
thuận lợi,việc ứng dụng các camera 
gắn cố định trên các đỉnh cột điện 
là một giải pháp hết sức hữu ích. 
EVNNPT sẽ tiếp tục trang bị thêm 
nhiều camera ở các vị trí xung yếu để 
vừa quan trắc sự biến đổi của địa chất, 
đồng thời giám sát hành lang tuyến 
trước sự thay đổi của các thảm thực 
vật hoặc sự tác động của con người, 
máy móc hay các công trình xây dựng 
lân cận. Ngoài ra, việc ứng dụng các 
thiết bị bay không người lái là một xu 
hướng tất yếu để đảm bảo quản lý, 
vận hành đường dây, đồng thời tăng 
năng suất, giảm sức lực cũng như giữ 
an toàn cho người lao động không 
phải tiếp cận những khu vực nguy 
hiểm như trước kia.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông 
về cuộc trao đổi!

 Nguyên Long 

Ông Lưu Việt Tiến - Phó Tổng Giám đốc EVNNPT kiểm tra tình hình vận hành TBA 500 kV Dốc Sỏi sau bão số 9
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Nồi áp suất đa năng chống dính tuy đắt 
hơn, nhưng lại tiện dụng hơn kiểu nồi 
áp suất truyền thống khi nấu ăn.

Có hai loại nồi áp suất cơ bản, 
loại truyền thống cấu tạo đơn 
giản, thường chỉ phục vụ chức 

năng hầm và loại đa năng kiểu mới, 
với nhiều tính năng, có thể phục vụ 
nhiều nhu cầu nấu ăn khác nhau.

Người dùng nên dựa vào số lượng 
thành viên trong gia đình để quyết 

định chọn loại nồi áp suất có dung tích 
bao nhiêu

Nồi áp suất truyền thống

Được cấu tạo bằng nhôm hoặc 
thép không gỉ. Nồi nhôm có trọng 
lượng nhẹ, dẫn nhiệt tốt, vệ sinh 
nhanh chóng nhưng độ bền và độ an 
toàn thực phẩm không cao. Nồi bằng 
thép không gỉ có đáy dày, nặng hơn, 
thời gian nấu lâu hơn nhưng độ bền 
và độ an toàn thực phẩm cao.

Khi chọn mua loại này, bạn cần 
chọn loại có tay cầm bằng nhựa cứng 
chắc chắn, nồi có tay cầm hai bên 
càng dễ sử dụng. 

Bộ điều chỉnh áp suất gồm 
nhiều kiểu van như: van nhảy, van 
quả tạ (van quả lắc), van quả tạ kiểu 
mới. Van quả tạ được sử dụng nhiều 
ở loại - nó sẽ rung và kêu khi áp suất 
trong nồi đạt mức chuẩn nhưng hay 
thức ăn hay bị trào vào lỗ thông hơi. 
Bạn cần vệ sinh thường xuyên van để 
đảm bảo an toàn khi nấu.

Nồi có giá khoảng 500 nghìn 
đồng đến một triệu đồng tùy từng 
kích cỡ và thương hiệu. Các thương 
hiệu bạn có thể tham khảo như 
Supor, Sunhouse, Goldsun...

Nồi áp suất đa năng

Ngoài chức năng hầm, nồi áp 
suất đa năng còn nấu được nhiều món 
khác như: Súp, cháo, hầm, kho thịt...

Nồi đa năng có thiết kế giống 
nồi cơm điện, có chế độ ngắt tự động 
nên trong thời gian nấu bạn có thể 
tranh thủ làm việc khác, không phải 
đứng trông và canh giờ như nồi 
truyền thống.

Chất liệu nồi đa dạng như hợp 
kim đen, inox, nhôm... 

Nồi áp suất đa năng chống 
dính đang dần thay thế nồi áp suất 
truyền thống nhờ sự tiện dụng và đa 
dạng về mẫu mã và xuất xứ. Nồi có 
giá khoảng 900 nghìn đồng đến hơn 
2 triệu đồng tùy kích cỡ và thương 
hiệu. Các thương hiệu bạn có thể 
tham khảo: Bluestone, Sunhouse, 
Phillip, Sanyo...

Một vài lưu ý khi sử dụng nồi 
áp suất

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng nhà 
sản xuất đưa ra để biết thời gian nấu 
tối ưu cho từng loại thực phẩm.

Nên để áp suất trong nồi giảm 
tự nhiên, tránh khả năng xảy ra tai 
nạn khi mở đột ngột. Trường hợp cần 
tiếp thêm thức ăn vào nồi, bạn nên 
xả van đến khi hơi hết hoàn toàn mới 
mở nắp. Khi mở, bạn nên nghiêng 
người sang một bên để hơi nóng 
không ảnh hưởng đến mặt.

Tùy vào số người trong gia đình 
mà bạn chọn kích thước nồi cho phù 
hợp. Gia đình 2, 3 người nên dùng loại 
dưới 4 lít; gia đình 4, 5 người thì loại 6 
lít. Không nên nghĩ mua nồi càng to 
càng tốt vì thời gian làm nóng sẽ lâu, 
lãng phí nhiên liệu.

Lượng thức ăn không nên để 
quá 2/3 nồi. Với những thức ăn có 
nước, có thể tạo nhiều bọt khi sôi thì 
không nên để quá 1/2 nồi. Vệ sinh các 
khớp nối của nồi thường xuyên bằng 
khăn mềm để tránh gỉ sét.

Lê Quốc (Tổng hợp)

CÁCH CHỌN MUA VÀ SỬ DỤNG NỒI ÁP SUẤT Hà Nội: Triển khai chương 
trình “Hành động vì quyền lợi 
người tiêu dùng” năm 2021

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa 
các hoạt động bảo vệ lợi ích 
người tiêu dùng, UBND TP Hà 
Nội vừa ban hành Kế hoạch 
số 11/KH-UBND về triển khai 
chương trình “Hành động vì 
quyền lợi người tiêu dùng” năm 
2021 của thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, các hoạt động 
vì quyền lợi người tiêu dùng 
được TP Hà Nội tổ chức thực 

hiện trong cả năm 2021, trong 
đó hoạt động hưởng ứng “Ngày 
Quyền của người tiêu dùng Việt 
Nam” được tổ chức trong tháng 
3/2021 với chủ đề: “Kinh doanh 
trách nhiệm, tiêu dùng bền vững 
trong thời kỳ bình thường mới”. 
Đối tượng tham gia gồm các cơ 
quan quản lý, người tiêu dùng, 
các tổ chức, doanh nghiệp, các hội 
bảo vệ người tiêu dùng trên địa 
bàn thành phố.

Trong khuôn khổ chương trình 
sẽ diễn ra các hoạt động: Lễ mít 
tinh hưởng ứng “Ngày Quyền của 
người tiêu dùng Việt Nam 15/3”; hội 
chợ hàng hóa, sản phẩm vì người 
tiêu dùng; các chương trình tuyên 
truyền, tư vấn, giải đáp hỗ trợ bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng…

Chương trình trên là hoạt 
động nhằm xây dựng văn hoá 
tiêu dùng, ý thức chủ động bảo 
vệ bản thân của người tiêu dùng 
như: tìm hiểu thông tin, mua sản 
phẩm có nguồn gốc xuất xứ, chủ 
động tìm đến đơn vị trợ giúp khi 
bị xâm phạm quyền lợi, chủ động 
nắm rõ luật, thông tin tiêu dùng và 
phương thức bảo vệ quyền lợi bản 
thân. Đồng thời nâng cao tinh thần 
trách nhiệm của các doanh nghiệp, 
các tổ chức, cá nhân trong việc sản 
xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 
đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá 
cả hợp lý phục vụ người tiêu dùng.

Hải Triều
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Việc chỉ tập trung nguồn sáng tại 
một vị trí có thể làm bé bị mỏi mắt khi 
ngồi học trong thời gian dài, và bị lóa 
khi nhìn từ sáng ra tối và ngược lại. Vì 
vậy, nên tạo một không gian ánh sáng 
đồng nhất để mắt bé không phải điều 
tiết quá nhiều.

Tham khảo một số tiêu chí dưới 
đây sẽ giúp các bậc phụ huynh 
dễ dàng cân nhắc, lựa chọn 

đèn bàn tốt cho sức khỏe, đồng 
hành cùng con lâu dài trong quá 
trình học tập.

Chiều cao của đèn

Phụ huynh nên chọn đèn học có 
thể điều chỉnh được độ cao phù hợp. 
Với các loại đèn để trên bàn học, nên 
chọn loại đèn có độ cao từ 40 – 50 
cm hoặc có thể tùy chỉnh độ cao phù 
hợp. Đây là độ cao phù hợp với trẻ, 
giúp ánh sáng tỏa đều khắp bàn học.

Công suất đèn quyết định việc 
bảo vệ đôi mắt của người dùng

Nên chọn đèn có công suất phù 
hợp, quá yếu hay quá mạnh đều làm 

mắt bé phải điều tiết nhiều, gây nhức, 
mỏi mắt. Bởi vì công suất đèn quyết 
định phần lớn trong việc bảo vệ mắt 
cho trẻ nhỏ.

Vì vậy, khi chọn đèn bàn học là 
loại lắp bóng đèn LED, nên chọn loại 
có công suất dưới 13W, hoặc chọn 
bóng đèn công suất dưới 60W nếu là 
loại bóng đèn sợi đốt.

Thân và chụp đèn nên linh 
hoạt và không hắt sáng quá nhiều

Những loại đèn có thân đèn (cần 
đèn) có thể điều chỉnh linh hoạt, xoay 
được các phía giúp học sinh có thể 
điều chỉnh phù hợp với nhiều không 
gian học khác nhau.

Phần chụp đèn tốt là phần được 
thiết kế không để ánh sáng hắt ra quá 
nhiều, đồng thời cũng không che 
khuất nhiều ánh sáng gây tối khi sử 
dụng. Bạn nên yêu cầu người bán bật 
thử để kiểm tra thực tế phần này.

Loại ánh sáng

Ánh sáng phổ biến được sử 
dụng trong sản xuất đèn bàn học là 

ánh sáng vàng và ánh sáng trắng. Các 
bậc phụ huynh nên lưu ý rằng, mỗi 
loại ánh sáng lại có ảnh hưởng riêng 
đến tâm lý của trẻ.

Nếu phụ huynh muốn tạo cho 
con cảm giác tỉnh táo, tập trung khi 
ngồi vào bàn học, thì ánh sáng trắng 
là sự lựa chọn lý tưởng. Tuy nhiên, 
nếu muốn tạo cảm giác gần gũi và 
ấm áp, ánh sáng vàng lại đáp ứng 
được yêu cầu này.

Chọn đèn có kiểu dáng phù 
hợp với sở thích của trẻ

Như bạn đã biết, trẻ thường rất 
thích những nhân vật hoạt hình ngộ 
nghĩnh. Ngoài ra, mỗi bé lại có những 
sở thích rất riêng về màu sắc, không ai 
giống ai. Ngoài việc cố gắng tìm kiếm 
những loại đèn phù hợp về chiều cao, 
màu sắc, loại ánh sáng, thì kiểu dáng 
đèn cũng vô cùng quan trọng. Một 
chiếc đèn phù hợp với sở thích của bé 
có thể khiến bé thích thú, muốn ngồi 
vào bàn học và có thêm động lực để 
học bài.

Nhật Anh

Các phụ huynh cần bật thêm các đèn khác cùng với đèn bàn để đảm bảo mắt không điều tiết quá nhiều gây mỏi mắt

PHỤ HUYNH NÊN CHỌN 
ĐÈN HỌC PHÙ HỢP 

ĐỂ BẢO VỆ MẮT CHO TRẺ
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