
Thấm thoát đã 46 năm trôi qua 
kể từ ngày đất nước ta hoàn 
toàn giải phóng, Bắc Nam thu 

về một mối sau chiến dịch Hồ Chí 
Minh lịch sử. Chiến thắng 30/4/1975 
là một trong những mốc son chói lọi 
nhất trong lịch sử dựng nước và giữ 
nước của dân tộc ta. Đó là biểu tượng 
sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí 
phách và trí tuệ của con người Việt 
Nam. Suốt 30 năm kể từ ngày Cách 
mạng tháng Tám năm 1945 thành 
công, cả dân tộc đã kiên cường chiến 
đấu hy sinh để đi tới thắng lợi trọn 
vẹn “Bắc Nam sum họp một nhà”…

Có thể nói không một đất nước 
nào trên thế giới trải qua nhiều cuộc 
kháng chiến chống giặc ngoại xâm 
như dân tộc Việt Nam. Từ cổ chí kim, 
ông cha ta đã viết lên biết bao trang 
sử hào hùng bằng những cuộc kháng 
chiến bảo vệ non sông bờ cõi. Chiến 
dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã chính 
thức chấm dứt thời kỳ kháng chiến 
gian khổ của dân tộc, mở ra một thời 
kỳ mới cho đất nước - Thời kỳ hòa 
bình và thống nhất!

Với mỗi người Việt Nam, ngày 
30/4/1975 là một ngày lịch sử trọng 

đại. Đó là ngày mà chiến tranh dần đi 
vào dĩ vãng, đất nước sạch bóng thù 
xâm lược, hoà bình trở lại trên toàn 
cõi Việt Nam. Đó là ngày đoàn tụ: 
Non sông thu về một mối, Bắc - Nam 
liền một dải từ địa đầu Lũng Cú đến 
mũi Cà Mau. Vĩ tuyến 17 ngang dòng 
sông Bến Hải chỉ còn là di tích lịch sử 
một thời…

Ngày 30/4 là ngày hoà hợp dân 
tộc, từng gia đình và cả dân tộc sum 
họp dưới mái nhà Việt Nam, người 
một nước cùng nhìn về một hướng, 

cùng chung một con đường… Hoà 
hợp dân tộc đã hoá giải xung đột, 
xoá bỏ hận thù, giải phóng nội lực để 
cùng nhau bước vào kỷ nguyên mới: 
Kỷ nguyên hoà bình, thống nhất, độc 
lập, tự do cùng đi lên Chủ nghĩa xã 
hội, xây dựng đất nước đàng hoàng 
hơn, to đẹp hơn…

Chiến thắng 30/4 là chiến thắng 
của nội lực Việt Nam, của truyền 
thống văn hoá dân tộc, của sự lãnh 
đạo tài tình, sáng tạo của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và Đảng ta, đồng thời là 
sự ủng hộ giúp đỡ chí tình của bạn 
bè quốc tế, của các nước Xã hội chủ 
nghĩa anh em, của nhân dân tiến bộ 
trên toàn thế giới, trong đó có nhân 
dân Mỹ.

Có trải qua những năm tháng 
chiến tranh, chứng kiến cảnh đất 
nước hai miền chia cắt mới thấy ý 
nghĩa to lớn của chiến thắng 30/4, 
mới cảm nhận hết giá trị của những 
năm tháng hoà bình và sự thống 
nhất, toàn vẹn Tổ quốc. Vì cuộc sống 
hoà bình và toàn vẹn lãnh thổ mà cả 
dân tộc tiến hành cuộc kháng chiến 
30 năm. Vì thế, hơn ai hết, người Việt 

VẸN NGUYÊN Ý NGHĨA 
NGÀY BẮC NAM SUM HỌP MỘT NHÀ!
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Nam càng quý trọng những 
ngày tháng hôm nay, càng 
trân trọng những thành quả 
có được, để thấy đất nước 
đổi mới từng ngày trong hoà 
bình, xã hội ổn định.

Trên hết, tinh thần 
chiến thắng 30/4 đang cổ 
vũ chúng ta trong công cuộc 
xây dựng và bảo vệ đất nước 
hôm nay. Ý chí quyết chiến 
quyết thắng thôi thúc chúng 
ta khôg cam chịu cảnh 
nghèo nàn lạc hậu, chậm 
phát triển. Tính sáng tạo, táo 
bạo, bất ngờ, tranh thủ thời 
cơ giúp chúng ta biến thách 
thức thành cơ hội, xoay 
chuyển tình thế, vượt lên 
khó khăn, ổn định nền kinh 
tế trong giai đoạn khó khăn 
hiện nay… Và nữa, bài học từ 
phát huy sức mạnh hoà hợp 
và đoàn kết toàn dân tộc 
mách bảo chúng ta tiếp tục 
có những chính sách khuyến 
khích hiền tài, khơi nguồn 
lực của toàn xã hội, chăm lo 
tốt hơn nữa những vấn đề an 
sinh xã hội…

Ngày hôm nay, trong 
công cuộc đổi mới và xây 
dựng đất nước, không lúc 
nào chúng ta thôi tự hào 
và biết ơn những hy sinh to 
lớn của thế hệ cha ông, anh 
hùng đã chiến đấu bảo vệ 
tổ quốc. Chúng  ta luôn cố 
gắng nỗ lực không ngừng 
trong công cuộc xây dựng 
đất nước, phát huy tinh thần 
đoàn kết, tự lực, tự cường. 
Đặc biệt có thể thấy trong 
thời kỳ chống dịch Covid-19, 
nhà nước và Chính phủ đã 
và đang làm rất tốt trong 
công tác phòng dịch.  Phát 
huy truyền thống yêu nước, 
mỗi chúng ta hãy cùng nhau 
cố gắng, đẩy lùi dịch bệnh, 
giữ vững an toàn cho chính 
mình và đất nước. 

Khôi Nguyên

Bác Hồ 
VỚI NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5

Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, nước nhà được 
độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 22-C/NV/CC ngày 
18/2/1946 về những ngày nghỉ Tết, kỷ niệm lịch sử và lễ tôn giáo, 
trong đó công bố: Ngày 01/5 là một trong những ngày lễ chính thức 
và công nhân, lao động cả nước được nghỉ một ngày có hưởng lương. 
Kể từ đây, ngày 01/5 được coi là một trong những ngày lễ chính thức 
hằng năm của Nhà nước ta.

Bác Hồ thăm xưởng cơ khí Nhà máy ô tô 1-5, tháng 12/1963 (ảnh tư liệu)

Năm 1924, trên đất nước Xô-Viết, lần đầu tiên, Bác Hồ tham dự kỷ niệm ngày 01/5. 
Cũng nhân dịp này, Người ký tên vào lời kêu gọi của Quốc tế nông dân gửi nông dân 
toàn thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh và củng cố tình đoàn kết chiến đấu với  giai cấp 
công nhân. Cũng ngày này, Bác Hồ nhận được giấy mời của Ban Chấp hành Quốc tế 
cộng sản tham gia cuộc mít-tinh kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động 01/5 tại Hồng Trường 
và phát biểu ý kiến tại cuộc mít-tinh của nhân dân lao động Matxcơva kỷ niệm ngày lễ 
lớn này.

Tiếp sau đó, trong quyển “Đường kách mệnh” xuất bản năm 1927, khi trình bày về 
Quốc tế thứ hai, Bác Hồ đã nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội I về ý nghĩa của Ngày Quốc 
tế Lao động 1/5. Cùng Nghị quyết này, Bác Hồ nhắc nhở Nhân dân ta phải tiến hành kỷ 
niệm ngày lễ lớn này.
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Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bác Hồ, trong quá 
trình chuẩn bị tiến tới thành lập Đảng, đặc biệt, từ sau khi 
Đảng ra đời, kỷ niệm ngày 1/5 trở thành một yêu cầu quan 
trọng, cần thiết đối với cách mạng của nhân dân ta vì độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Ngày 01/5/1929, Đại hội toàn quốc của Việt Nam 
Thanh niên Cách mệnh đồng chí Hội họp ở Hương Cảng 
được tiến hành. Ngày này, nhiều nơi trong nước, công 
nhân bãi công, rải truyền đơn, treo cờ đỏ để kỷ niệm Ngày 
Quốc tế Lao động.

Sau khi Đảng ra đời 03/02/1930, một làn sóng đấu 
tranh đòi độc lập nổ ra khắp nước, từ thành thị đến nông 
thôn. Nhân dân lao động đã tổ chức treo cờ Đảng ở nơi 
công cộng, rải truyền đơn ở các đường phố, chợ búa, công 
sở địch. Nhiều cuộc mít-tinh biểu tình, bãi công, tuần 
hành thị uy được tiến hành ở nhiều nơi.

Trên cơ sở làn sóng đấu tranh sôi sục ấy, Đảng chủ 
trương lấy việc kỷ niệm ngày 1/5 phát động một cao trào 
cách mạng rộng lớn. Đây là lần đầu tiên, kỷ niệm Ngày 
Quốc tế Lao động được tổ chức công khai, rầm rộ, có quy 
mô lớn, gắn liền với cuộc đấu tranh cách mạng đang diễn 
ra là bước ngoặt của cao trào 1930 - 1931.

Sau cao trào cách mạng 1930 - 1931, việc kỷ niệm 
Ngày Quốc tế Lao động, tuy không tiến hành rầm rộ ở bên 
ngoài, song vẫn được tổ chức đều đặn trong các lao tù của 
đế quốc. Các chiến sĩ cộng sản bị bắt giam kỷ niệm ngày 
1/5 trong nhà tù để giữ vững  tinh thần đấu tranh, chuẩn 

bị bước vào cuộc đấu tranh mới tất thắng, song vô cùng 
khó khăn, gian khổ.

Trong cao trào cách mạng dân chủ 1936 - 1939, lợi 
dụng nhiều điều kiện hoạt động công khai hợp pháp, 
Đảng lãnh đạo Nhân dân tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế 
Lao động một cách trọng thể, nhằm  đạt những mục tiêu 
cụ thể, thiết thực. Ở Sài Gòn, bộ phận công khai của Đảng 
tổ chức mít-tinh có hàng ngàn người tham gia với các khẩu 
hiệu đòi tự do, dân chủ, triệt để thi hành luật lao động, đòi 
tăng lương, giảm sưu thuế, chống chiến tranh, ủng hộ hòa 
bình, ủng hộ Liên Xô, ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân 
dân Trung Quốc và Tây Ban Nha. Ở Hà Nội, cuộc mít-tinh 
được tổ chức một cách hợp pháp với 25 ngàn người thuộc 
các tầng lớp tham gia, hô to các khẩu hiệu đòi tự do, dân 
chủ, chống phát - xít và chiến tranh.

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, ngày 1/5 trở thành 
ngày hội lớn của Nhân dân lao động, là một dịp biểu 
dương lực lượng mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 01/5/1946, lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, 
Ngày Quốc tế Lao động 1/5 được tổ chức kỷ niệm mít 
tinh trọng thể tại Hà Nội, với sự tham dự của 20 vạn nhân 
dân lao động. Nhân dịp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc 
Lời kêu gọi: “Cùng đồng bào toàn quốc! Cùng anh chị em 
lao động! Ngày 1/5 là một ngày Tết chung cho tất cả các 
nước trên thế giới. Đó là một ý nghĩa đoàn kết rất sâu xa. 
Ở nước ta, lần này là lần đầu tiên đồng bào ta, anh chị em 
lao động ta được tự do đón tiếp ngày 1/5. Vậy nên nó có ý 
nghĩa đặc biệt sâu xa hơn nữa. Đối với chúng ta nó là một 
ngày để cho thế giới biết rằng: Ngày này chẳng những là 
ngày Tết Lao động, mà cũng là ngày nhân dân đoàn kết. 
Đoàn kết để giữ vững tự do dân chủ. Đoàn kết để kiến 
thiết nước nhà. Đoàn kết để xây dựng một đời sống mới”.

Từ sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất 
nước đến nay, ngày 1/5 vừa là ngày kỷ niệm Quốc tế Lao 
động lại vừa là điểm xuất phát của nhiều phong trào thi 
đua lao động xây dựng quê hương. Có thể nói, Ngày Quốc 
tế Lao động 1/5 rõ ràng đã sớm đến với phong trào yêu 
nước của nhân dân Việt Nam. 

Thấm nhuần tư tưởng của Bác, ngày Quốc tế Lao 
động hằng năm đã trở thành ngày hội lớn, ngày Tết đầy ý 
nghĩa của Nhân dân lao động trên cả nước. Theo đó, nhân 
dân lao động trong cả nước đã và đang tích cực ra sức thi 
đua, lập nhiều thành tích, đoàn kết rộng rãi, thắt chặt mối 
quan hệ gắn bó với nhau. Trong giai đoạn hiện nay, những 
thời cơ mới đang đến nhưng cũng có không ít những 
thách thức lớn, người lao động Việt Nam đã và đang chủ 
động, tự tin, phát huy truyền thống tốt đẹp để đạt được 
những thành quả to lớn hơn trong lao động sản xuất, góp 
phần thực hiện thành công quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước.

Quốc Chiêu (Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh)
Sắc lệnh số 22-C/NV/CC
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I. Tóm tắt.

Trong nhiều thập kỷ qua, dầu cách điện gốc khoáng 
được sử dụng phổ biến trong máy biến áp (MBA) ở hầu 
hết các quốc gia trên thế giới. Bên cạnh những ưu thế về 
đặc tính cách điện, làm mát và giá thành thì dầu cách điện 
gốc khoáng không thân thiện với môi trường và không 
bị phân hủy sinh học. Những năm gần đây, để khắc phục 
những nhược điểm của dầu cách điện gốc khoáng cũng 
như tìm nguồn thay thế, các nhà khoa học đã và đang 
nghiên cứu nhiều loại dầu cách điện có nguồn gốc khác 
nhau, trong đó có dầu cách điện gốc thực vật. Hiện nay, 
trên thế giới có hơn một triệu MBA đang vận hành sử 
dụng loại dầu này.  

Dầu cách điện gốc thực vật có các ưu điểm so với dầu 
cách điện gốc khoáng như độ bền điện cao, điểm chớp 
cháy cao, phân hủy hoàn toàn và không độc đối với con 
người và môi trường. Do đó, dầu cách điện gốc thực vật 
phù hợp sử dụng ở khu vực đông dân cư và những nơi cần 
phải hạn chế nguy cơ cháy nổ. Tuy nhiên, dầu cách điện 
gốc thực vật vẫn tồn tại một số nhược điểm như: Độ nhớt 
cao, nhiệt độ đông đặc cao và giá thành cao hơn so với 
dầu gốc khoáng. 

Một trong những loại dầu cách điện gốc thực vật là 
dầu Envirotemp FR3 (dầu FR3). Đây là một loại dầu este tự 
nhiên, được sản xuất với thành phần chủ yếu từ đậu nành 
và phụ gia; không chứa thành phần của dầu mỏ, halogen, 
silicon, lưu huỳnh, ...Dầu FR3 bị phân hủy sinh học nhanh 
và triệt để trong cả môi trường đất và môi trường nước; 
không độc hại đối với thủy sinh và có màu xanh lá. 

Tại Việt Nam, hiện nay có một số tổ chức đang sử 
dụng dầu FR3 cho máy biến thế và đã thí nghiệm dầu định 
kỳ tại Công ty Thí nghiệm Điện Miền Nam như: Công ty 
Khí Cà Mau, Nhà máy Xử lý Khí Nam Côn Sơn, Nhà máy 
Unilever, … 

Bài báo này nhằm mục đích giúp cho những tổ chức 
sử dụng máy biến áp hiểu rõ hơn về những ưu điểm, nhược 

điểm và những đặc tính của dầu FR3. Từ đó, có phương án 
lựa chọn loại dầu FR3 cho MBA.

II. Đặc tính của dầu FR3.

1. Thành phần hóa học

Thành phần hóa học của dầu FR3 là một hỗn hợp các 
triglyceride được tạo thành từ ba nhóm axit béo (R’, R’’ và 
R’’’) gắn kết với khung glycerol bằng các liên kết Este (Hình 
1). Ba axit béo này có thể cùng hoặc khác loại. Do sự tồn 
tại của các liên kết Este nên dầu thực vật được xem như là 
chất lỏng có cực và có khả năng hút ẩm thông qua liên kết 
Hi-đrô (Hình 2). Điều này dẫn đến hàm lượng nước hòa tan 
cực đại trong dầu FR3 cao gấp nhiều lần so với dầu gốc 
khoáng nên sẽ làm giảm ảnh hưởng của độ ẩm đến độ 
bền điện của dầu FR3.

 

Hình 1. Cấu trúc triglyceride.  

DẦU CÁCH ĐIỆN GỐC THỰC VẬT
ENVIROTEMP FR3

                                               

 Phạm Minh Hoàng - Bùi Hữu Phúc
                                                 Công ty Thí nghiệm Điện miền Nam
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Hình 2. Liên kết giữa triglyceride với phân tử nước.

Hình 3. Màu sắc của dầu Envirotemp FR3. 

2. Các đặc tính hóa lý

Hiện nay, chưa có tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam đánh 
giá chất lượng dầu FR3 nên việc đánh giá được dựa vào các 
tiêu chuẩn quốc tế như: IEEE STD C57.147, ASTM D 6871, ...

Các hạng mục cần thử nghiệm đối với dầu FR3 tương 
tự như dầu gốc khoáng, cụ thể như sau:

2.1. Điện áp đánh thủng:

Điện áp đánh thủng là điện áp mà tại đó sự đánh 
thủng xảy ra giữa hai điện cực trong điều kiện thử nghiệm. 
Đo điện áp đánh thủng là đo lường khả năng chịu ứng 
suất điện của dầu. Kết quả của điện áp đánh thủng bị ảnh 
hưởng bới các tác nhân có trong dầu như: Nước, bụi bẩn, 
các hạt dẫn điện, ...

2.2. Hàm lượng nước

Hàm lượng nước được xác định bằng phương pháp 
Karl Fishcher. Hàm lượng nước thấp là cần thiết để đạt 
được độ bền điện và đặc tính tổn thất điện môi thấp nhằm 
tối đa hóa tuổi thọ của hệ thống cách điện và giảm thiểu 
ăn mòn kim loại. Dầu FR3 có hàm lượng nước cao hơn dầu 

gốc khoáng khoảng 20 lần

2.3. Tg góc tổn thất điện môi

Tg góc tổn thất điện môi là số đo tổn thất điện môi 
trong dầu. Số đo này nhỏ là cần thiết, cho thấy tổn thất điện 
môi thấp và hàm lượng tạp chất hòa tan trong dầu thấp.

2.4. Hàm lượng khí hòa tan trong dầu

Quy trình lấy mẫu, phân tích và đánh giá hàm lượng 
khí hòa tan trong dầu FR3 tương tự như dầu gốc khoáng.

Các khí cháy sinh ra trong dầu qua quá trình vận hành là 
do các nguyên nhân: Phóng điện cục bộ, quá nhiệt giấy cách 
điện, quá nhiệt dầu, chớp tia lửa điện, phóng hồ quang, ...

Việc phân tích hàm lượng khí hòa tan trong dầu là 
bước đầu tiên để xác định tình trạng vận hành của MBA.

2.5. Trị số acid: 

Trị số acid là số mg KOH cần thiết để trung hòa với 
lượng acid có trong 1 g dầu.. Đối với dầu FR3, các thành 
phần acid được sinh ra chủ yếu từ quá trình thủy phân, 
nhiệt phân và oxy hóa dầu. Trị số acid thấp là cần thiết để 
giảm thiểu sự dẫn điện và ăn mòn kim loại cũng như để 
tối đa hóa tuổi thọ của hệ thống cách điện.

2.6. Điểm chớp cháy và điểm bắt cháy

Điểm chớp cháy của dầu là nhiệt độ thấp nhất tại đó 
lượng hơi thoát ra ngoài sẽ chớp cháy rồi vụt tắt khi có 
ngọn lửa đưa vào. Điểm bắt cháy là nhiệt độ thấp nhất tại 
đó lượng hơi thoát ra ngoài bắt cháy khi có ngọn lửa đưa 
vào và duy trì ngọn lửa trong 5 giây.

Dầu FR3 có điểm chớp cháy cao khoảng gấp đôi so 
với dầu gốc khoáng.

2.7. Độ nhớt

Độ nhớt là đại lượng đặc trưng cho khả năng đối lưu 
tuần hoàn của dầu tại nhiệt độ vận hành của MBA. Dầu 
FR3 có độ nhớt cao hơn dầu gốc khoáng. Độ nhớt của dầu 
FR3 có thể tăng theo thời gian là do quá trình oxy hóa khi 
dầu tiếp xúc không khí và nhiệt.

2.8. Điểm đông đặc

Điểm đông đặc là nhiệt độ thấp mà tại đó vẫn giữ 
được tính lưu động của dầu. Dầu FR3 có điểm đông đặc 
cao hơn dầu gốc khoáng nên việc sử dụng FR3 phụ thuộc 
vào nhiệt độ môi trường mà MBA vận hành, nhất là ở 
những nơi lạnh.

2.9. Hàm lượng PCB

PCB là hợp chất hữu cơ bền vững, gây hại cho môi 
trường và sức khỏe con người. Việc phân tích hàm lượng 
PCB để đánh giá dầu có an toàn với môi trường hay không. 
Dầu FR3 không chứa hàm lượng PCB.
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 STT Hạng mục thử nghiệm
Phương pháp thử 

nghiệm ATSM
Tiêu chuẩn của dầu 

FR3 theo ASTM D6871
Tiêu chuẩn của dầu gốc 

khoáng theo ASTM D3487

1 Điện áp đánh thủng ( kV) D877 ≥ 30 ≥ 30

2
Tg gốc tổn thất điện môi (%)
- 20oC
- 100oC

D924 ≤ 0.20
≤ 4.0

≤ 0.05
≤ 0.30

3
Độ nhớt (Cst)
- 40oC
- 100oC

D445 ≤ 50
≤ 15

≤ 12.0
≤ 3.0

4 Hàm lượng nước (ppm) D1533 ≤ 200 ≤ 35

5 Điểm đông đặc D97 ≤ -10 ≤ -40

6 Trị số acid (mg KOH/g dầu) D974 ≤ 0.06 ≤ 0.03

7 Hàm lượng PCB (ppm) D4059 Không phát hiện Không phát hiện

8 Điểm chớp cháy (oC) D92 ≥ 275 ≥ 145

9 Điểm bắt cháy (oC) D92 ≥ 300 -

Bảng 1. Tiêu chuẩn các hạng mục thử nghiệm của dầu FR3 mới và dầu gốc khoáng mới.

III. Ưu điểm và nhược điểm của dầu FR3 so với dầu gốc khoáng. 

1. Ưu điểm:

- Cải thiện khả năng cháy nổ: Dầu FR3 có điểm bắt cháy (khoảng 360oC) cao hơn  điểm bắt cháy của dầu gốc 
khoáng (khoảng 165oC), nên khả năng chống cháy là ưu điểm nổi bật của loại dầu này so với các loại dầu gốc khoáng 
đang được sử dụng và giúp giảm đáng kể rủi ro cháy nổ. Ngoài ra, áp suất hình thành thấp khi xảy ra sự cố hồ quang, 
làm giảm rủi ro cháy nổ MBA.

Hình 4. Điểm chớp cháy và điểm bắt cháy của các loại dầu cách điện.

- Tăng tuổi thọ của giấy cách điện: Khả năng giữ ẩm cao của dầu FR3 giúp giấy cách điện có tốc độ lão hóa chậm 
hơn. Các thí nghiệm về tuổi thọ của giấy cách điện khi ngâm trong dầu gốc khoáng và dầu FR3 đã cho thấy: Ở cùng một 
điều kiện, thời gian phân hủy giấy cách điện trong dầu FR3 lâu hơn từ 5 đến 8 lần so với dầu gốc khoáng.
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Hình 5. Sự thay đổi của giấy cách điện ở cùng điều kiện nhiệt độ và thời gian khi được ngâm trong dầu FR3 và dầu gốc khoáng.

- Tăng tuổi thọ MBA: Các thí nghiệm về tuổi thọ (đo nhiệt độ điểm nóng hot spot trong MBA) đối với MBA sử dụng 
dầu gốc khoáng và MBA sử dụng dầu FR3 đã cho thấy: MBA sử dụng dầu FR3 có tuổi thọ cao hơn MBA dầu gốc khoáng 
là 20% với cùng một dung lượng.

- An toàn với môi trường: Sự cố tràn dầu gốc khoáng có thể có những tác động tàn phá đến môi trường tự nhiên 
bao gồm cả động vật, thực vật, đất, nước và con người. Không giống như dầu gốc khoáng, dầu FR3 không độc hại trong 
nước và đất vì nó phân hủy sinh học nhanh chóng và triệt để trong vòng 28 ngày ở điều kiện thời tiết tự nhiên.

2. Nhược điểm:

- Độ nhớt cao: Dầu FR3 có độ nhớt cao hơn so với dầu gốc khoáng nên hạn chế khả năng làm mát bằng đối lưu 
trong MBA cũng như sẽ tăng công suất của hệ thống làm mát cưỡng bức. 

- Điểm đông đặc cao: Dầu FR3 có điểm đông đặc cao hơn dầu gốc khoáng nên còn hạn chế trong việc sử dụng ở 
những nơi có nhiệt độ môi trường thấp.

- Chi phí cao: dầu FR3 có giá thành cao hơn so với dầu gốc khoáng.

IV. Kết luận

Nhìn chung, với những ưu điểm vượt trội như trên, dầu FR3 là một sản phẩm đáng tin cậy, hiệu quả và rất tiềm 
năng trong việc áp dụng tại Việt Nam. Mong rằng dầu FR3 ngày càng được sử dụng rộng rãi trong ngành điện, đặc biệt 
là trong các MBA phân phối.

Hiện nay, Phòng Thí nghiệm Hóa Dầu - Công ty Thí nghiệm Điện miền Nam đã trang bị hầu như đầy đủ các thiết 
bị phân tích nhằm đáp ứng nhu cầu thử nghiệm của khách hàng đối với dầu cách điện gốc khoáng cũng như dầu FR3.

Tài liệu tham khảo:
1. IEEE C157.147-22018: IEEE Guide for Acceptance and Maintenance of Natural Ester Insulating Liquid in 

Transformers
2. ASTM  D6871-03: Standard Specification for Natural (Vegetable Oil) Ester Fluids Used in  Electrical Apparatus
3. ASTM D347: Standard Specification for Mineral Insulating Oil Used in Electrical Apparatus.
4. “Envirotemp FR3 Fluid Dissolved Gas Guide”, Section R900-20-19, Cooper Power Systems, August 2006
5. Envirotemp™ FR3™ Fluid Testing GuideR2090 April 2008
6. Application of Vegetable Oil-Based Insulating Fluids for Transformers: A Review
7. https://www.cargill.com/bioindustrial/dielectric-fluids/fr3-fluid
8. https://electricenergyonline.com
9. https://www.emeraldtransformer.com
10. https://cpc.vn/vi-vn/Tin-tuc-su-kien/Tin-tuc-chi-tiet/articleId/19587
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1. Tiềm năng điện gió ngoài khơi 

Tính đến cuối năm 2020, với hơn 5,2 GW được lắp đặt mới toàn cầu, 
nâng tổng công suất điện gió ngoài khơi lên 32,5 GW, ngành công nghiệp 
này tiếp tục tăng trưởng mạnh bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 
Trên thế giới hiện có 162 trang trại điện gió ngoài khơi thuộc Châu Âu, Châu 
Á và Mỹ [1]. 

Thị trường điện gió ngoài khơi được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh 
trong 3 thập niên tới, với tổng công suất sẽ tăng gấp 10 lần, từ 23 GW năm 
2018 lên đến 228 GW năm 2030 và 1.000 GW vào năm 2050. Điện gió ngoài 
khơi sẽ chiếm gần 17% tổng công suất điện gió toàn cầu vào năm 2050 [2] 
(Hình 1).

Hình 1. Công suất lắp đặt điện gió ngoài khơi dự báo đến năm 2050 [2]

2. Cơ hội tham gia vào chuỗi 
cung ứng điện gió ngoài khơi của các 
công ty dầu khí 

Ngành dầu khí đã phải cắt giảm 
hơn 440.000 việc làm trong năm 2015 
và 2016 do giá dầu giảm sâu, cung 
vượt cầu [3]. Theo Forbes, từ tháng 3 - 
8/2020, đại dịch Covid-19 cũng khiến 
hơn 100.000 người mất việc trong 
ngành này. Bên cạnh đó, ngành dầu 
khí đứng trước thách thức tự động hóa 
trong khai thác, chuyển đổi số, chuyển 
dịch năng lượng… có thể khiến ngày 
càng nhiều người mất việc và thu hẹp 
quy mô kinh doanh. Tham gia vào 
chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi 
là hướng đi tiềm năng, giúp tận dụng 
kinh nghiệm và kỹ năng của người lao 
động cũng như mở rộng hoạt động 
kinh doanh của công ty. 

Scottish Enterprise đã đưa ra 9 
hoạt động trong chuỗi cung ứng điện 
gió ngoài khơi là những cơ hội tốt 
nhất đối với các công ty dầu khí, bao 
gồm: Quản lý dự án, Cáp nối tua-bin 
đến trạm biến áp (array cables), Cấu 
trúc trạm biến áp, Trụ tua-bin (turbine 
foundation), Công trình thép thứ cấp, 
Lắp đặt cáp, Thiết bị lắp đặt, Các dịch 
vụ hỗ trợ lắp đặt, Dịch vụ bảo trì và 
kiểm tra (Hình 2) [4].

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC KHI THAM GIA VÀO CHUỖI CUNG ỨNG 
ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI CỦA CÁC CÔNG TY DẦU KHÍ

Đào Minh Phượng, Nghiêm Thị Ngoan - Viện Dầu khí Việt Nam

Nguyễn Thị Lê - Trường Đại học Điện lực

Điện gió ngoài khơi là lĩnh vực không mới nhưng còn rất nhiều tiềm năng phát triển trong 

giai đoạn 50 năm tới, đặc biệt là ở khu vực Châu Á, khi các quốc gia đã tận dụng gần hết tiềm 

năng thủy điện và nhiệt điện than. Cùng với lợi thế về vốn, sự tương đồng về một số yêu cầu 

của điện gió ngoài khơi và dầu khí ngoài khơi là điểm mạnh để các công ty dầu khí có thể 

tham gia vào một dự án điện gió ngoài khơi. Bài báo giới thiệu các cơ hội trong chuỗi cung 

ứng của một dự án điện gió ngoài khơi mà các công ty này có thể tham gia. 
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- Quản lý dự án: Quản lý dự án trong môi trường 
biển có sự tương đồng giữa điện gió ngoài khơi và dầu 
khí ngoài khơi (có những khó khăn chung về môi trường 
biển khắc nghiệt, các vấn đề về an toàn - sức khỏe…). Các 
công ty dầu khí có thể cung cấp các dịch vụ bao gồm khảo 
sát môi trường, địa kỹ thuật, địa vật lý, loài hoang dã, tác 
động của con người, đánh giá tuyến cáp, đánh giá kết nối 
lên lưới. Các dịch vụ hỗ trợ thường được yêu cầu bao gồm 
khảo sát, pháp lý, lập kế hoạch, làm đơn xin cấp phép, 
thẩm định tài chính, làm việc với các bên liên quan, địa kỹ 
thuật và đánh giá kinh tế - xã hội;

- Cáp nối tua-bin đến trạm biến áp (array cables): Đây 
là loại cáp nối các tua-bin với nhau và với trạm biến áp. 
Mặc dù yêu cầu về loại cáp này giữa điện gió ngoài khơi 
và dầu khí ngoài khơi có sự khác biệt nhỏ, phần lớn các 
nhà cung cấp dầu khí có khả năng cung cấp cho các dự án 
điện gió ngoài khơi mà không cần khoản đầu tư lớn. JDR 
Cables, trước đây là nhà cung cấp cáp cho lĩnh vực dầu khí 
đã trở thành nhà cung cấp cáp nối tua-bin (array cables) 
số 1 cho các dự án điện gió ngoài khơi ở Châu Âu;

- Cấu trúc trạm biến áp: Tất cả dự án điện gió ngoài 
khơi có công suất lớn hơn 100 MW cần một trạm biến áp. 
Các dự án có công suất 500 MW có thể cần 2 trạm biến áp;

- Trụ tua-bin (turbine foundation): Đối với một dự án 
điện gió ngoài khơi có công suất 500 MW, bộ phận này 
chiếm 6,8% thời gian thực hiện dự án (tương ứng 380 triệu 
Euro). Loại trụ được lựa chọn để xây dựng dựa trên các đặc 
điểm vị trí dự án (độ sâu, đáy biển và kích thước tua-bin);

- Công trình thép thứ cấp: Bao gồm chế tạo các chi 
tiết nhỏ bên trong tháp tua-bin (turbine tower), trạm biến 
áp và trụ tua-bin;

- Lắp đặt cáp: Việc kéo cáp đối với điện gió ngoài khơi 
là một công việc phức tạp và có thể được thực hiện hơn 
100 lần tại một trang trại điện gió. Xu hướng hợp đồng 
EPCI lắp đặt cáp hiện nay là một cơ hội lớn cho các công ty 
dầu khí. Một cơ hội khác cho các công ty dầu khí là nghiên 
cứu, phát triển các giải pháp mới để kết nối cáp ở trụ tháp 
tua-bin hoặc phát triển các đầu nối cáp;

- Thiết bị lắp đặt: Các thiết bị này được sử dụng để: 
Vận chuyển và đảm bảo an toàn cho các bộ phận của tua-
bin trong quá trình vận chuyển, xây dựng trụ tua-bin (bao 
gồm đóng cọc) và lắp đặt tua-bin;

- Các dịch vụ hỗ trợ lắp đặt: Bao gồm thông tuyến 
cáp, cung cấp nhân sự (thuyền viên, thợ lặn…) logictics 
hàng hải, khảo sát dưới biển, gỡ bom mìn, dự báo thời tiết, 
sức khỏe và an toàn, bảo hiểm…;

- Dịch vụ bảo trì và kiểm tra: Bao gồm kiểm tra và sửa 
chữa cánh quạt, phát hiện và sửa chữa lỗi cáp, theo dõi và 
sửa chữa trụ tua-bin, bảo dưỡng tua-bin, bảo trì điện cao 
áp, khảo sát loài hoang dã và dịch vụ môi trường, các dịch 
vụ sức khỏe, an toàn và đào tạo.

3. Thách thức và kiến nghị với các công ty dầu khí 
khi tham gia thị trường điện gió ngoài khơi 

  Các công ty dầu khí phải đối mặt với nhiều thách 
thức khi tham gia vào thị trường điện gió ngoài khơi, một 
số khó khăn nổi bật là:

Hình 2. Các cơ hội tham gia vào dự án điện gió ngoài khơi của các công ty dầu khí [4]
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- Thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực: Các công 
ty hoạt động dầu khí - những “người chơi mới”, chưa 
có thành tích trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi, 
một ngành đã có mặt ở Châu Âu cách đây 25 năm. 
Để cạnh tranh với các nhà cung cấp có kinh nghiệm, 
các công ty này phải chứng minh kinh nghiệm về kỹ 
thuật, thương mại và logistics vận hành ngoài khơi, 
điều có thể áp dụng với các dự án điện gió ngoài 
khơi. Việc có được quan hệ đối tác với các nhà cung 
cấp điện gió ngoài khơi có thể giúp các công ty dầu 
khí thiết lập uy tín và là cách hiệu quả để gia nhập 
lĩnh vực này

- Các nhà đầu tư e ngại rủi ro: Các trang trại gió 
ban đầu được đầu tư từ nguồn vốn cân đối của các 
công ty dầu khí lớn. Tuy nhiên, khi các dự án ngày 
càng lớn và phức tạp, việc đi vay từ bên thứ ba sẽ trở 
nên phổ biến. Điều này có thể gây khó khăn cho các 
công ty này khi các nhà đầu tư trong lĩnh vực này sẽ 
cân nhắc việc đầu tư cho các nhà cung cấp có kinh 
nghiệm hơn là đầu tư cho các công ty dầu khí. Để 
giảm thiểu điều này họ cần đảm bảo hàng hóa và 
dịch vụ của điện gió ngoài khơi được phê duyệt và 
được công nhận về chất lượng

- Cạnh tranh về chi phí: Nhiều người cho rằng 
chi phí mà các công ty dầu khí đưa ra khá đắt. Các 
công ty này cần làm nổi bật giá trị của mình, làm rõ 
chi phí và khả năng gia tăng giá trị của mình đối với 
điện gió ngoài khơi. Ngoài ra, họ cũng nên đưa ra 
mức giá cạnh tranh và thu lợi nhuận thông qua quy 
mô lớn hơn của ngành kinh tế, nếu có thể

- Hợp đồng giá cố định: Các dự án điện gió ngoài 
khơi yêu cầu các nhà cung cấp phải tuân thủ ngân 
sách cố định và lịch trình giao hàng. Các công ty dầu 
khí cần phải chứng minh khả năng làm việc như vậy. 
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Truyền tải điện Quảng Ngãi: Triển 
khai ứng dụng thiết bị bay UAV trong 
công tác quản lý vận hành 

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia 
(EVNNPT) và Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) về việc triển khai ứng 
dụng thiết bị bay (UAV) trong công tác quản lý vận hành lưới điện 
truyền tải. Sau khi được tập huấn, Đội Truyền tải điện (TTĐ) Sơn Hà 
(TTĐ Quảng Ngãi) đã tổ chức triển khai sử dụng UAV để kiểm tra toàn 
tuyến đường dây (ĐD) 220 - 500 kV do đơn vị quản lý. 

Với đặc thù địa lý hầu hết ĐD 220 - 500 kV của đơn vị đều 
đi qua vùng rừng núi cao, khó khăn hiểm trở, đặc biệt là đoạn 
vượt đèo Violăk và vùng giáp ranh với tỉnh Kon Tum. Vì vậy việc 
Đội TTĐ Sơn Hà sử dụng thiết bị bay UAV trong công tác kiểm 
tra ĐD đã mang lại hiệu quả cao. Sau khi kiểm tra đơn vị đã thu 
thập mọi hình ảnh, dữ liệu đồng thời được lưu trữ tài liệu kỹ 
thuật bằng hình ảnh cũng như nắm rõ tình trạng vận hành của 
thiết bị trên đường dây đang mang điện.

Công nhân Đội TTĐ Sơn Hà sử dụng thiết bị bay UAV để kiểm tra 
ĐD 500 kV

Từ đầu năm 2021 đến nay, Đội TTĐ Sơn Hà đã tiến hành 
triển khai áp dụng vào thực tế, kiểm tra một số vị trí khoảng cột 
xung yếu trên toàn tuyến đường dây và tiến tới áp dụng hoàn 
toàn thay cho công tác kiểm tra truyền thống như hiện nay. 

Mặc dù ban đầu triển khai còn bỡ ngỡ, tuy nhiên từ những 
kiến thức được PTC2 tập huấn cũng như đúc kết những kinh 
nghiệm thực tế, tập thể Đội TTĐ Sơn Hà đã từng bước làm chủ 
công nghệ, nắm bắt được quy trình bay và đã dần dần thay thế 
cho việc kiểm tra định kỳ đường dây.

Sau khi kiểm tra, Đội TTĐ Sơn Hà đã tổng hợp các hiện 
tượng bất thường trên lưới truyền tải điện đang vận hành 
cũng như phát hiện những khiếm khuyết, tồn tại, đảm bảo vận 
hành lâu dài. Từ kết quả kiểm tra đơn vị đã lập kế hoạch cũng 
như đưa ra giải pháp, chuẩn bị vật tư, thời gian để sửa chữa 
đảm bảo cho lưới truyền tải vận hành an toàn, liên tục.   

Nguyễn Mạnh
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Hiện nay các tủ hợp bộ 22 kV 
tại các TBA khi đóng điện vận 
hành thì việc kiểm tra giám 

sát nhiệt độ và độ ẩm bên trong tủ 
không thể thực hiện được (do tủ 
đóng kín). Quá trình vận hành độ 
ẩm tăng lên sẽ dẫn đến hiện tượng 
phóng điện trong tủ, gây chạm chập, 
cháy nổ ảnh hướng đến quá trình 
vận hành và truyền tải điện năng. 
Bằng sự nỗ lực, kinh nghiệm, sáng 
tạo trong vận hành, tác giả và nhóm 
cộng sự công tác tại TTĐ Quảng Ngãi 

đã nghiên cứu triển khai thực hiện 
giải pháp: “Thiết kế lắp đặt hệ thống 
thu thập và giám sát nhiệt độ, độ ẩm 
từ xa online - ngăn ngừa phóng điện 
trong các tủ bảng” tại TBA 220 kV 
Quảng Ngãi.

Anh Võ Văn Toản - Tổ trưởng Tổ 
thao tác lưu động Quảng Ngãi (TBA 
220 kV Quảng Ngãi) tác giả chính giải 
pháp cho biết: Trước khi lắp đặt hệ 
thống này vào hoạt động, hệ thống 
các tủ hợp bộ 22 kV và tủ điều khiển 

bảo vệ tại TBA 220 kV Quảng Ngãi  
không giám sát được, chỉ thực hiện 
đo nhiệt độ mối nối và thiết bị bằng 
cách soi phát nhiệt. Nhận thấy sự khó 
khăn trong vận hành, đồng thời nâng 
cao tính an toàn cho thiết bị, nhất là 
trong điều kiện Trạm biến áp không 
người trực. Nhóm tác giả đề tài đã 
nảy sinh ý tưởng, sau đó bàn bạc, 
thảo luận các nội dung liên quan đến 
việc lắp đặt, cách thu thập, truy xuất 
số liệu…đi đến thống nhất thực hiện 
giải pháp như đã nêu.

  Anh Võ Văn Toản  cho biết 
thêm: Việc triển khai giải pháp do đơn 
vị tự thực hiện, bao gồm các công 
việc như sau: Lựa chọn thiết bị cảm 
biến, thiết kế mạch điện tử, lập trình 
vi điều khiển, thiết kế WEB, APP, triển 
khai lắp thử nghiệm, test nghiệm thu, 
đưa vào lắp đặt áp dụng thực tế,… 
Hệ thống bao gồm các thiết bị công 
nghệ tin học như: Bộ thu thập, xử lý 
dữ liệu tại các node; bộ thu thập xử lý 
dữ liệu trung gian; cảm biến thu thập 
giá trị nhiệt độ và độ ẩm môi trường; 
nguồn cấp cho cảm biến; Ổ đĩa SSD 
lưu trữ dữ liệu…việc lắp đặt cũng 
đơn giản theo sơ đồ sau:

Thiết bị thu thập, xử lí, cung cấp 
thông tin cần thiết một cách độc lập 
đến bộ xử lí trung tâm, bộ xử lí trung 
tâm có nhiệm vụ kết nối dữ liệu thu 
thập được từ hệ thống đến server 

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ 

TẠI TBA 220 KV QUẢNG NGÃI

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐTV ngày 31/12/2020 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Truyền 
tải điện Quốc gia (EVNNPT) về các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai, thực hiện 
trong năm 2021. Trong đó tập trung triển khai thực hiện tốt  chủ đề năm 2021 là: “Chuyển đổi số trong 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” và Văn bản số 4892/EVNNPT-KT ngày 14/12/2020 của EVNNPT về 
việc triển khai nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh. Truyền tải 
điện (TTĐ) Quảng Ngãi - Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã triển khai thiết kế lắp đặt hệ thống thu thập 
và giám sát nhiệt độ, độ ẩm từ xa online nhằm ngăn ngừa phóng điện trong các tủ bảng tại trạm biến áp 
(TBA) 220 kV Quảng Ngãi.

Công nhân vận hành kiểm tra hoạt động của hệ thống
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bằng giao thức HTTP và cuối cùng, dữ 
liệu được xử lí để cho phép truy xuất 
qua các thiết bị giám sát thông qua 
giao diện người dùng bằng Web, app 
chuyên dụng.

Từ khi đưa vào vận hành thử 
nghiệm hệ thống này, công tác vận 
hành thường xuyên an toàn, đơn vị 
phát hiện kịp thời các nguy cơ do 
nhiệt độ tăng, độ ẩm lớn ngăn chặn 
kịp thời các hiện tượng phóng điện 
tại các tủ bảng, đảm bảo tin cậy và 
an toàn trong quá trình vận hành và 
đang được triển khai rất hiệu quả tại 
đơn vị Trạm 220 kV Quảng Ngãi. So với 
giải pháp soi phát nhiệt thì đây là giải 
pháp có tính mới về ứng dụng công 
nghệ tin học (số hóa) vào công tác 
quản lý vận hành; theo dõi, kiểm soát 
nhanh và trực quan trên màn hình 
giao diện trang Web, có cập nhật, lưu 
trữ dữ liệu lịch sử về sự biến động của 
nhiệt độ, độ ẩm bên trong các tủ hợp 
bộ 22 kV và tủ điều khiển bảo vệ từ đó 
có giải pháp ngăn ngừa kịp thời các 
nguy cơ có thể gây ra sự cố do phóng 
điện của tủ, bảng; giúp cho người 
quản lý có sự đánh giá đúng về tình 
trạng vận hành của thiết bị, phù hợp 
xu hướng phát triển của xã hội trong 
thời kỳ kỷ nguyên số.

Có thể nói đây là giải pháp mang 
tính ứng dụng khoa học công nghệ 
vào công tác vận hành, theo chủ đề 
năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tổng 
công ty Truyền tải điện Quốc gia” 
đúng tinh thần chỉ đạo của EVNNPT 
tại Văn bản số 67/EVNNPT-TT ngày 
08/01/2021 và PTC2 tại văn bản số 
106/PTC2-VP ngày 12/01/2021. Qua 
đúc kết thực tiễn, việc triển khai thiết 
kế lắp đặt hệ thống thu thập và giám 
sát nhiệt độ, độ ẩm từ xa online nhằm 
ngăn ngừa phóng điện trong các tủ 
bảng tại TBA 220 kV Quảng Ngãi rất 
có hiệu quả, cần được Hội đồng sáng 
kiến các cấp xem xét công nhận để có 
thể triển khai đồng bộ trong các TBA 
đang vận hành.

Trần Văn Tân 

Sơ đồ khối tổng quan hệ thống đo và giám sát nhiệt độ, độ ẩm cho tủ điện

Giao diện web về kết quả nhiệt độ tại các tủ 

Thiết bị được lắp đặt tại các tủ bảng
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Đặc biệt, các vùng bị hạn mặn 
nghiêm trọng tại khu vực 
Đồng bằng sông Cửu Long 

(ĐBSCL) như Tiền Giang và Bến Tre, 
EVNSPC đã kịp thời đầu tư lắp mới, 
tăng công suất hàng chục trạm biến 
áp đảm bảo cấp điện phục vụ các 
trạm bơm nước nông nghiệp tại các 
khu vực trọng điểm.  Song song đó, 
nhằm chia sẻ với người dân tại các 
vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng của 
hạn mặn tại Tiền Giang và Bến Tre, 
EVNSPC đã thực hiện các hoạt động 
an sinh xã hội như tặng hệ thống lọc 
nước sạch, bồn chứa nước, bình nước 
uống, nước sinh hoạt…

Theo Tổng cục Phòng, chống 
thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn - NNPTNT), dự báo 

năm 2021, biến đổi khí hậu tiếp tục 
gây nhiều hình thái thiên tai nguy 
hiểm, trong đó các hình thái thiên 
tai gây nhiều thiệt hại nhất là: Bão tố, 
hạn hán, mưa lũ, mưa đá, sạt lở đất, 
lũ quét…

Mùa khô năm nay,  xâm nhập 
mặn gay gắt nhất có thể xảy ra ở 
khu vực ĐBSCL. Cũng theo đó, mực 
nước sông Cửu Long sẽ biến đổi theo 
triều và cao hơn trung bình từ 0,1-
0,3m.  Đối với sông Vàm Cỏ và sông 
Cái Lớn được dự báo trong tháng 3 và 
tháng 4, sau đó sẽ giảm dần, phạm vi 
xâm nhập mặn tại các cửa sông Cửu 
Long khoảng 55-75km.

Vùng ven biển ĐBSCL, nguồn 
nước ngọt có nguy cơ bị thiếu hụt 
cao giữa mùa khô, xâm nhập mặn 
dự báo tại các cửa sông Cửu Long 

EVNSPC LẬP PHƯƠNG ÁN TĂNG CƯỜNG 
CẤP ĐIỆN CHỐNG HẠN MẶN

 

Năm 2020 đối mặt với nhiều khó khăn vì dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên Tổng công 
ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện an 
toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống người dân trên địa bàn 21 
tỉnh thành phía Nam.

EVNSPC kiểm tra công tác cấp điện phục vụ bơm tưới chống hạn tại trạm bơm 
Cống Cái Sơn, tỉnh Bến Tre

EVNSPC chuẩn bị nhiều phương án đảm bảo cấp điện chống hạn và xâm nhập 
mặn tại các tỉnh ĐBSCL
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cao trong tháng 2, duy trì cao trong 
tháng 3, giảm dần ở tháng 6. Hiện 
dòng chảy thượng nguồn về ĐBSCL 
suy giảm, xâm nhập mặn ở ĐBSCL có 
xu thế gia tăng từ cuối tháng 1/2021. 
Các đợt xâm nhập mặn cao nhất ở 
cửa sông Cửu Long tập trung trong 
tháng 2, tháng 3 (từ 12-16/3, từ 25-
29/3); riêng các sông Vàm Cỏ, Cái Lớn 
vào tháng 3, 4 (từ 9-14/4, từ 24-28/4), 
sau đó giảm dần.

Dự báo phạm vi xâm nhập mặn 
(4g/l) sâu nhất mùa khô năm 2021 
tại các cửa sông Cửu Long. Mực nước 
đầu nguồn sông Cửu Long trong các 
tháng mùa khô năm 2021 biến đổi 
theo triều và ở mức cao hơn từ 0,1-
0,3m. Theo khuyến cáo của Trung tâm 
Dự báo KTTV quốc gia: Tình hình xâm 
nhập mặn ở ĐBSCL phụ thuộc vào 
nguồn nước từ thượng nguồn sông 
Mê Kông, triều cường và còn nhiều 
biến động trong thời gian tới. Các 
địa phương ở vùng Đồng bằng Nam 
Bộ cần cập nhật kịp thời các thông 
tin dự báo KTTV và có các biện pháp 
chủ động phòng chống hạn hán, 
xâm nhập mặn. Ngoài ra, từ tháng 
1/2021 đến tháng 4/2021, tại khu 
vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện 
3 đợt triều cường cao vào các ngày 
13-16/01/2021, 01-3/3/2021; 30/3-
01/4/2021. Tại các vùng biển phía 
Nam, từ tháng 6/2021 cần lưu ý sóng 
cao trong trường hợp có gió mùa Tây 
Nam hoạt động mạnh.

Nắm bắt được tình hình đó, 
EVNSPC đã có văn bản chỉ đạo các 
Công ty Điện lực thành viên tại các 
tỉnh phía Nam phối hợp với địa 
phương lập phương án đảm bảo 
cung cấp điện tưới tiêu, chống hạn, 
nhiễm mặn. Nội dung chỉ đạo nêu rõ:

Công ty Điện lực tỉnh phối hợp 
với địa phương lập danh sách các 
phụ tải chống hạn mặn, phụ tải thuỷ 
lợi, nông nghiệp, an sinh: Các phụ tải 
bơm nông nghiệp, tưới tiêu, nước 
sinh hoạt, bơm điều tiết nước mặn, 
van cửa đập ngăn mặn,… nắm rõ 
phương thức, lịch trình hoạt động của 
các phụ tải này.

Xây dựng các phương án đảm 
bảo điện bơm tưới tiêu, đóng mở van 
cửa đập ngăn mặn, nước sinh hoạt, 

chống hạn, mặn. Thực hiện đảm bảo 
ưu tiên điện cho các phụ tải này hoạt 
động tốt. Lập phương thức vận hành 
cho tất cả các kịch bản, tình huống 
thực tế có thể xảy ra làm gián đoạn, 
ảnh hưởng đến các hoạt động của 
các phụ tải nói trên.

Tăng cường kiểm tra, quản lý 
vận hành, kịp thời phát hiện, xử lý 
các khiếm khuyết trên hệ thống 
điện, hạn chế tối đa sự cố. Duy trì chế 
độ trực chỉ đạo điều hành cung cấp 

điện của đơn vị. Bố trí ứng trực lực 
lượng nhân sự xử lý, sửa chữa sự cố 
lưới điện; dự phòng vật tư, thiết bị 
đầy đủ, sẵn sàng xử lý nhanh các tình 
huống sự cố xảy ra.

Sau đó tổng hợp báo cáo về để 
Tổng công ty nắm bắt tình hình, có 
phương án chỉ đạo điều hành việc 
cung cấp điện hiệu quả, nhằm giảm 
bớt thiệt hại cho người dân vùng bị 
nhiễm mặn.

Mạnh Đức

Điện lực Tiền Giang đóng điện vận hành trạm bơm Nguyễn Tấn Thành, Tiền Giang
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Tại Hội nghị, đánh giá chung về 
công tác công đoàn năm 2020, 
ông Nguyễn Tiến Long - Chủ 

tịch Công đoàn Công ty cho biết: Năm 
2020, mặc dù chịu tác động nặng nề 
bởi đại dịch covid-19 và thiên tai, bão 
lũ... làm ảnh hưởng không nhỏ đến 
công tác quản lý vận hành cũng như 
kinh doanh và dịch vụ khách hàng 
của Công ty. Tuy nhiên phát huy tốt 
vai trò của mình, Công đoàn Công 
ty Điện lực Hà Tĩnh đã bám sát chỉ 
đạo của cấp trên, thực hiện tốt chủ 
đề “nâng cao chất lượng hoạt động 
Công đoàn”, đồng thời phối hợp 
hiệu quả với chuyên môn, động viên, 
khích lệ công nhân viên chức, người 
lao động (CNVC-NLĐ) vượt qua khó 
khăn, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD 
của Công ty; đảm bảo cung cấp điện 

an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng 
nhu cầu sử dụng điện của nhân dân, 
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế 
- xã hội tỉnh nhà.

Theo đó, năm qua, ngoài việc 
thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền 
lợi hợp pháp của đoàn viên, người 
lao động, Công đoàn Công ty đã tích 
cực tham gia góp ý cùng chuyên môn 
xây dựng quy chế, nội quy, quy định; 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 
chế độ, chính sách cho người lao 
động; tổ chức thực hiện quy chế dân 
chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; tập hợp 
ý kiến, kiến nghị của người lao động 
về hoạt động SXKD và chế độ chính 
sách liên quan trình người sử dụng 
lao động xem xét trả lời; tổ chức Hội 
nghị người lao động qua đó thông 
qua nhiều nội dung quan trọng như: 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH TỔ CHỨC 
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN 

NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

Ngày 03/3/2021, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Tiến Long - Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Hội 
nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 đã được diễn ra với 
sự tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty và Chủ tịch Công đoàn cơ sở 
thành viên. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Phúc Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty.

 Ông Nguyễn Phúc Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo 
tại Hội nghị 

 Ông Nguyễn Tiến Long, Chủ tịch Công đoàn chủ trì Hội nghị

Ñieän & Ñôøi soáng     15

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏC î



Thỏa ước lao động tập thể, nội quy 
lao động và công khai các hoạt động 
của đơn vị; tổ chức đối thoại định kỳ 
giữa đại diện tập thể người lao động 
và người sử dụng lao động...Bên cạnh 
đó, Công đoàn Công ty thực hiện và 
tham gia tích cực các hoạt động nhân 
tháng ATVSLĐ, tháng công nhân, 
tháng nhân đạo…  bằng nhiều hình 
thức phong phú, thiết thực.

Xác định hoạt động chăm lo đời 
sống cho đoàn viên và người lao động 
là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức, 
Công đoàn Công ty đã thường xuyên 
phối hợp với chuyên môn chăm lo đời 
sống vật chất và tinh thần cho đoàn 
viên và người lao động; tổ chức thăm 
hỏi, động viên kịp thời đoàn viên 
công đoàn, gia đình CBCNV có hoàn 
cảnh khó khăn, hoạn nạn, chăm lo 
điều kiện làm việc, sinh hoạt, bếp ăn 
tập thể, dụng cụ thể thao cho CBCNV 
tại các đơn vị trực thuộc…

Đối với công tác an sinh xã hội, 
có thể nói năm 2020 là năm nổi bật 
của Công ty về các hoạt động thiện 
nguyện đối với khách hàng và cộng 
đồng với số tiền lên đến hàng tỷ 
đồng; các hoạt động đền ơn đáp 
nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam 

anh hùng…thể hiện rõ nét văn hóa 
truyền thống tốt đẹp của ngành, của 
Công ty cũng được Công đoàn Công 
ty thực hiện thường xuyên.

Bên cạnh những thành quả đạt 
được, Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn 
nhận những tồn tại hạn chế về vai 
trò của tổ chức công đoàn trong việc 
chấp hành các nội quy, quy trình quy 
phạm, thực hiện văn hóa an toàn và 
kỷ luật lao động ... qua đó yêu cầu các 
công đoàn cơ sở  quan tâm chỉ đạo 
khắc phục, tiếp tục động viên cán 
bộ đoàn viên tự giác phấn đấu vươn 
lên khắc phục những tồn tại, hạn chế 
để phong trào CNV- LĐ và hoạt động 
công đoàn đạt kết quả cao hơn.

Hội nghị  đã  được nghe một số 
báo cáo tham luận của các Công 
đoàn cơ sở, các ý kiến kinh nghiệm 
thực tiễn; vai trò của Công đoàn 
trong việc chăm lo, bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho 
người lao động; về các khoản thu chi 
Công đoàn, về chế độ nghỉ ưu đãi; 
các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 
động công tác Công đoàn tại các đơn 
vị… Đây chính là nền tảng cho phong 
trào Công đoàn Công ty Điện lực Hà 
Tĩnh ngày một đi lên.

Phát biểu tại Hội nghị, ông 
Nguyễn Phúc Phong - Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Công ty đã biểu dương và 
ghi nhận những đóng góp, thành tích 
mà Công đoàn Công ty đã đạt được 
trong năm 2020, đồng thời đánh giá 
cao công tác phối hợp giữa tổ chức 
Công đoàn với các bộ phận chuyên 
môn. Theo ông, đó chính là cơ sở 
Công ty Điện lực Hà Tĩnh hoàn thành 
nhiệm vụ. Cũng tại Hội nghị, ông đã 
có những ý kiến chỉ đạo thiết thực 
và mong muốn Công đoàn tiếp tục 
làm tốt công tác đào tạo cho người 
lao động về các quy trình, quy định; 
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp 
nhằm đảm bảo an toàn lao động; tổ 
chức tốt các phong trào thi đua trong 
lao động sản xuất và có định hướng 
kế hoạch cụ thể để năm 2021 có 
những chuyển biến tích cực, mới mẻ, 
nỗ lực gặt hái được nhiều thành công 
hơn nữa.

Cũng tại Hội nghị, Công đoàn 
Công ty đã tuyên dương, khen thưởng 
8 đơn vị đạt Công đoàn vững mạnh 
xuất sắc; 6 đơn vị đạt thành tích Công 
đoàn vững mạnh năm 2020 và  thay 
mặt Công đoàn Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc trao giấy khen danh hiệu 
“Giỏi việc nước - đảm việc nhà năm 
2020” cho Công đoàn Cơ quan Công 
ty và các cá nhân được Tổng công ty 
khen thưởng.

Phát biểu tổng kết tại Hội nghị, 
ông Nguyễn Tiến Long - Chủ tịch 
Công đoàn Công ty khẳng định: 
Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện 
kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 
và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực 
hiện chủ đề “Chuyển đổi số trong Tập 
đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”… 
Vì vậy Công đoàn Công ty quyết tâm 
đồng hành cùng chuyên môn, phát 
huy các thành tích đạt được, ra sức 
thi đua, đoàn kết, phấn đấu thực hiện 
tốt các nhiệm vụ được giao, tiếp tục 
triển khai chủ đề hoạt động “Nâng 
cao chất lượng hoạt động công đoàn 
cơ sở”, góp phần đưa Công ty Điện lực 
Hà Tĩnh ngày một phát triển, đi lên./.

Tiến Long - Phương Thảo

 Khen thưởng đơn vị đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc năm 2020
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Bộ Công Thương vừa có công văn 
hỏa tốc đề nghị UBND các tỉnh, thành 
phố và Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
thực hiện rà soát, tổng hợp các vấn 
đề liên quan đến phát triển điện mặt 
trời tại các địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ tại Văn bản số 185/
TTg-CN ngày 09/2/2021 về việc 

rà soát các vấn đề liên quan đến phát 
triển điện mặt trời. Ngày 10/3, Bộ 
Công Thương có công văn hỏa tốc đề 

nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương và Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương 
rà soát, tổng hợp về vấn đề này.

Công văn yêu cầu Bộ Công 
Thương đề nghị Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN) tổng hợp các dự án 
điện mặt trời được hưởng giá bán 
điện theo Quyết định số 13/2020/
QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ.

Chỉ đạo các Tổng công ty điện 
lực, đơn vị điện lực tỉnh lập danh 
sách đối với các hệ thống điện mặt 

trời mái nhà có quy mô công suất từ 
100 kWp trở lên đã đi vào vận hành, 
được áp dụng giá bán điện quy 
định tại Quyết định số 13/2020/QĐ-
TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ.

Đồng thời xác nhận các hệ 
thống điện mặt trời mái nhà đảm bảo 
tuân thủ quy định về phát triển, đấu 
nối, công nhận ngày vận hành, ký 
hợp đồng mua bán điện và các quy 
định khác của pháp luật trong lĩnh 
vực điện lực; kèm theo văn bản gửi Sở 
Công Thương trên địa bàn tỉnh cung 
cấp danh sách hệ thống điện mặt trời 
mái nhà để tổng hợp.

Từ danh sách ĐMTMN nêu trên, 
các đơn vị tổng hợp ĐMTMN trên 
toàn quốc; nghiên cứu, đề xuất giải 
pháp vận hành có hiệu quả nhằm 
hạn chế tối đa việc cắt giảm nguồn 
điện mặt trời đã đưa vào vận hành, 
hạn chế tối đa thiệt hại kinh tế của 
các nhà đầu tư.

Theo đó, EVN được giao cử đại 
diện tham gia đoàn kiểm tra của Bộ 
Công Thương để thực hiện kiểm tra 
về phát triển điện mặt trời, đặc biệt là 
ĐMTMN trong thời gian vừa qua.

Đối với UBND các tỉnh, TP trực 
thuộc Trung ương, Bộ Công Thương 
đề nghị giao đơn vị chủ trì, phối hợp 
với các Sở ban ngành có liên quan để 
rà soát, đánh giá điện mặt trời mái 
nhà theo quy định của pháp luật hiện 
hành và thẩm quyền của địa phương, 
phối hợp thực hiện các nhiệm vụ 
được Thủ tướng giao. 

Bên cạnh đó, tổng hợp phát 
triển điện mặt trời trên địa bàn tỉnh 
(bao gồm dự án điện mặt trời mặt 
đất nối lưới và điện mặt trời mái nhà 
có quy mô công suất từ 100 kWp trở 
lên).

Lê Quốc

BỘ CÔNG THƯƠNG YÊU CẦU EVN RÀ SOÁT, 
TỔNG HỢP VỀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI

Bộ Công Thương yêu cầu EVN rà soát, tổng hợp về phát triển điện mặt trời
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Phát biểu tại lớp huấn luyện ông 
Hoàng Xuân Khôi - Phó Giám 
đốc Công ty nhấn mạnh: Nói 

về công tác an toàn điện, ATVSLĐ, 
đóng vai trò rất quan trọng trong quá 
trình quản lý vận hành lưới điện cao 
áp. Công ty đã quan tâm chú trọng 
việc đầu tư cho công tác an toàn từ 
việc đầu tư thiết bị bảo hộ lao động 
đến chăm lo sức khỏe NLĐ, kết hợp 
thường xuyên đôn đốc nhắc nhở, 
giám sát kiểm tra giúp NLĐ dần hình 
thành ý thức tự giác nghiêm túc chấp 
hành kỷ luật an toàn lao động, đảm 
bảo an toàn cho các thiết bị cũng như 
bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho 
bản thân, góp phần để Công ty hoàn 
thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế cấp 
trên giao.

Thực hiện công tác phòng chống 
dịch COVID-19, Công ty tổ chức huấn 
luyện an toàn điện bằng hình thức: 

Chuyên viên các phòng Cơ quan 
Công ty tập trung trực tiếp tại hội 
trường; Các đơn vị trực thuộc học 
trực tuyến qua cầu truyền hình, Zoom 
meeting. Trước khi tổ chức huấn 
luyện Công ty đã có văn bản hướng 
dẫn chi tiết đến các đơn vị bộ phận 
để thực hiện. Công tác tổ chức huấn 
luyện được thực hiện trong 02 ngày 
03-04/03/2021.

Trong phần thực hành, các đơn 
vị TTĐ huấn luyện và sát hạch gồm 
các nội dung sau: Cách sử dụng, bảo 
quản, kiểm tra, thí nghiệm các trang 
thiết bị an toàn, phương tiện, dụng 
cụ làm việc phù hợp với công việc của 
người lao động; Phương pháp tách 

PTC1 HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM TRA SÁT HẠCH 

AN TOÀN ĐIỆN CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN
Thực hiện qui định về an toàn điện tại Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương cũng 

như một số văn bản của EVN quy định về công tác an toàn điện; Căn cứ tình hình thực tế về công tác phòng dịch 
COVID-19. Trong thời gian từ ngày 03/03/2021 đến hết ngày 04/03/2021 tại Trụ sở Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã 
tổ chức hai lớp huấn luyện và kiểm tra sát hạch an toàn điện năm 2021 cho các cán bộ quản lý cấp đội, trạm và tương 
đương cùng chuyên viên các phòng trong PTC1.

Các học viên thực hiện khóa đào tạo qua truyền hình trực tuyến ngay tại hội 
trường của đơn vị nhằm đảm bảo an toàn phòng chống COVID - 19 theo quy định

Thông qua lớp tập huấn đã giúp các học viên hiểu rõ hơn về những tình huống 
mất an toàn khi vận hành, lưới, trạm điện
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người bị điện giật ra khỏi nguồn điện và sơ cứu người 
bị tai nạn điện; Những nội dung thao tác liên quan đến 
việc bảo đảm an toàn phù hợp với công việc của người 
lao động. Yêu cầu huấn luyện tất cả các nội dung nêu 
trên để các học viên hiểu rõ. Riêng phần sơ cứu người 
bị tai nạn điện không thực hiện kỹ năng hồi sinh tổng 
hợp trên hình nhân điện tử do đang có dịch COVID-19.

Nội dung tập huấn đi sâu vào việc củng cố kiến 
thức về an toàn điện; học tập Quy trình kỹ thuật an 
toàn điện do EVN ban hành theo Quyết định số 1186/
QĐ-EVN ngày 7/12/2017; công văn số 0028/EVNNPT-
AT ngày 05/01/2016 của Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc Gia; Các quy định hiện hành khác của Công ty.

Tại lớp huấn luyện Lãnh đạo phòng An toàn PTC1 
đánh giá chung về công tác an toàn trong năm 2020, 
Phân tích một số tình huống sự cố điển hình xảy ra 
tại PTC1 năm 2020. Các đồng chí giảng viên thuộc các 
phòng chức năng đã đề ra những tình huống thực tế 
hàng ngày, đồng thời giải đáp những vướng mắc của 
học viên trong quá trình triển khai thực hiện qui định 
theo Thông tư của Bộ Công Thương.

Khóa huấn luyện với các nội dung: Phân tích các 
vụ tai nạn điển hình xảy ra trong EVN; Phân tích một 
số thiếu sót của đơn vị khi thực hiện công việc trên 
hiện trường (Được phát hiện khi phòng An toàn Công 
ty kiểm tra hiện trường). Phân tích 1 số tình huống rủi 
do trong QLVH, SC thiết bị điện, đường dây TTĐ thông 
qua hình ảnh công tác tại hiện trường. Các nguyên 
nhân trực tiếp, gián tiếp gây mất an toàn; Thực trạng 
công tác PCCC&CNCH năm 2020; Công tác môi trường, 
Hướng dẫn lý thuyết sơ cấp cứu người bị điện giật và 
cách kiểm tra sức khỏe khi làm việc ở độ cao từ 50m trở 
lên. Bằng kiến thức, kinh nghiệm của mình, các giảng 
viên đã giúp các học viên bổ sung thêm kiến thức 
trong công tác An toàn lao động.

Trong thời gian qua, Công ty Truyền tải điện 1 
luôn chú trọng việc tuyên truyền, vì mục tiêu an toàn 
lao động và chăm lo sức khỏe người lao động, góp 
phần tăng năng suất, nâng cao hiệu quả hoạt động 
sản xuất kinh doanh. Công ty xây dựng văn hóa phòng 
ngừa tai nạn lao động, đưa vào tiềm thức của mỗi NLĐ 
ý thức tự giác nhằm mang lại sự an toàn cao nhất trong 
lao động sản xuất. Đó cũng là trách nhiệm và quyền lợi 
của người sử dụng lao động cũng như NLĐ. Đặc điểm 
làm việc của công nhân vận hành điện là luôn trong 
môi trường có độc hại, thường xuyên tiếp xúc với điện 
trường, trèo cao khi thực hiện nhiệm vụ và phải “cọ xát” 
trực tiếp với khí hậu khắc nghiệt. Vì vậy củng cố kiến 
thức, trang bị kỹ năng về quy trình kỹ thuật an toàn 
điện cho CNV cũng không ngoài kỳ vọng về một môi 
trường sản xuất an toàn, lành mạnh. Cuối khóa huấn 
luyện mỗi học viên đều thực hiện làm bài kiểm tra sát 
hạch theo qui định./.

Quốc Chiêu

PC BẮC NINH KIỂM TRA, PHÚC TRA 
KHÁCH HÀNG CÓ SẢN LƯỢNG ĐIỆN 
TIÊU THỤ TĂNG GIẢM ĐỘT BIẾN

Ngay từ đầu năm 2021, Công ty Điện lực Bắc Ninh 
nhận định do có nhiều nguyên nhân khách quan 
dẫn đến phụ tải sử dụng điện tiêu thụ bất thường, 

phòng kiểm tra giám sát mua bán điện đã chủ động lập kế 
hoạch kiểm tra, phúc tra khách hàng có sản lượng điện tiêu 
thụ tăng giảm đột biến. Theo đó, phòng Kiểm tra & Giám 
sát mua bán điện đã giao kế hoạch phúc tra để các Điện 
lực chủ động phúc tra khách hàng có sản lượng tăng, giảm 
từ 30% trở lên, thực hiện phúc tra, làm rõ nguyên nhân và 
tổng hợp báo cáo Công ty.

Theo đó, phòng kiểm tra Giám sát mua bán điện rà 
soát khách hàng có sản lượng tiêu thụ điện lớn từ 1000 
kWh/tháng trở lên, nhưng tăng giảm đột biến so với tháng 
liền kề để tiến hành phân tích, đánh giá, khoanh vùng, từ 
đó tiến hành kiểm tra sử dụng điện tại địa chỉ mua điện để 
làm rõ nguyên nhân tăng, giảm.

Trong quá trình thực hiện kiểm tra, phúc tra tại các 
Điện lực, phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện đã làm 
rõ các nguyên nhân dẫn đến khách hàng có sản lượng 
điện giảm đột biến là do một số doanh nghiệp nghỉ sản 
xuất, nhà hàng, khách sạn không có khách, học sinh 
nghỉ học không đến trường, nhà trọ không có người 
thuê, cũng như một số đối tượng sử dụng điện khác sản 
lượng tiêu thụ giảm đột biến là do ảnh hưởng của dịch 
COVID-19.

Đối với khách hàng sử dụng điện vào mục đích sinh 
hoạt có sản lượng tăng cao, phòng kiểm tra giám sát mua 
bán điện cùng các Điện lực đã phúc tra kiểm tra làm rõ, do 
học sinh các cấp nghỉ học ở nhà dẫn đến một số hộ dùng 
điện sinh hoạt có sản lượng tăng.

Qua kiểm tra, phúc tra đã chủ động gặp gỡ, giải thích 
để  khách hàng hiểu rõ lý do, nguyên nhân sản lượng tăng 
cao do gia đình sử dụng điện nhiều hơn trước, hạn chế tối 
đa được kiến nghị của khách hàng về vấn đề này đến Trung 
tâm chăm sóc khách hàng.

Tính đến hết tháng 2/2021, toàn Công ty đã thực hiện 
phúc tra được 42.025 lượt  khách hàng có sản lượng tăng, 
giảm đột biến. Qua phúc tra đã kiểm tra, xác minh làm rõ 
những nguyên nhân tăng, giảm do yếu tố khách quan, chủ 
quan và chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong công tác kinh 
doanh, kịp thời báo cáo Giám đốc Công ty để chỉ đạo các 
Điện lực khắc phục.

Lê Minh
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Để hướng tới cung cấp dịch 
vụ điện một cách hiện đại, 
chuyên nghiệp, công khai, 

minh bạch, dễ dàng và thuận tiện 
cho người dân. PC Hà Nam đặt mục 
tiêu đến hết năm 2021 sẽ số hóa 
100% hợp đồng mua bán điện đối 
với khách hàng sinh hoạt trên địa bàn 
với tổng số: 341.966 hợp đồng, trong 
đó 305.668 mua bán điện sinh hoạt 
và 36.298 hợp đồng mua bán ngoài 
sinh hoạt.

Khi triển khai chương trình 
này, các điện lực sẽ bố trí nhân sự 
tại điểm giao dịch khách hàng, các 
điểm thu tiền của điện lực và của đối 
tác thu hộ để truyền thông, hướng 
dẫn và hỗ trợ khách hàng thực hiện 
chuyển đổi số hóa hợp đồng mua 
bán điện sinh hoạt.

Trước đây, hồ sơ mua bán điện 
của khách hàng đều được Điện lực 
Kim Bảng thực hiện bằng văn bản, 
việc bảo quản, lưu trữ, tìm kiếm 
thông tin khách hàng gặp rất nhiều 
khó khăn, mất nhiều thời gian, dễ gây 
nhầm lẫn.

Theo đó, các hợp đồng mua 
bán điện hiện đăng ký với khách 
hàng bằng bản giấy được tiến hành 
thanh lý để chuyển sang ký lại theo 
mẫu hợp đồng điện tử với hình thức 
ký kết qua cách xác thực mã OTP 
theo số điện thoại của khách hàng 
đã đăng ký. Khách hàng sẽ tiến 
hành ký lại hợp đồng mua bán điện 
qua mã xác thực OTP khi nhận được 
tin nhắn của chương trình, qua điện 

thoại của chủ thể hợp đồng mua 
bán điện. Việc chuyển đổi được 
thực hiện ngay tại các quầy thu tiền 
điện nên không làm mất thời gian,  
khách hàng chỉ cần đọc mã xác thực 
khi có tin nhắn đến điện thoại của 
mình và không phải mang bất kỳ 
giấy tờ gì khi thực hiện việc ký số 
hóa hợp đồng.

Số hóa hợp đồng mua bán 
điện giúp khách hàng rút ngắn thời 
gian cấp điện mới từ lưới điện hạ áp. 
Khách hàng dễ tra cứu, ngành điện 
tiện quản lý.

Việc triển khai thực hiện số 
hóa hợp đồng mua bán điện sinh 
hoạt nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên 
nghiệp, hiện đại hóa dịch vụ và nâng 
cao chất lượng phục vụ khách hàng 
trong thời đại công nghệ số. Số hóa 
hợp đồng mua bán điện không chỉ 
giúp ngành điện đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, nâng cao hiệu quả 
trong lưu trữ, quản lý mà còn giúp 
khách hàng dễ dàng cập nhật, tra cứu 
thông tin khi cần thiết.

Trần Hoan

PC HÀ NAM PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH SỐ HÓA 
100% HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN TRONG NĂM 2021
 

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tại văn bản số 5052/EVNNPC-KD 
ngày 25/9/2020 về việc triển khai chương trình số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt, 
Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi hợp đồng trên bản 
giấy sang hợp đồng điện tử.

Việc số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt nhằm góp phần nâng cao chất 
lượng phục vụ khách hàng trong thời đại công nghệ số
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TBA 220 kV Mường 
Tè được khởi 
công ngày 

25/02/2019, có tổng mức đầu tư 
436,68 tỷ đồng, là công trình năng 
lượng cấp I, do EVNNPT làm chủ đầu 
tư, Ban Quản lý Dự án các Công trình 
điện miền Trung (thay mặt EVNNPT 
điều hành quản lý dự án), PTC1 tiếp 
nhận quản lý vận hành khi công 
trình hoàn thành.

Tổ chức tư vấn TKKT-DT và báo 
cáo khảo sát xây dựng: Công ty Cổ 
phần tư vấn xây dựng điện 1 (PECC1). 
Tư vấn lập thẩm tra TKKT-DT: Công 
ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 4 
(PECC4). Công ty Xây lắp điện 4: Lắp 
đặt thiết bị; Công ty Cổ phần KSTKXD 
công trình thi công phần xây dựng; 
Công ty CP HTKT năng lượng cung 
cấp thiết bị Nhất thứ; Tổng công ty CP 
Thiết bị điện Đông Anh cấp máy biến 

áp; Công ty TNHH HTTT và PP Toshiba 
cung cấp thiết bị Nhị thứ.

Sau khi hoàn thành đưa vào sử 
dụng sẽ đảm bảo khả năng truyền tải 
công suất nguồn thủy điện nhỏ trên 
địa bàn huyện Mường Tè và một số 
địa bàn lân cận trong tỉnh Lai Châu, 
tận dụng nguồn năng lượng tái tạo, 
tăng cường nguồn công suất đặt đáp 
ứng nhu cầu tiêu thụ điện của tỉnh 
nói riêng và Quốc gia nói chung; Tăng 
cường liên kết hệ thống điện khu vực, 
nâng cao độ an toàn, tin cậy và ổn 
định khi vận hành hệ thống điện khu 
vực và quốc gia; Giảm tổn thất công 
suất trong lưới truyền tải, do đó tăng 
hiệu quả sản xuất kinh doanh chung.

Trạm biến áp 220 kV Mường Tè 
có diện tích 42.250,80 m2, đặt trên 

ĐÓNG ĐIỆN THÀNH CÔNG TBA 220 KV MƯỜNG TÈ 
VÀ ĐƯỜNG DÂY 220 KV MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU

Vào lúc 01h42 ngày 26/2/2021, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã 
phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công máy biến áp AT1 (220/110/22 kV - 250 
MVA) của Trạm biến áp 220 kV Mường Tè và đường dây 220 kV Mường Tè - Lai Châu.

 

Ông Lê Thanh Định - Phó Giám đốc CPMB (ngoài cùng bên phải) Chủ tịch Hội 
đồng nghiệm thu đóng điện TBA 220 kV Mường Tè và đường dây 220 kV

 Mường Tè - Lai Châu

Kiểm tra kỹ thuật trước khi đóng điện
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trên khu vực ruộng lúa bậc thang cạnh suối Huổi Pú, xã 
Vàng San, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. TBA 220 kV 
Mường Tè có qui mô đặt: 02 MBA 220/110 kV - 250 MVA. 
Giai đoạn đầu: 01 tổ MBA 220/110 kV-250 MVA trong giai 
đoạn 2016-2020, 01 tổ MBA 220/110 kV-250 MVA trong 
giai đoạn 2021-2025. Phía 220 kV lắp đặt theo sơ đồ 2 
thanh cái, đầy đủ thiết bị cho 4 ngăn lộ 220 kV, gồm 1 
ngăn lộ tổng, 1 ngăn liên lạc, 2 ngăn đường dây mạch 
kép; Phía 110 kV lắp đặt theo sơ đồ 2 thanh cái có thanh 
cái vòng, đầy đủ thiết bị cho 12 ngăn lộ 110 kV (gồm 
1 ngăn lộ tổng, 1 ngăn đường vòng, 1 ngăn liên lạc, 1 
ngăn kháng và 10 ngăn đường dây) và dự phòng vị trí 
để lắp đặt các ngăn lộ trong tương lai. 

Toàn cảnh TBA 220 kV Mường Tè

Công trình đường dây 220 kV Mường Tè - Lai 
Châu có tổng mức đầu tư 344,96 tỷ đồng được triển 
khai xây dựng trên địa bàn huyện Mường Tè và huyện 
Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu.

Dự án có tổng chiều dài 51,8 km, điểm đầu là trạm 
biến áp 220 kV Mường Tè và điểm cuối là trạm biến áp 
500 kV Lai Châu. Tuyến đường dây có chiều dài 51,8km 
gồm 2 mạch.

 Việc đóng điện trạm biến áp 220 kV Mường Tè và 
đường dây 220 kV Mường Tè - Lai Châu đảm bảo giải tỏa 
công suất các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ khu vực 
lên lưới điện quốc gia. Đồng thời tăng cường liên kết hệ 
thống điện khu vực, nâng cao độ an toàn, tin cậy và ổn 
định vận hành hệ thống điện khu vực và quốc gia; Giảm 
tổn thất công suất và điện năng trong lưới điện truyền 
tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia./.

Lê Quốc

Điện lực 
trao gửi 
yêu thương

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết: “Sống trong đời 
sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để 
gió cuốn đi….”. Câu hát trên cho chúng ta thấy sự chiêm 
nghiệm sâu sắc về giá trị của tình yêu thương, sẻ chia, 
đồng cảm giữa người với người. Đôi khi, sự sẻ chia chỉ là 
những thứ đơn giản như cái nắm tay, một phần ăn sáng 
hay những đồ vật nhỏ… cũng làm cho cuộc sống của 
chúng ta trở nên ý nghĩa và tốt đẹp hơn.

Chúng tôi nhận thức được việc ngoài nhiệm vụ cung 
ứng điện phục vụ dân sinh, cũng cần có trách nhiệm 
đối với việc phát triển cộng đồng, và trách nhiệm đó 

luôn được CBCNV Điện lực Sơn Trà (PC Đà Nẵng) quan tâm 
thực hiện một cách chu đáo. 

Vừa qua, Tổ Nữ công phối hợp với Đoàn thanh niên 
Điện lực Sơn Trà đã đến thăm, tặng quà cùng một số nhu 
yếu phẩm cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
trên địa bàn thành phố nhân dịp đầu xuân mới Tân Sửu.

Gia đình đầu tiên mà nhóm chúng tôi đến thăm là bà 
Huỳnh Thị Ái và các cháu tại khu chung cư thu nhập thấp 
đường Trần Thánh Tông (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). 
Chúng tôi đến nhà bà Ái đúng lúc bà đang lúi húi lần mò nấu 
cơm trong góc bếp; căn phòng chưa tới 50m2, trống  huơ 
và  đã mục nát, xuống cấp nghiêm trọng này là nơi quây 
quần của bà cùng với 4 đứa cháu đang tuổi ăn tuổi học 
khiến các thành viên trong nhóm không khỏi cảm thương. 

Bà Ái năm nay đã ngoài 75 tuổi, một mình tần tảo 
sớm hôm, đi từng con phố, từng ngõ nhỏ, nhặt ve chai bán 
kiếm tiền. Có hôm, buổi sáng bà phải lo tranh thủ lượm ve 
chai đến trưa; buổi chiều và tối đi quét rác, rửa chén thuê 
kiếm thêm tiền lo cho các cháu. Lam lũ với những công 
việc bấp bênh cũng chỉ đủ để 5 bà cháu tạm bợ qua ngày. 

Bà tâm sự: “Sức khỏe tôi mỗi ngày một yếu đi, người 
thường xuyên đau nhức, bây giờ tuổi đã cao, không biết mai 
này ốm đau chúng nó sẽ bám víu vào đâu”. 

Chia sẻ khó khăn cùng gia đình bà Ái, Tổ Nữ công và 
Đoàn thanh niên Điện lực Sơn Trà đã thăm hỏi động viên 
và trao tặng phần quà nhỏ, hi vọng bà và các cháu sẽ có 
thêm niềm vui trong cuộc sống.
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Chia tay bà Ái, chúng tôi đến 
thăm gia đình bà Nguyễn Thị Châu tại 
đường Hoàng Thị Loan (quận Thanh 
Khê, TP Đà Nẵng). 

Tuy năm nay đã hơn 70 tuổi 
nhưng bà Châu vẫn phải gồng mình 
nuôi 2 người con ngoài 40 tuổi bị 
chấn động tâm lý, không có khả 
năng tự sinh hoạt. “Hàng tháng ngoài 
tiền trợ cấp của UBND phường vài 
trăm ngàn, tôi phụ bán rau cho chủ 
ngoài chợ để kiếm tiền nuôi hai đứa 
con bệnh tật này” - bà Châu nói trong 
nước mắt. 

Cách đây 2 tháng, bà Châu mới 
trải qua cú sốc tinh thần rất lớn khi 
mất đi người chồng và người con trai 
do mắc bệnh hiểm nghèo. Căn nhà 
của bà Châu chỉ còn lại độc chiếc 
giường và cái bàn là nơi sinh hoạt 
chung của 3 mẹ con. Mọi thứ có giá 
trị trong nhà đều đã bị bán đi để lấy 
tiền trang trải cuộc sống. 

Mang theo nhiệt huyết san sẻ 
yêu thương, gửi tặng niềm tin đến 
với những hộ có hoàn cảnh bất hạnh, 
chúng tối tiếp tục đến với nhà chú 
Huỳnh Văn Tuyền (phường Khuê Mỹ, 
quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). 

Lọt thỏm giữa những ngôi nhà 
khang trang, nơi trú mưa trú nắng 
của chú Tuyền là căn nhà thuê lụp 
xụp, cũ kỹ với những bức tường tróc 
sơn loang lổ. Chú Tuyền có hoàn 
cảnh vô cùng khó khăn, hiện chú 
đang sống một mình, bản thân dù đã 
ngoài 60 tuổi nhưng vẫn phải đi bán 
vé số mưu sinh. Không may chú còn 
bị căn bệnh nhiễm trùng máu đã suy 
vào phổi, nên định kỳ hàng tuần phải 
đến bệnh viện khám và truyền kháng 
sinh điều trị bệnh, nhưng bệnh có 
dấu hiệu ngày càng nặng hơn. 

Tặng quà động viên chú Huỳnh Văn Tuyền

Nhận phần quà hỗ trợ từ Điện 
lực Sơn Trà, chú Tuyền vui mừng chia 
sẻ: “Tôi không may lâm vào hoàn 
cảnh khó khăn, được sự quan tâm 
của các anh chị Điện lực, tôi vô cùng 
phấn khởi và biết ơn. Cảm ơn  các 
anh, chị rất nhiều”. 

Cho đi và nhận lại là quy luật 
tất yếu của cuộc sống. Cuộc sống sẽ 
hạnh phúc và ý nghĩa hơn khi chúng 
ta biết san sẻ tình yêu thương với 
người khác. Chia sẻ với người nghèo, 
kém may mắn là một phần tất yếu 
của CBCNV Điện lực Sơn Trà. 

Trong những ngày đầu xuân, 
hoạt động thiện nguyện này thực sự 
ý nghĩa, không những kết nối trái tim 
mà còn mang tính nhân văn cao cả, 
tạo thành nét văn hóa riêng hướng 
đến cộng đồng của Điện lực Sơn Trà 
nói riêng và PC Đà Nẵng nói chung.

Yên Bình

Đến thăm, tặng quà bà Ái và các cháu

Tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Châu
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Tại công trường, sau khi lắng 
nghe và ghi nhận những khó 
khăn vướng mắc của đơn vị 

thi công về vấn đề giải phóng mặt 
bằng, thi công trên các công trình 
giao thông, khoan trắc địa chất… ông 
Nguyễn Phước Đức đã đề nghị các 
đơn vị liên quan tiếp tục cố gắng phối 
hợp với chính quyền địa phương, đơn 
vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện nhằm sớm đưa công trình vào 
vận hành. Với tầm quan trọng của dự 
án, cũng như những vướng mắc nêu 
trên. Tổng công ty Điện lực miền Nam 
đã giao các đơn vị trực thuộc hỗ trợ 
nhà thầu, phối hợp các cơ quan chức 
năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có biện 
pháp khắc phục để đảm bảo tiến độ 
công trình.

Sau khi hoàn thành Tổ hợp dự 
án lưới điện 110 kV Long Sơn sẽ cung 
cấp điện cho nhà máy lọc dầu Long 

Sơn, Long Hương, khu vực xã đảo 
Long Hương, KCN Long Sơn và cụm 
công nghiệp phụ trợ.

Tại công trường, ông Nguyễn 
Phước Đức đã thăm hỏi, động viên và 
tặng quà công nhân các đội thi công, 
Ban chỉ huy công trường - Công ty 
xây dựng điện 1 đang là nhà thầu thi 
công dự án.

Cùng ngày Tổng giám đốc cũng 
đã đến thăm và làm việc với lãnh 
đạo cụm hóa dầu Long Sơn miền 
Nam. Tại buổi làm việc Ông Piboon 
Sirinantanakul - Phó Tổng giám đốc 
Ban QLDA đánh giá cao sự nỗ lực 
của ngành điện miền Nam đã phối 
hợp cùng chính quyền địa phương 
tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn 
trong quá trình thực hiện công trình; 
tin tưởng rằng EVNSPC sẽ tiếp tục 
hỗ trợ đơn vị trong thời gian tới, gấp 
rút hoàn thành đóng điện công trình 
kịp tiến độ cấp điện, đồng bộ với các 
hạng mục, dây chuyền sản xuất của 
tổ hợp đi vào vận hành thử nghiệm.

EVNSPC ĐẨY MẠNH TIẾN ĐỘ CẤP ĐIỆN 
TỔ HỢP HÓA DẦU LONG SƠN MIỀN NAM

Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ông Nguyễn Phước Đức vừa có chuyến kiểm 
tra thị sát công trường cấp điện Tổ hợp hóa dầu Long Sơn miền Nam. Mục đích của chuyến đi thực tế là để 
kịp thời ghi nhận và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng các 
công trình lưới điện 110 kV cấp điện cho dự án này.

Ông Nguyễn Phước Đức - Tổng giám đốc EVNSPC thị sát thực tế hiện trường 
Tổ hợp hóa dầu Long Sơn miền Nam

Ông Nguyễn Phước Đức - Tổng giám đốc EVNSPC tặng quà 
cho công nhân các Đội thi công  tại công trường
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Tổ hợp hóa dầu Long Sơn miền 
Nam gồm 4 công trình: Công trình 
đường dây 110 kV đấu nối Long 

Sơn có mức đầu tư 109,860 tỷ đồng. 
Công trình đường dây 110 kV LSP 
Long Sơn - Long Sơn có mức đầu tư: 

71,212 tỷ đồng. Công trình trạm 110 
kV Long Sơn công suất 2x63 MVA, 
giai đoạn đầu lắp 01 MBA 1x63 MVA 
tổng mức đầu tư 66,492 tỷ đồng. 
Công trình đường dây 110 kV đấu 
nối LSP Long Sơn tổng mức đầu tư 
107,812 tỷ đồng, do EVNSPC làm chủ 
đầu tư.

Sau khi hoàn thành, dự án góp 
phần làm giảm tổn thất điện năng 
cho lưới điện khu vực, thúc đầy kinh 
tế xã hội khu vực Long Sơn nói riêng 
và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung, 
hoàn thiện kết lưới điện 110 kV, nâng 
cao độ tin cậy và an toàn cung cấp 
điện cho khu vực đảm bảo vận hành 
anh toàn khi có sự cố N-1.

Bình Nguyên

Trong những năm vừa qua, bên cạnh nhiệm vụ đảm 
bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định cho các 
hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội của Thủ đô, Tổng 

công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã có rất 
nhiều nỗ lực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin 
vào công tác sản xuất kinh doanh, đặc biệt là cung cấp 
dịch vụ điện ngày một tốt hơn theo hướng đơn giản và 
thuận tiện cho khách hàng sử dụng điện.

Nếu như năm 2012, EVNHANOI mới chỉ cung cấp 
nền tảng số đầu tiên trong dịch vụ khách hàng là website 
Chăm sóc khách hàng cskh.evnhanoi.com.vn thì đến 
năm 2017, EVNHANOI đã cung cấp các dịch vụ điện theo 
phương thức điện tử. Thay vì phải đến các công ty điện 
lực, khách hàng chỉ cần có máy tính hoặc thiết bị di động 
có kết nối internet là có thể đăng ký các dịch vụ điện trực 
tuyến của EVNHANOI.

Với mong muốn tiếp tục mang đến cho khách 
hàng những dịch vụ ngày càng hoàn hảo, năm 2021, 
EVNHANOI ra mắt hệ sinh thái chăm sóc khách hàng, bao 
gồm các kênh kết nối giữa khách hàng và ngành điện, 
đó là: Website: evnhanoi.com.vn; App EVNHANOI; Email: 
evnhanoi@evnhanoi.vn; Fanpage: EVNHANOI; Trang 
EVNHANOI trên ứng dụng Zalo; Chatbot EVNHANOI trên 

ứng dụng Messenger; Tổng đài chăm sóc khách hàng 
(24/7): 19001288 Phòng giao dịch khách hàng đặt tại các 
công ty điện lực; Dịch vụ nhắn tin truy vấn các thông tin 
về điện qua đầu số 8088 và Cổng dịch vụ công Quốc gia: 
dichvucong.gov.vn.

Đặc biệt, các kênh chăm sóc khách hàng như website, 
app, email, chatbot, trang EVNHANOI trên Zalo... sẽ được 
đồng nhất về nhận diện thương hiệu, trải nghiệm người 
dùng, cơ sở dữ liệu giúp cho khách hàng thoải mái lựa 
chọn, truy cập để tìm kiếm và sử dụng dịch vụ điện ở bất 
cứ nơi đâu. Khách hàng có thể chủ động theo dõi chỉ số 
điện năng tiêu thụ hàng ngày, đặt ngưỡng cảnh báo sử 
dụng điện, tự tính hóa đơn tiền điện...

Việc “Ra mắt hệ sinh thái chăm sóc khách hàng” là 
món quà tri ân gửi đến khách hàng vì đã luôn tin tưởng và 
đồng hành cùng EVNHANOI trong suốt thời gian qua; hy 
vọng khách hàng sẽ đón nhận, trải nghiệm và đóng góp ý 
kiến để Ngành điện Thủ đô tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái 
ngày một tốt hơn./.

Mạnh Đức

EVNSPC làm việc với Ban Quản lý dự án nhà máy lọc dầu Long Sơn miền Nam

Các khách hàng trải nghiệm hệ sinh thái chăm sóc khách 
hàng của EVNHANOI

NGÀNH ĐIỆN THỦ ĐÔ RA MẮT 
“HỆ SINH THÁI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG”

Vừa qua, tại Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội 
(EVNHANOI) đã diễn ra Lễ ra mắt hệ sinh thái chăm sóc khách 
hàng nhằm mang đến dịch vụ điện ngày càng hoàn hảo cho 
khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô.
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Chiều ngày 05/3/2021  tại Đà 
Nẵng, Công ty Truyền tải điện 
2 (PTC2) đã tổ chức Hội nghị 

người lao động (NLĐ) năm 2021.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có 
ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công 
đoàn Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia (EVNNPT) cùng đại diện các 
Ban chuyên môn EVNNPT, các Ban 
nghiệp vụ Công đoàn EVNNPT. Tham 
dự Hội nghị có 110 đại biểu là Lãnh 
đạo Công ty, Ban Chấp hành Công 
đoàn Công ty, Bí thư Đoàn thanh 
niên Công ty, đại biểu được bầu 
từ các đơn vị trực thuộc. Ông Trần 
Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc Công ty và ông  Nguyễn Đăng 
Thông - Chủ tịch Công đoàn Công ty 
đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe báo cáo 
đánh giá tình hình thực hiện nhiệm 
vụ kế hoạch năm 2020; phương 
hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo 
tình hình Hội nghị người lao động tại 
các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty; 
kết quả thực hiện thỏa ước lao động 
tập thể, quy chế dân chủ và tổng 
hợp góp ý, bổ sung, sửa đổi Nội quy, 
Quy định, thỏa ước lao động tập thể; 
báo cáo kết quả hoạt động của Ban 
Thanh tra Nhân dân Công ty; báo cáo 
Thu - Chi Quỹ tương trợ và các phát 
biểu tham luận các đơn vị. Hội nghị 
đã bầu 05 người tham gia Ban Thanh 
tra nhân dân.

Thay mặt PTC2, ông Lê Đình 
Chiến - Phó Giám đốc Công ty đã báo 
cáo: Năm 2020 PTC2 thực hiện nhiệm 
vụ trong điều kiện tình hình đại dịch 
bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp 
suốt từ quý I đến quý III, khó khăn nhất 
là giai đoạn dịch bệnh bùng phát lần 
2 mà tâm điểm là tại TP Đà Nẵng. Bên 
cạnh đó thời tiết bão lũ lớn, gây ngập 

lụt trên diện rộng trong các tháng 9, 
10, 11 ở các tỉnh miền Trung đã ảnh 
hưởng rất lớn đến nhiệm vụ quản 
lý vận hành của đơn vị. Để thực hiện 
tốt nhiệm vụ được EVNNPT giao, trên 
cơ sở Nghị quyết số 155-NQ/ĐU ủa 
Đảng ủy EVNNPT, Nghị quyết số 12/
NQ-HĐTV NQ của HĐTV EVNNPT và 
Chỉ thị số 164/CT-EVNNPT Tổng giám 
đốc EVNNPT. Đảng ủy PTC2 đã ban 
hành Nghị quyết số 150-NQ/ĐU ngày 
10/01/2020 đề ra phương hướng, 
nhiệm vụ năm 2020, Giám đốc Công 
ty đã ban hành chỉ thị số 829/CT-PTC2 
thực hiện nghị quyết, chỉ thị và kế 
hoạch được Tổng công ty giao. 

Trên cơ sở mục tiêu Nghị quyết 
của Hội nghị NLĐ và nhiệm vụ, kế 
hoạch được EVNNPT giao tại Quyết 
định số 261/QĐ-EVNNPT ngày 
04/3/2020; bám sát chủ đề năm 2020 
“Tập trung hoàn thành toàn diện kế 
hoạch 05 năm 2016-2020” và 08 nhóm 
nhiệm vụ quan trọng cần tập trung 
triển khai thực hiện trong năm 2020, 

Công ty đã tập trung khắc phục khó 
khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhất 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch.

Năm 2020, mặc dù đối mặt với 
rất nhiều khó khăn như đại dịch 
Covid-19, bão lũ liên tiếp xảy ra, PTC2 
đã vận hành hệ thống điện truyền tải 
an toàn, liên tục, ổn định góp phần 
cùng Tổng công ty đảm bảo truyền 
tải điện cho phát triển kinh tế xã hội 
của đất nước và đời sống của nhân 
dân, với sản lượng điện truyền tải là 
8,176 tỷ kWh. Về tỷ lệ tổn thất điện 
năng, PTC2 đã đặc biệt phối hợp chặt 
chẽ với Trung tâm điều độ hệ thống 
điện Quốc gia, Trung tâm điều độ hệ 
thống điện miền Trung để hạn chế 
các phương thức vận hành bất lợi gây 
tổn thất cao cho lưới truyền tải. Kết 
quả trong năm 2020, tổn thất điện 
năng của Công ty là 2,34% thấp hơn 
0,12% so với chỉ tiêu kế hoạch giao 
(2,46%). PTC2 đã hoàn thành 187 
hạng mục công trình sửa chữa lớn 
với giá trị 94,935 tỷ đồng, đạt 100% 

PTC2: CUNG CẤP SẢN LƯỢNG 
ĐIỆN TRUYỀN TẢI ĐẠT 8,176 TỶ KWH

Quang Thắng
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so với kế hoạch, qua đó đã góp phần 
đảm bảo chất lượng lưới điện truyền 
tải, tạo điều kiện thuận lợi cho công 
tác vận hành. Riêng công tác trung 
tâm điều khiển xa và trạm biến áp 
không người trực của kế hoạch 5 năm 
2016-2020 đã được PTC2 hoàn thành 
trong năm 2019.

Đối với công tác đầu tư xây dựng 
(ĐTXD) theo kế hoạch năm 2020 
EVNNPT không giao chỉ tiêu, tuy nhiên 
để đảm bảo cung cấp điện an toàn 
liên tục, PTC2 đã thực hiện và đóng 
điện 02 dự án ngoài kế hoạch (Hoàn 
thiện hệ thống phân phối ngoài trời 
tại trạm biến áp (TBA) 220 kV Đồng 
Hới đóng điện ngày 28/3/2020 và dự 
án hoàn thiện hệ thống phân phối 
ngoài trời tại TBA 220 kV Huế đóng 
điện ngày 26/4/2020).

 Thực hiện đề án nghiên cứu 
phát triển, ứng dụng công nghệ của 
cuộc CMCN 4.0, PTC2 đã hoàn thiện 
đề cương khoa học công nghệ “Phần 
mềm quản lý đường dây truyền tải 
điện EVNNPT” và đăng ký chủ trì 
thực hiện. Đang triển khai đề án hệ 
thống cơ sở dữ liệu dựa trên mô hình 
thông tin chung (CIM -  Common 
Information Model). Bên cạnh đó đơn 
vị đã và đang áp dụng một số công 
nghệ trong công tác quản lý vận 
hành như: Tiếp tục tăng cường ứng 
dụng UAV trong công tác QLVH lưới 
điện truyền tải và hỗ trợ công tác tư 
vấn giám sát ĐD 500 kV mạch 3; sử 
dụng 31 camera lắp trên các vị trí cột 
quan sát các đoạn tuyến đường dây...

Đối với công tác giám sát thi công 
và quản lý chất lượng công trình xây 
dựng đường dây 500 kV mạch 3, PTC2 
đã triển khai thành lập Ban Chỉ đạo tư 
vấn giám sát thi công, Ban tư vấn giám 
sát thi công và các Tiểu ban TVGS tại 
các Truyền tải điện để thực hiện có 
hiệu quả các công việc được giao.

Đặc biệt, Công ty luôn chú 
trọng quan tâm chăm lo đời sống 
tinh thần, vật chất và sức khỏe cho 
người lao động. Tiền lương của cán 
bộ công nhân viên được đảm bảo, 
phù hợp với mức tăng năng suất lao 
động và chế độ tiền lương hiện hành 
của Nhà nước. Rà soát, hoàn thiện 
phương án sắp xếp, bố trí lao động 

phù hợp, đảm bảo các chỉ tiêu tăng 
năng suất lao động.

Thực hiện Nghị quyết của Hội 
nghị NLĐ năm 2020, Công ty đã thực 
hiện tốt các quy định thực hiện dân 
chủ áp dụng trong Công ty, như  Quy 
định phân phối tiền lương sản xuất 
kinh doanh điện và Quy định thưởng 
an toàn điện trong PTC2.  

Phổ biến và thực hiện nghiêm 
túc Nội quy lao động và Thỏa ước lao 
động tập thể EVNNPT. Đồng thời tiến 
hành thực hiện đối thoại với người lao 
động tại các Truyền tải điện trực thuộc. 

Công ty cũng đã tiếp tục quan 
tâm tạo điều kiện làm việc cho người 
lao động; thực hiện tốt chế độ bảo 
hiểm, khám sức khỏe, từ đó phân loại 
sức khỏe lao động để tổ chức công 
tác điều dưỡng, phục hồi sức khỏe kịp 
thời; tăng cường các hoạt động văn 
hóa văn nghệ, thể dục thể thao để 
tăng cường giao lưu, tinh thần đoàn 
kết, gắn bó trong cán bộ công nhân 
viên và các đơn vị.

PTC2 đã đẩy mạnh việc tuyên 
truyền và thực thi Văn hóa EVNNPT 
trong đó mới đây là triển khai thực 
hện Giá trị cốt lõi và chuẩn mực đạo 
đức Văn hóa EVNNPT trong toàn thể 
người lao động. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông 
Trịnh Tuấn Sơn, Chủ tịch Công đoàn 
EVNNPT đánh giá cao các kết quả 
PTC2 đạt được trong năm 2020, hoàn 
thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản 
xuất kinh doanh đã được giao trong 
điều kiện khó khăn. Đặc biệt là công 
tác phòng chống dịch Covid - 19 và 
công tác phòng chống lụt bão cũng 
như các hoạt động an sinh xã hội. Để 
tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu 
nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, Công 
đoàn EVNNPT đề nghị, PTC2 đặc biệt 
quan tâm triển khai các giải pháp cụ 
thể để thực hiện có hiệu quả chủ đề 
năm 2021 của EVNNPT “Chuyển đổi 
số trong Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia”. Quan tâm hơn nữa đến 
công tác an toàn vệ sinh lao động, 
phòng chống cháy nổ, phòng chống 
lụt bão, thực thi văn hóa EVNNPT... 
đồng thời tiếp tục tăng cường công 
tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng 

lực chuyên môn, quản trị các phần 
mềm để đáp ứng công tác quản lý vận 
hành lưới điện ngày càng tiên tiến, 
khoa học, hiện đại; Nâng cao năng 
lực bộ máy tham mưu các cấp. Sắp 
xếp, sử dụng lao động hợp lý, đảm 
bảo năng suất trong tiến trình tái cơ 
cấu, hiện đại hóa hệ thống sản xuất. 
Xây dựng khung năng lực của các vị 
trí chức danh lao động. Phát huy vai 
trò của tổ chức Công đoàn song hành 
với chuyên môn, đẩy mạnh các hoạt 
động phong trào công nhân viên 
chức lao động nhằm giúp cho PTC2 
cũng như cùng EVNNPT hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, ông 
Trần Thanh Phong cảm ơn sự quan 
tâm chỉ đạo sâu sát và sự ủng hộ 
nhiệt tình của Lãnh đạo, Công Đoàn 
EVNNPT. Kết luận Hội nghị, Giám đốc 
nhấn mạnh PTC2 phải tiếp tục xây 
dựng, tuyên truyền hình ảnh CBCNV 
EVNNPT, PTC2 mang tính chuyên 
nghiệp, hiện đại. Năm 2021 là năm 
PTC2 tiếp tục phải đối mặt với nhiều 
khó khăn trong điều kiện tình hình 
dịch bệnh Covid - 19 vẫn đang còn 
những diễn biến phức tạp. Bên cạnh 
đó để thực hiện tốt chủ đề năm 2021 
của EVNNPT là: “Chuyển đổi số trong 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 
gia”, trong công tác quản lý vận hành 
PTC2 và các đơn vị cần tăng cường 
ứng dụng tiến bộ KHCN vào các hoạt 
động của đơn vị nhằm nâng cao hiệu 
quả sản xuất kinh doanh, tăng năng 
suất lao động. Chú trọng đào tạo 
cán bộ kỹ thuật cao  nhằm đảm  bảo 
truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn 
định cho phát triển kinh tế xã hội của 
các địa phương.  Tiếp tục đẩy mạnh 
công tác xây dựng chiến lược phát 
triển, đổi mới quản trị doanh nghiệp, 
văn hóa doanh nghiệp và nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực; đảm bảo 
chế độ phúc lợi và nâng cao đời sống 
cán bộ công nhân viên. Đối với các 
đơn vị cũng như từng người lao động, 
cần nâng cao ý thức xây dựng tập thể, 
luôn đặt quyền lợi của tập thể lên 
trên quyền lợi cá nhân, nêu cao tinh 
thần trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu 
hoàn thành xuất sắc các mục tiêu,  
nhiệm vụ của mình trong năm 2021.
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Thành công từ những nỗ lực 
không biết mệt mỏi

Không ngừng nghiên cứu, đầu 
tư, nâng cấp và hiện đại hóa lưới điện, 
những năm gần đây, Công ty Điện lực 
Thanh Hóa đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu 
về điện cho phát triển kinh tế - xã hội 
và sinh hoạt của nhân dân, góp phần 
đảm bảo cho Quốc phòng - An ninh.  
Trong năm 2020 đơn vị đã cấp điện 
tốt phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp 
nhiệm kỳ 2020-2025, các hoạt động 
chính trị, VHXH, phục vụ cấp điện cho 
các bệnh viện, khu cách ly trong thời 
gian dịch bệnh Covid -19 bùng phát...
Kết thúc năm 2020, đơn vị đã hoàn 
thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 
được giao, trong đó:  Điện thương 
phẩm có mức tăng trưởng cao nhất 
trong toàn Tổng công ty với mức 

tăng 19,66%  đạt 5.756,92 triệu kWh 
(tương ứng tăng 945,72 triệu kWh), 
vượt chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016-
2020, với tốc độ bình quân là 13,99%/
năm, mức tăng bình quân hàng năm 
là 621 tr.kWh/năm. Trong đó, thành 
phần CNXD tăng bình quân 18,56%/
năm; thành phần QLTD tăng bình 
quân 8,86%/năm.

Hiện nay, Công ty Điện lực Thanh 
Hóa đang quản lý 27/27 huyện, thành 
phố, thị xã có điện đạt 100%; 50/50 
phường, 28/28 thị trấn có điện đạt 
100%, 481/481 xã có điện lưới Quốc 
gia đạt 100% và 774.104/780.063 số 
hộ dân nông thôn được sử dụng điện 
lưới quốc gia đạt (99,24%).

Trong năm 2020 Công ty Điện 
lực Thanh Hóa đã tập trung triển khai 

đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, kỹ 
thuật để cải thiện chỉ số tiếp cận điện 
năng, mặt khác tập trung đầu tư, 
phát triển lưới điện tại khu vực nông 
thôn, miền núi…

Đặc biệt, Công ty đã tích cực 
đi tắt đón đầu, đẩy mạnh ứng dụng 
khoa học công nghệ để đón đầu cuộc 
Cách mạng công nghiệp 4.0. Triển 
khai đồng bộ nhiều giải pháp như: Sử 
dụng hiệu quả hệ thống SCADA trong 
điều độ vận hành hệ thống điện; Phát 
huy và nâng cao hiệu quả vận hành 
của Trung tâm điều khiển xa để thực 
hiện tự động hóa TBA không người 
trực nhằm góp phần nâng cao độ tin 
cậy cung cấp điện. Đồng thời, đơn 
vị cũng tích cực triển khai xây dựng 
lưới điện thông minh, sử dụng công 
nghệ đọc dữ liệu, thu nhận dữ liệu từ 
xa; Đẩy mạnh việc vận động, tuyên 
truyền, thỏa thuận ký kết với khách 
hàng tham gia chương trình điều 
chỉnh phụ tải theo cơ chế phi thương 
mại; sửa chữa hotline, thay thế công 
tơ cơ bằng công tơ điện tử kết hợp 
hệ thống đo xa, số hóa khách hàng, 
hợp tác với các đối tác trung gian, các 
ngân hàng tăng cường thu tiền điện 
không dùng tiền mặt nhất là trong 
những thời điểm dịch bệnh Covid-19 
kéo dài và có nhiều nguy cơ tiềm ẩn 
trong cộng đồng, yêu cầu hạn chế tối 
đa tập trung nơi đông người. Ngoài ra, 
nhận thấy việc nhu cầu sử dụng điện 
ngày càng tăng cao từ phía các khách 
hàng, để góp phần đảm bảo một mặt 
cho công tác đầu tư, cải tạo, nâng cấp, 
mặt khác duy trì ổn định trong công 
tác vận hành hệ thống lưới điện, công 

NGÀNH ĐIỆN THANH HÓA NỖ LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU 
TĂNG TRƯỞNG VỀ ĐIỆN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

 

Năm 2020,trước những khó khăn, thách thức do diễn biến thời tiết bất thường, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19, nhưng với quyết tâm thực hiện mục tiêu kép “Vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo hoàn thành 
toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020”, đảm bảo nền kinh tế hoạt động hiệu quả trong trạng thái bình thường mới của Chính 
phủ; Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, sự hỗ trợ tạo điều kiện của địa phương và sự nỗ lực của toàn 
thể CBCNV, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã nỗ lực cố gắng cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, 
quốc phòng - an ninh  và đời sống nhân dân trên địa bàn, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, hoàn thành tốt 
kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 EVNNPC giao.

 

Nhân viên Điện lực Bá Thước hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm
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ty tích cực đẩy mạnh các hoạt động 
tuyên truyền, khuyến cáo đến khách 
hàng sử dụng điện tiết kiệm …

Trong năm 2020 đơn vị đã thực 
hiện đầu tư và hoàn thành 106/126 
dự án, công tác chuẩn bị đầu tư năm 
2021 đã hoàn thành 24/24 dự án. 
Hiện nay lưới điện đã được được nâng 
cấp mở rộng, xây dựng mới 81,2 km 
đường dây trung áp; 56,6 km đường 
dây hạ áp; 112 trạm biến áp phụ tải, 
với tổng dung lượng 193.660 kVA; Cải 
tạo khoảng 613,632 km đường dây 
trung áp và cải tạo 803 trạm biến áp 
phụ tải. Chuyển vận hành cấp điện áp 
6,10 kV lên vận hành cấp điện áp 22 
kV, 35 kV; xoá bỏ trạm biến áp trung 
gian; hoàn thành nghiệm thu đóng 
điện 106 trạm biến áp phụ tải đưa vào 
khai thác sử dụng trước 30/4/2020 
góp phần giảm tổn thất cho các trạm 
biến áp phụ tải có tổn thất lớn hơn 
10% tại 27 Điện lực trực thuộc.

Công ty đã hoàn thành các dự án 
đa chia đa nối, các dự án cải tạo các 
trạm biến áp 110 kV theo tiêu chí điều 
khiển xa theo kế hoạch. Cấp điện kịp 
thời cho các khu công nghiệp: Hoàn 
thành nghiệm thu đóng điện trước 
15/6/2020, cấp điện kịp thời cho nhà 
máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 vượt tiến 
độ EVNNPC giao là 30/6/2020. Xoá bỏ 
khách hàng sử dụng điện có điện áp 
thấp; Giảm thiểu vi phạm hành lang 
lưới điện và đảm bảo an toàn trong 
vận hành lưới điện. Phối kết hợp với 

các ban Quản lý dự án của Tổng Công 
ty triển khai công tác chuẩn bị đầu 
tư của 23 dự án lưới điện 110 kV trên 
địa bàn; Hỗ trợ trong công tác giải 
phóng mặt bằng, đóng điện hoàn 
thiện các xuất tuyến sau trạm biến 
áp 110 kV Quảng Xương, Tây Thành 
Phố, Cẩm Thuỷ, các xuất tuyến; đóng 
điện đường dây và trạm biến áp 110 
kV Tĩnh Gia 2; đóng điện đường dây 
và trạm biến áp 110 kV XM Long Sơn.

Chung tay vì cuộc sống cộng 
đồng

Xác định mục tiêu hàng đầu của 
đơn vị là đảm bảo cấp điện an toàn, 
ổn định phục vụ tốt nhất cho nhu 
cầu phát triển kinh tế, xã hội, góp 
phần đảm bảo trong công tác quốc 
phòng - an ninh của tỉnh nhà, nâng 
cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng 
yêu cầu ngày càng cao của người dân, 
CBCNV-NLĐ trong Công ty luôn lắng 
nghe, chủ động đem lại những dịch 
vụ tốt nhất, hoàn hảo nhất với tiêu 
chí “tin cậy - hiệu quả” đến với khách 
hàng. Hàng loạt các chương trình 
được đưa ra và áp dụng như rút ngắn 
thời gian cấp điện cho khách hàng 
thông qua đơn giản hóa các thủ tục; 
Tra cứu tiền điện và thông báo lịch cắt 
điện, đăng ký sử dụng các dịch vụ của 
ngành điện thông qua hệ thống tin 
nhắn sms, zalo…. Qua đó xây dựng 
và hệ thống lại các chương trình, kế 
hoạch, hoàn thiện cải cách thủ tục 
hành chính nhằm mục tiêu nâng cao 

hơn nữa chất lượng phục vụ với quyết 
tâm “Vì niềm tin của bạn”.

Tuy nhiên sứ mệnh phía trước 
không chỉ là những con số mà song 
hành là nhiệm vụ an sinh xã hội, vì 
cuộc sống cộng đồng. Hàng năm 
Công ty tổ chức các chương trình ủng 
hộ từ thiện, hiến máu nhân đạo, tri 
ân khách hàng sử dụng điện.... Dưới 
sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ 
Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty, các tổ 
chức đoàn thể chính trị Công đoàn, 
Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh, 
Nữ công, Hội khuyến học trong toàn 
đơn vị luôn phát huy tốt vai trò của 
mình. Cụ thể: Trong năm 2020 do ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đơn vị 
đã ủng hộ 100 triệu đồng cho công 
tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 
của tỉnh, hỗ trợ giảm giá tiền điện 02 
lần cho khách hàng bị ảnh hưởng với 
tổng số tiền là 331 tỷ, Đoàn thanh 
niên đã vận động hơn 450 lượt đoàn 
viên tham gia hiến máu nhân đạo; xây 
dựng 01 công trình thắp sáng đường 
quê tại xã Yên Khương, huyện Lang 
Chánh, tỉnh Thanh Hóa, hỗ trợ 10 suất 
quà cho các em học sinh có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn của trường mầm 
non tại địa bàn trên... Trong tháng Tri 
ân khách hàng sử dụng điện, Công 
ty đã chi hơn 1tỷ đồng cho các hoạt 
động tri ân; Đồng thời Công ty đã chi 
213, 8 triệu cho các mục đích hỗ trợ 
an sinh xã hội...

Khó khăn thách thức mới - 
Quyết tâm giành thắng lợi

Năm 2021 được dự báo là năm 
sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức 
khi tình hình bệnh dịch trên thế giới 
nói chung và Việt Nam nói riêng đang 
diễn biến rất phức tạp; Đà hồi phục 
kinh tế trong nước chưa thể hiện rõ 
ràng, rất khó khăn trong việc dự báo 
các kịch bản tăng trưởng phụ tải; 
Công tác QLVH lưới điện cần được 
nâng cao hơn nữa về chỉ số độ tin cậy 
cung cấp điện ở mức cao, lưới điện 
chưa đáp ứng N-1. Giảm tình trạng 
đầy, quá tải cục bộ các ĐD và TBA, 
giảm số vụ sự cố trong đó do tài sản 
khách hàng và hành lang lưới điện, 
vận hành linh hoạt hệ thống lưới điện 
là những đòi hỏi cần phải quan tâm 
đẩy mạnh.

Lãnh đạo Công ty tham gia hiến máu nhân đạo tại Lễ hội Xuân hồng năm 2020
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Các chỉ tiêu kế hoạch Công ty 
được giao năm 2021 là: Điện thương 
phẩm đạt trên 6,1 tỷ kWh, tăng trưởng 
6,4 % so với năm 2020; Tổn thất điện 
năng phấn đấu nhỏ hơn 5,15%; Đồng 
thời đảm bảo cung cấp dịch vụ theo 
phương thức điện tử đạt trên 95% 
và tỷ lệ dịch vụ cung cấp trực tuyến 
cấp độ 4 đạt trên 80%.  Tỷ lệ thanh 
toán tiền điện không dùng tiền mặt 
đạt 52,83% về số khách hàng và đạt 
≥ 90% về doanh thu. Chỉ số tiếp cận 
điện năng nhỏ hơn 5 ngày. Cải tạo 
và chuyển đổi toàn bộ các TBA 110 
kV còn lại chuyển sang không người 
trực; các TBA 110 kV đóng điện mới 
xây dựng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí 
trạm biến áp không người trực; Hoàn 
thành 100% lắp đặt đo đếm điện tử đo 
xa các TBA công cộng, chuyên dùng. 
Thi công đóng điện toàn bộ các dự án 
trong kế hoạch giao; Đảm bảo an toàn 
hệ số tài chính theo quy định.

Trước yêu cầu đặt ra, ngay từ 
đầu năm 2021 Công ty đã ban hành 
Chỉ thị triển khai thực hiện kế hoạch, 
trong đó cần tập trung đảm bảo an 
toàn tuyệt đối cho người lao động, 
trang thiết bị; Hoàn thành đạt và vượt 
mọi chỉ tiêu EVNNPC giao, đặc biệt là 
các chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng, 
giảm sự cố lưới điện, nâng cao độ hài 
lòng khách hàng và tăng cường lắp 
đặt công tơ điện tử; Lập kế hoạch 
triển khai chi tiết, giao chỉ tiêu, nhiệm 
vụ cho từng tổ, đội, từng cá nhân, 
định kỳ hàng tháng kiểm soát việc 
thực hiện các chỉ tiêu; Tổ chức chấm 

điểm, xét hoàn thành nhiệm vụ và 
chi trả lương theo hiệu quả công việc 
trong Công ty; Tập trung chia sẻ các 
biện pháp tổ chức thực hiện, tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc trong quá trình 
thực hiện kế hoạch được giao.

Thực hiện nội dung chủ đề năm 
2021 của EVN “Chuyển đổi số trong 
Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, 
theo kế hoạch chuyển đổi số của 
EVN và Tổng công ty giai đoạn 2021 - 
2022, đẩy nhanh điện tử hoá hệ thống 
điện, chương trình tự động hoá lưới 
điện. Chuyển đổi số hợp đồng mua bán 
điện cho 715.016 khách hàng.  Tăng 
cường công tác đào tạo nhận thức về 
chuyển đổi số cho CBCNV, đặc biệt là 
người đứng đầu đơn vị để đảm bảo 
thành công chuyển đổi số. Xây dựng 
củng cố và nâng cao năng lực đội ngũ 
công nghệ thông tin trong Công ty 
nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi 

số trong các năm tiếp theo; Nghiên cứu 
sáng tạo và ứng dụng các thành tựu 
KHCN vào SXKD và ĐTXD. Thực hiện 
nghiêm các quy định của pháp luật, 
EVN và Tổng công ty.

Nhận thấy, trong xu thế hội 
nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc 
tế, ngành điện nói chung và Công ty 
Điện lực Thanh Hóa nói riêng có vai 
trò vô cùng quan trọng đối với sự 
phát triển của tỉnh.  Với truyền thống 
vẻ vang và bề dày kinh nghiệm được 
tích lũy trong suốt hơn 57 năm qua… 
Tập thể lãnh đạo, CBCNV-NLĐ Công 
ty Điện lực Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát 
huy truyền thống Nhiệt điện Hàm 
Rồng anh hùng, đoàn kết một lòng, 
sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu 
quả, cùng nhau phấn đấu hết mình vì 
dòng điện Tổ quốc, giữ vững niềm tin 
của Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân Thanh Hóa với ngành điện, góp 
phần cùng Đảng bộ và nhân dân các 
dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng 
lợi Nghị Quyết Đại hội XIII của Đảng 
và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Thời 
gian tới, Công ty sẽ tiếp tục phát huy 
những thành quả, năng lực, trí tuệ, 
tinh thần đoàn kết để phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD cũng 
như góp phần cải thiện tốt nhất môi 
trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao 
đời sống CBCNV-NLĐ, đưa Thanh Hóa 
tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với các 
nhà đầu tư trong và ngoài nước….
Xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành 
tỉnh “Kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ 
kính yêu từng căn dặn.

Bình Nguyên

Đóng điện TBA 110 kV Tĩnh Gia 2
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Tiêu biểu trong số các Trạm được 
ứng dụng công nghệ mới phải 
nói tới trạm biến áp (TBA) 250 

kV Nghĩa Hà 16 (TP.Quảng Ngãi) cùng 
285m đường dây trung áp và 305m 
đường dây hạ áp vừa được cải tạo, 
đóng điện, nghiệm thu đưa vào sử 
dụng, cung cấp nguồn điện ổn định 
cho người dân khu vực mới tiếp nhận 
lưới điện hạ áp nông thôn của thôn Hổ 
Tiếu. Đây là công trình được ứng dụng 
khoa học kỹ thuật cao, hỗ trợ tích cực 
cho việc vận hành, khai thác lưới điện. 
Tất cả thông tin liên quan đến các trụ 
điện như tọa độ, số thiết bị trên lưới, 
tình trạng vận hành được thu thập bởi 
vài thao tác với điện thoại và tải lên 
chương trình thu thập thông tin hiện 
trường giúp tiết kiệm được nguồn chi 
phí lớn và nguồn nhân lực.

Một trong những công nhân trực 
tiếp vận hành - Anh Đinh Công Thái, 
nhân viên Phòng Kỹ thuật - Điện lực 
TP.Quảng Ngãi, cho biết: “Chương 
trình kiểm tra hiện trường online 
được xây dựng số hóa từ tích hợp với 
chương trình PMIS và thu thập hiện 
trường. Vì vậy, sau khi dữ liệu lấy về 
sẽ được tích hợp và đồng bộ với PMIS. 
Các chương trình này sẽ xâu chuỗi 
với nhau, thống kê được những sự cố 
chính xác nhất, những điểm khiếm 
khuyết trên lưới để đề ra hướng xử lý”.

Với việc áp dụng công nghệ kỹ 
thuật hiện đại vào vận hành hệ thống 
lưới điện giúp các cán bộ quản lý kỹ 
thuật cũng dễ dàng theo dõi, quản 
lý vận hành lưới điện. Trưởng phòng 
Kỹ thuật Lê Văn Hùng cho biết: “Hiện 
nay, chúng tôi đang sử dụng phần 
mềm quản lý kỹ thuật, kiểm tra, thu 
thập thông tin hiện trường và đồng 

bộ hóa dữ liệu với nhau. Về số liệu 
lưới điện, đã số hóa thông qua việc 
thu thập tọa độ, hình ảnh lưới điện 
từ 0.4 kV đến 110 kV”.

Quảng Ngãi hiện có 10 TBA 110 
kV vận hành không người trực. Các 
TBA này và gần 250 thiết bị đóng 
cắt đều được kết nối với trung tâm 
điều khiển đặt tại trụ sở công ty. Bên 
cạnh đó, các ứng dụng PMIS dành 
cho quản lý kỹ thuật, ứng dụng CMIS 
dành cho quản lý kinh doanh, ứng 
dụng IMIS dành cho đầu tư đều được 
kết nối với nhau, góp phần đẩy nhanh 
công tác số hóa lưới điện, tạo thuận 
lợi cho công tác quản lý. 

 Năm 2021, ngành điện sẽ triển 
khai đầu tư TBA 110 kV tại Mỹ Khê. Đây 
là TBA kỹ thuật số đầu tiên tại Quảng 
Ngãi. Về công nghệ thông tin, ngành 
điện sẽ sử dụng nhiều hơn nữa việc áp 
dụng điện thoại smartphone đối với 
công nhân ra hiện trường. Từ công tác 
kiểm tra hiện trường, công tác kiểm tra 
định kỳ, ký số phiếu công tác, sổ nhật 

ký vận hành điện tử sẽ được áp dụng 
triệt để các phần mềm công nghệ 
thông tin. Về công tác quản lý kinh 
doanh, sẽ triển khai lắp đặt 100% công 
tơ điện tử trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, 
áp dụng 100% dịch vụ công trên Cổng 
thông tin điện tử quốc gia, phấn đấu 
số người sử dụng dịch vụ này tăng lên 
từ 50- 60% trong năm 2021.

“Năm 2021, công ty sẽ tập trung 
quản lý, vận hành hệ thống lưới điện 
hiệu quả hơn thông qua ứng dụng 
quản lý hệ thống lưới điện phân phối 
SCADA/DMS. Đây cũng là giải pháp 
hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu để triển 
khai thực hiện những mục tiêu cao 
hơn trong quản lý, vận hành như tính 
toán dự báo phụ tải, phân tích sự cố 
ngẫu nhiên... Đây cũng là yêu cầu mà 
Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam 
đặt ra trong năm 2021 đối với ngành 
điện” - Phó Giám đốc Công ty Điện 
lực Quảng Ngãi Phan Vũ Đông Quân 
chia sẻ.

Thanh Nhị - Hải Triều

PC QUẢNG NGÃI: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN 
TRONG QUẢN LÝ LƯỚI ĐIỆN ĐEM LẠI NHIỀU HIỆU QUẢ CAO

Với mục tiêu hiện đại hóa ngành điện theo chủ trương của Chính phủ, thời gian qua, Công ty Điện lực Quảng 
Ngãi (PC Quảng Ngãi) từng bước triển khai phát triển lưới điện thông minh. Trong đó, việc ứng dụng khoa học kỹ 
thuật và số hóa dịch vụ điện năng được Công ty ưu tiên hàng đầu trong hoạt động quản lý lưới điện, cũng như nâng 
cao hiệu suất vận hành của hệ thống điện trên toàn tỉnh.

Công nhân PC Quảng Ngãi thực hiện sửa chữa đường dây điện bằng công nghệ 
sửa chữa “nóng” Hotline.
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Mặc dù tình hình sản xuất kinh 
doanh, thương mại dịch vụ 
trong nước bị ảnh hưởng 

do dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát 
nhưng kết thúc tháng 2/2021 sản 
lượng điện thương phẩm của EVNNPC 
vẫn đạt 5,51 tỷ kWh tăng 7,12% so với 
tháng 2/2020. Lũy kế 2 tháng năm 2021 
thực hiện 11,7 tỷ kWh tăng 10,27% so 
với cùng kỳ năm 2020 và đạt 14,63% 
kế hoạch cả năm 2021 EVN giao. Tổn 
thất điện năng tháng 02/2021 là 4,61% 
giảm 0,06% so với cùng kỳ 2020, lũy kế 
2 tháng đầu năm 4,50%, giảm 0,31% 
so với cùng kỳ 2020.

Cũng trong tháng 2, tất cả 14 
chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt 
theo quy định. Tổng công ty đã tiếp 
nhận và giải quyết cấp điện mới cho 
cho 152 khách hàng trung áp, thời 
gian trung bình giải quyết các thủ 
tục của ngành điện là 4,37 ngày. Lũy 
kế 2 tháng đầu năm 2021, EVNNPC 
tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 363 
khách hàng trung áp, thời gian trung 
bình giải quyết các thủ tục của ngành 
điện là 4,17 ngày; giảm 2,83 ngày so 
với quy định của EVN, giảm 0,83 ngày 
so với kế hoạch của EVNNPC.

Cùng với đó, EVNNPC đã thực 
hiện tuyên truyền tiết kiệm điện 84 
lần trên đài phát thanh, 65 lần trên 
báo giấy và báo điện tử, 32 lần trên 
đài truyền hình, 1720 lần trên loa 
phát thanh phường xã, tư vấn sử 
dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trực 
tiếp đến khách hàng 14.023 lần.

Trong 2 tháng đầu năm toàn 
Tổng công ty có 34.136 yêu cầu về 

dịch vụ điện của khách hàng đăng ký 
qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đạt 
tỷ lệ 57,23% tổng số yêu cầu về dịch 
vụ điện. Toàn Tổng công ty có 56.873 
yêu cầu được tiếp nhận và giải quyết 
theo phương thức điện tử, tỷ lệ cung 
cấp dịch vụ theo phương thức điện 
tử đạt 94,89%. 

Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền 
điện không sử dụng tiền mặt đến hết 
tháng 2/2021 đạt 45,13%; doanh thu 
qua kênh thanh toán không tiền mặt 
đạt 82,33%.

Về công tác đầu tư xây dựng, 
Tổng công ty đã khởi công 4 công 
trình; đóng điện được 03 công trình 
với năng lực tăng thêm 15 MVA và 
13,8km ĐD 110 kV.  Lũy kế 02 tháng 
toàn Tổng công ty khởi công 08/79 
công trình, đạt 10,1% kế hoạch năm 

và đóng điện 04/81 công trình, đạt 
4,9% kế hoạch năm. 

Trong tháng 3/2021, Tổng công 
ty đã và đang tiếp tục kiểm tra công 
tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, 
đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu năm 
2021 ngay từ đầu năm để phấn đấu 
hoàn thành kế hoạch EVN giao; Kiểm 
tra lắp đặt công tơ điện tử đợt 1 và kết 
nối đọc xa công tơ tại các đơn vị; Tổ 
chức hiệu quả hội nghị trực tuyến các 
mặt công tác; Tổ chức các hoạt động 
truyền thông cho sự kiện Giờ Trái đất 
2021; Đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự 
án Chuyển đổi số EVNNPC; Đồng thời 
đảm bảo cung cấp điện cho bệnh 
viện, cơ sở y tế phục vụ cách ly người 
nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 trên 
địa bàn các tỉnh miền Bắc.

Bình Nguyên

EVNNPC: SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM
THÁNG 2 ĐẠT 5,51 TỶ KWH

Theo tổng kết, trong tháng 02 và những ngày đầu tháng 03/2021, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) 
đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân 
trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc. Đặc biệt, đã cung ứng điện ổn định, liên tục phục vụ người dân vui Tết 
Nguyên đán Tân Sửu, phục vụ các trạm bơm lấy nước gieo cấy lúa đợt 2 từ ngày 26/1/2021 đến ngày 2/2/2021 và đợt 
3 từ ngày 15/2/2021 đến ngày 27/2/2021, đồng thời đảm bảo cấp điện cho các bệnh viện, các khu vực cách ly, các cơ 
sở chữa bệnh Covid-19.
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Hệ thống camera giám sát 
hành lang đường dây được 
lắp đặt từ tháng 8/2020 tại 

các vị trí 32, 34, 36, 38, của đường 
dây 220 kV Tây Hà Nội - Chèm, các 
camera này có chức năng quan sát, 
truy xuất lịch sử khi cần, chưa có 
chức năng cảnh báo người dùng khi 
có các hoạt động gần đường dây có 
khả năng gây mất an toàn. Do đó, 
công nhân quản lý vận hành thường 
xuyên phải giám sát trên thiết bị 
hiển thị như máy tính, điện thoại để 
phát hiện các hoạt động gần đường 
dây, việc này gây mất thêm công sức 
và không thể giám sát hoàn toàn 
24/24, tiềm ẩn các nguy cơ gây mất 

an toàn đặc biệt là ban đêm hoặc 
các thời điểm người quan sát phải 
thực hiện các công việc khác.

Tháng 02/2021, Truyền tải điện 
Hà Nội đã phối hợp với Công ty cổ 
phần Giải pháp Công nghệ Thông tin 
và Truyền thông MQ lắp đặt hệ thống 
AI cảnh báo tự động vi phạm hành 
lang an toàn lưới điện cao áp trên 
đường dây 220 kV Hà Đông - Chèm.

Hệ thống AI cảnh báo tự động 
được lắp đặt tích hợp trên các camera 
có sẵn để xử lý các video thu được 
trong quá trình giám sát, thu dữ liệu 
để phân tích, nhận diện các yếu tố 
con người, phương tiện gần đường 
dây mà có nguy cơ gây sự cố để cảnh 
báo cho người quản lý vận hành biết, 
nhằm ngăn chặn kịp thời để đảm bảo 
an toàn cho đường dây. Khi có các 
phương tiện, thiết bị, vật thể vi phạm 
hành lang lưới điện, hệ thống sẽ tự 
động chụp ảnh, gửi hình ảnh và tin 
nhắn cảnh báo về hệ thống máy tính, 

TRUYỀN TẢI ĐIỆN HÀ NỘI ỨNG DỤNG
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐẢM BẢO AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN

Để thực hiện tốt chủ đề năm 2021 của EVNNPT là: “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”, 
nhằm đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, công nghệ thông tin trong các hoạt động 
của Tổng công ty, đặc biệt là công tác quản lý vận hành đường dây. Truyền tải điện Hà Nội đã thử nghiệm tích hợp AI 
trên hệ thống camera giám sát đường dây Truyền tải điện.

Hình ảnh giám sát hành lang

Vị trí lắp đặt các camera
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Ở thành phố Đà Nẵng, việc này không còn khó 
khăn nữa. Kể từ năm 2019, 100% khách hàng sử dụng 
điện tại Đà Nẵng đã dễ dàng kiểm soát, theo dõi số chữ 
điện hàng ngày của gia đình mình với chỉ một cú nhấp 
chuột vào địa chỉ https://pcdn.cpc.vn/tracuu. 

Sau khi đăng nhập bằng mã khách hàng và mật 
khẩu là email hoặc số điện thoại đã đăng ký, người dân 
có thể xem số chữ điện tiêu thụ nhiều lần trong ngày; 
từ đó, dễ dàng kiểm soát cũng như điều chỉnh việc sử 
dụng điện hợp lý, tiết kiệm hơn.

Truy cập địa chỉ https://pcdn.cpc.vn/tracuu và điền thông 
tin theo hướng dẫn để đăng nhập và sử dụng tính năng 

của chương trình

Bên cạnh đó, trang tra cứu chỉ số điện hàng ngày 
cũng cung cấp các thông tin hữu ích khác như: Sản lượng 
điện tiêu thụ và tiền điện hàng tháng có so sánh cùng kỳ; 
tạm tính tiền điện tại thời điểm tra cứu, lịch ghi chỉ số điện, 
lịch ngừng cấp điện, điện mặt trời phát ngược (nếu có)…

Đặc biệt, trang tra cứu cho phép người dùng tự 

thiết lập các mức cảnh báo sản lượng điện tiêu thụ theo 
2 lựa chọn: số kWh hoặc tỷ lệ % tăng so với cùng kỳ. Khi 
đến ngưỡng cảnh báo thiết lập, công cụ sẽ tự động gửi 
cảnh báo đến email của khách hàng.

Như vậy, khách hàng sử dụng điện dễ dàng kiểm 
soát lượng điện tiêu thụ hàng ngày, cũng như thiết lập các 
mức cảnh báo để đề phòng số chữ điện tăng đột biến do 
các nguyên nhân như chạm chập, rò rỉ, quên tắt thiết bị...

Cùng với khách hàng, PC Đà Nẵng cũng theo dõi, 
rà soát chỉ số điện để kịp thời phát hiện những khách 
hàng có số chữ điện tăng đột biến, chủ động liên hệ 
khách hàng tìm nguyên nhân cũng như hỗ trợ xử lý.

Mùa nắng nóng đang đến gần, cùng với số ngày 
tháng 3 (là 31 ngày) nhiều hơn tháng 2 (là 28 ngày) sẽ là 
các nguyên nhân chính làm gia tăng sản lượng điện tiêu 
thụ. Việc kiểm soát theo dõi sản lượng điện hàng ngày 
chính là “chìa khóa” giúp nhân dân sử dụng điện hợp lý, 
tiết kiệm tiền điện thanh toán của gia đình.

Yên Bình

gửi đến công nhân, cán bộ quản lý 
của đơn vị quản lý vận hành. Trên cơ 
sở phân tích ảnh và tin nhắn gửi đến, 
công nhân quản lý vận hành gần nhất 
sẽ kịp thời đến kiểm tra và xử lý, hoặc 
liên hệ trực tiếp với đơn vị thi công để 
đưa ra cảnh báo sớm.

Việc lắp đặt hệ thống AI cảnh 

báo tự động vi phạm hành lang an 
toàn lưới Truyền tải đã giúp kịp thời 
phát hiện hành vi vi phạm an toàn 
lưới điện cao áp, nâng cao năng suất 
lao động, giảm chi phí trong công tác 
quản lý vận hành lưới điện, đưa ra 
những giải pháp lâu dài hơn đối với 
các vị trí có nguy cơ mất an toàn.

Quốc Chiêu

Hệ thống AI cảnh báo tự động đến điện 
thoại của lực lượng quản lý vận hành

ĐÀ NẴNG: CHỈ MỘT CÚ NHẤP CHUỘT, 
BIẾT MỖI NGÀY “XÀI MẤY CHỮ ĐIỆN”

Mùa nắng nóng đang đến gần, một trong những 
vấn đề “nóng” là sản lượng điện tiêu thụ tăng cao, dẫn 
đến tiền điện tăng cao. Vậy làm thế nào để người dân 
kiểm soát chặt chẽ số chữ điện “xài” hàng ngày?
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Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ về tiếp tục thực 
hiện mục tiêu kép vừa chống 

dịch, vừa phát triển kinh tế, không 
dừng hoạt động sản xuất kinh doanh 
nhưng phải kiểm soát dịch bệnh tại 
các cơ sở sản xuất kinh doanh. Bộ Y tế 
đã có văn bản số 1096/BYT-MT ngày 
23/02/2021 về tăng cường phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 trong tình 
hình mới tại nơi làm việc.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã 
có văn bản số 946/EVN-TCNS ngày 
26/02/2021 chỉ đạo về việc thực hiện 
phòng, chống dịch COVID-19 trong 
tình hình mới. Để thực hiện nhiệm vụ 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và 
đảm bảo sản xuất kinh doanh điện an 
toàn liên tục, Tổng công ty điện lực 
miền Nam (EVNSPC) yêu cầu các đơn 
vị tích cực thực hiện các nhiệm vụ sản 
xuất, kinh doanh được giao. Dịch bệnh 
có thể còn phức tạp, kéo dài, vì vậy 
hoạt động sản xuất kinh doanh phải 
phù hợp với trạng thái làm việc bình 
thường mới trong điều kiện có dịch.

Trong nhiệm vụ phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19, EVNSPC yêu cầu 
các đơn vị trực thuộc tự đánh giá nguy 
cơ lây nhiễm dịch COVID-19 theo 
hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc 
gia phòng, chống dịch COVID-19 

về hướng dẫn phòng, chống dịch 
và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch 
COVID-19 tại nơi làm việc.

Các đơn vị thường xuyên kiểm 
tra việc thực hiện khuyến cáo 5K 
của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch 
COVID-19. Tại các vùng/địa phương 
dừng phong tỏa/giãn cách, các đơn 
vị chủ động dừng tổ chức nghỉ tập 
trung sau ca vận hành/ làm việc từ 
ngày 01/3/2021 đến khi có văn bản 
mới. Tạm dừng việc báo cáo tình hình 
dịch COVID-19 hàng ngày từ ngày 
01/3/2021. Trong trường hợp xuất 
hiện trường hợp nhiễm hoặc nghi tiếp 
xúc F1, F2, F3 yêu cầu báo cáo ngay về 
EVNSPC. 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.

Đối với Công tác phòng chống 
dịch COVID-19 tại Cơ quan Tổng công 
ty, yêu cầu CBCNVC nghiêm túc thực 
hiện các chỉ đạo, quy định về phòng, 
chống dịch COVID-19 của Chính phủ, 
của địa phương, của EVN và của Tổng 
công ty. Kiểm tra thân nhiệt CBCNV/
khách, yêu cầu CBCNV/khách đến 
liên hệ công tác đeo khẩu trang, sát 
khuẩn tay trước khi vào cơ quan và 

định kỳ tiến hành phun xịt khử trùng 
toàn cơ quan; trang bị khẩu trang, 
nước sát khuẩn tay, đảm bảo sức khỏe 
cho CBCNV.

Phương án EVNSPC triển khai 
thực hiện trong thời gian tới:

Đối với các đơn vị tại các vùng, 
địa phương có bệnh dịch yêu cầu 
tiếp tục thực hiện công tác phòng 
chống dịch, bệnh COVID-19 theo 
hướng dẫn cho đến khi địa phương 
thông báo hết dịch. Các đơn vị luôn 
đề cao tinh thần, không chủ quan 
trong công tác phòng, chống dịch 
và có phương án ứng phó kịp thời 
khi xảy ra dịch tại đơn vị. Hạn chế tổ 
chức các đoàn công tác/ du lịch đến 
các tỉnh đang có ca bệnh dương tính 
và các tỉnh biên giới.

CBCNV đi về từ khu vực, địa 
phương có dịch (theo thông báo của 
Bộ Y tế) yêu cầu thực hiện khai báo 
ngay tại các trạm y tế phường/xã nơi 
cư trú và làm việc từ xa 14 ngày kể 
từ ngày cuối cùng rời khỏi vùng, địa 
phương có dịch. Đối với các trường 
hợp khác, khai báo y tế và thực hiện 
các biện pháp phòng, chống dịch 
theo yêu cầu của địa phương. Hạn 
chế tổ chức các sự kiện tập trung 
đông người, thực hiện nghiêm túc 
về hướng dẫn phòng dịch COVID-19 
theo khuyến cáo 5 k của Bộ Y tế. 

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. 
Tuyên truyền, cập nhật và phổ biến tới 
CBCNV các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh mới nhất theo khuyến cáo 
của Bộ Y tế. Các đơn vị liên hệ với Sở 
y tế địa phương trú đóng để được 
hướng dẫn cách tiếp cận vaccine 
COVID-19 tiêm ngừa cho các CBCNV 
thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với 
khách hàng như: CBCNV kinh doanh; 
các tổ, đội QLVH, Điều độ...

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 
PHÒNG CHỐNG COVID-19 TRONG EVN

Họp BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 EVNSPC triển khai nhiệm vụ sắp tới
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Năm nay Chiến dịch Giờ Trái 
đất diễn ra theo hình thức 
trực tuyến, Bộ Công thương 

đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương và 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp 
tổ chức hưởng ứng Chiến dịch Giờ 
Trái đất 2021, bám sát các diễn biến 
của đại dịch COVID-19.

Các hoạt động hưởng ứng Chiến 
dịch Giờ Trái đất 2021 được thực hiện 
theo hướng đổi mới, sáng tạo, thiết 
thực nhằm mang lại hiệu quả tuyên 
truyền cao, rộng rãi trong tháng 3.

Cụ thể là sẽ vận động các tổ 
chức, cơ quan và người dân thực hiện 
tắt đèn và các thiết bị không cần thiết 
vào thời gian diễn ra sự kiện; Tổng 
công ty, Công ty Điện lực các tỉnh, 
thành phố phổ biến tuyên truyền 
về Chiến dịch Giờ Trái đất tại các địa 
điểm giao dịch khách hàng, trụ sở 
của các đơn vị điện lực.

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, 
Bộ Công Thương đề nghị UBND các 
tỉnh, thành phố chỉ đạo tăng cường 
các hoạt động tuyên truyền theo 
hình thức trực tuyến, phát thanh, 
truyền hình, treo băng rôn khẩu hiệu, 
không tổ chức các sự kiện tập trung 
đông người khi các cơ quan chức 
năng chưa công bố hết dịch.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
chỉ đạo các đơn vị trong Tập đoàn 

phối hợp triển khai phổ biến các nội 
dung về tiết kiệm điện và bảo vệ môi 
trường, tuyên truyền trực tuyến trên 
website, fanpage, các ấn phẩm truyền 
thông. Sự kiện tắt đèn trong vòng một 
giờ hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 
năm 2021 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 
21h30, thứ Bảy, ngày 27/3/2021.

Căn cứ chỉ đạo của cấp Bộ, 
ngành. Tổng công ty Điện lực miền 
Nam đã phát hành văn bản số 1730/
EVNSPC-TT ngày 09/03/2021 về công 
tác truyền thông giờ trái đất trong đó 
yêu cầu:

Lãnh đạo các đơn vị phối hợp 
Công đoàn cùng cấp phát động và 
tuyên truyền, vận động toàn thể 
CBCNV tích cực tham gia, tự giác thực 
hiện tắt các đèn chiếu sáng và thiết bị 
điện không cần thiết tại trụ sở đơn vị 
và gia đình trong thời gian diễn ra sự 
kiện Giờ Trái đất 2021.

Phát động CBCNV thực hiện 
công tác vệ sinh môi trường làm việc: 
sắp xếp hồ sơ tài liệu ngăn nắp, sạch 
sẽ; bảo dưỡng vệ sinh thiết bị điện; 
không sử dụng thang máy trong 
ngày 26/3/2021.

Tại các Công ty Điện lực: Trong 
tháng 3/2021, đơn vị đăng tải các nội 
dung tuyên truyền về tiết kiệm điện 
và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 
2021 thông qua các hình ảnh, video 
clip, chạy chữ trên các màn hình, 

trên website, fanpage mạng xã hội 
Facebook, Zalo.. của các đơn vị;

Phối hợp báo đài địa phương 
đăng tải bài viết, tin tức, phóng sự 
về các hoạt động hưởng ứng trên 
địa bàn quản lý. Tuyên truyền, các 
nội dung về tiết kiệm điện và bảo vệ 
môi trường tại các địa điểm giao dịch 
khách hàng, trụ sở của các đơn vị.

Vận động các tổ chức, cơ quan 
và khách hàng thực hiện tắt đèn và 
các thiết bị không cần thiết vào thời 
gian diễn ra sự kiện Tắt đèn hưởng 
ứng “Giờ Trái đất diễn ra từ 20h30 đến 
21h30” Thứ Bảy, ngày 27/3/2021.

Theo dõi, đánh giá kết quả giảm 
công suất, sản lượng điện tiêu thụ tại 
đơn vị và địa bàn trong thời gian diễn 
ra sự kiện  Giờ Trái đất 2021.

Tại khối cơ quan Tổng công ty: 
Kiểm soát, tắt các đèn chiếu sáng và 
thiết bị điện không cần thiết tại khu 
vực Cơ quan Tổng công ty (tầng 1 
và 5), Tòa nhà các đơn vị thành viên 
khu vực TP. HCM. Chạy chữ điện tử 
từ ngày 22 - 27/3/2021 với nội dung 
“Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 
2021 - Cùng tắt đèn từ 20h30 đến 
21h30 Thứ Bảy ngày 27/3/2021”.

Với ý thức và hành động cụ thể, 
chắc chắn Chiến dịch Giờ trái đất 
2021 do  EVNSPC phát động sẽ đạt 
hiệu quả khả quan./.

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM HƯỞNG ỨNG

“CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI 2021”
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Bám vào chủ đề năm 2021 
“Tích cực tham gia chuyển 
đổi số trong Tập đoàn Điện 

lực Quốc gia Việt Nam” Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam phát động cuộc 
thi “Tìm hiểu và sử dụng điện thoại 
thông minh” đến toàn thể CBCNV 
trong toàn Tập đoàn.

EVN phát động thời gian cuộc 
thi từ 10/3/2021. Nhận bài dự thi 
từ ngày 22/3/2021 tới trước 00h00 
ngày 25/3/2021. Chấm giải từ 29/3 - 
31/3/2021 và công bố kết quả vòng 
loại ngày 02/4/2021. Tổ chức vòng 
chung kết và trao giải: 15/4/2021. 

Cuộc thi được tổ chức thành 2 
vòng thi, Vòng sơ loại Hình thức thi 
qua hệ thống E-Learning, thời gian 
diễn ra từ ngày 22/3-25/3/2021. Vòng 
chung kết: Tập trung thi tại trụ sở Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam.

Đề tài cuộc thi được chia làm 02 
chủ đề gồm: Điện thoại sử dụng hệ 
điều hành Android: Bài thi là những 
câu hỏi chung nhất về hệ điều hành 
Android, không phân biệt phiên bản. 
Điện thoại sử dụng hệ điều hành 
iOS-Apple: Bài thi được xây dựng cho 
phiên bản iOS 13 trở lên. Trong đó có 
bao gồm các câu hỏi về sự hiểu biết cơ 
bản về Hệ điều hành iOS nói chung.

Đối với mỗi chủ đề, bài thi sẽ 
bao gồm 20 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 
04 đáp án, đối tượng dự thi phải thực 
hiện lựa chọn và hoàn tất bài thi trong 
vòng 5 phút. Một account E-Learning 
của mỗi CBCNV chỉ được dự thi một 
lần duy nhất cho một chủ đề. 

Các thành viên Ban tổ chức; 
Toàn thể CBCNV thuộc Ban/phòng 
VT&CNTT, bộ phận CNTT của EVN và 
tất cả các đơn vị không được tham gia 
cuộc thi. 

Tổng công ty Điện lực miền 
Nam (EVNSPC) đã  có văn bản 1916/
EVNSPC-VTCNTT ngày 15/3/2021 phổ 
biến cuộc thi gửi đến toàn thể các 
đơn vị trong EVNSPC. Văn bản nêu rõ 
đề nghị các Lãnh đạo Văn phòng, các 
Ban Tổng công ty và các Đơn vị thành 
viên triển khai phổ biến đến các đơn 
vị trực thuộc (Điện lực Huyện/Thành 
phố, các Chi nhánh…) và toàn thể 
CBCNV để nắm rõ về thể lệ cuộc 
thi, đối tượng dự thi, cơ cấu các giải 
thưởng để toàn thể CBCNV hưởng 
ứng, tham gia dự thi.

Để tạo đà thuận lợi cho chủ đề 
năm 2021, cũng như thực hiện đề tài 
chuyển đổi số trong kinh doanh và 
dịch vụ khách hàng, toàn thể CBCNV 
trong đại gia đình EVNSPC đã cùng 
tích cực tham dự.

Mạnh Đức

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM PHÁT ĐỘNG CUỘC THI 

“TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH”

Cuộc thi gắn liền với chủ đề chuyển đổi số năm 2021 của EVN
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Sáng 19/3, tại thị xã Thái Hòa 
(Nghệ An), ông Trần Đình Nhân - 
Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam và đoàn công tác đã kiểm 
tra tiến độ thi công dự án đường dây 
500 kV đấu nối Nhà máy Nhiệt điện 
BOT Nghi Sơn 2.

Theo Ban Quản lý dự án các 
công trình điện miền Trung, 
dự án còn vướng mặt bằng 

một khoảng néo 101-105-T1 tại Thị 
xã Thái Hòa do 2 hộ dân chưa nhận 
tiền đền bù, dù đã được vận động chi 
trả 3 lần. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An 
đã yêu cầu UBND thị xã Thái Hòa ra 
quyết định bảo vệ thi công từ ngày 
23/3/2021. Mục tiêu dự án sẽ  đóng 
điện tuyến 2 vào cuối tháng 3/2021 
và tuyến 1 vào tháng 5/2021.

Tại buổi kiểm tra, Tổng Giám đốc 
EVN Trần Đình Nhân ghi nhận những 
nỗ lực của Tổng công ty Truyền tải 
điện Quốc gia/ Ban QLDA các Công 

trình Điện miền Trung và các đơn vị 
liên quan đã bám sát tiến độ, mục tiêu 
dự án đặt ra. Lãnh đạo Tập đoàn chỉ 
đạo huy động tối đa lực lượng, đảm 
bảo tiến độ dự án theo yêu cầu để 
giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt 

điện BOT Nghi Sơn 2. Tổng Giám đốc 
EVN cũng yêu cầu các đơn vị  trong 
quá trình thi công cần đảm bảo công 
tác an toàn, vệ sinh lao động.

Dự án đường dây 500 kV đấu 
nối Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 
vào hệ thống điện quốc gia có quy 
mô xây dựng mới 2 tuyến đường dây 
mạch kép 500 kV dài 39,6 km với 219 
vị trí, đấu nối từ Nhà máy Nhiệt điện 
Nghi Sơn 2 (Thanh Hóa) với đường 
dây 500 kV Nho Quan - Hà Tĩnh mạch 
1 và 2; đồng thời thi công các trụ đảo 
pha trên tuyến đường dây 500 kV 
mạch 1 và 2 hiện hữu.

Đây là các dự án lưới điện cấp 
bách, đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-
TTg ngày 18/3/2016 về Quy hoạch 
phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 
2011-2020 có xét đến 2030. Dự án đã 
được Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia  khởi công ngày 9/4/2018, 
theo tiến độ đồng bộ với tiến độ phát 
điện của Nhà máy Nhiệt điện BOT 
Nghi Sơn 2.

Chiến Thắng

EVN CHỈ ĐẠO TẬP TRUNG MỌI NGUỒN LỰC,
ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ ĐƯỜNG DÂY 500 KV ĐẤU NỐI

 NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN BOT NGHI SƠN 2

Đoàn công tác của EVN, EVNNPT nghe báo cáo tiến độ thi công đường dây 500 
kV đấu nối NMNĐ BOT Nghi Sơn 2

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân tặng quà cho đơn vị thi công 
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Chương trình làm việc của đoàn 
công tác lần này  nhằm giám 
sát việc  thực hiện các yêu cầu 

đã nêu qua đợt giám sát năm 2019 
tại  Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân  và 
một số NMNĐ của EVN.

Chủ trì phiên làm việc ngày 
17/3 là ông Trần Văn Minh - Phó Chủ 
nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ 
và Môi trường (KHCN&MT) của Quốc 
hội. Cùng dự còn có đại diện Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, Bộ Công 
Thương, Bộ Xây dựng; lãnh đạo UBND 
tỉnh Bình Thuận, đại diện đoàn Đại 
biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận và các 
chuyên gia.

Về phía EVN, có Phó Tổng giám 
đốc EVN Phạm Hồng Phương cùng 
lãnh đạo Ban Khoa học, Công nghệ và 
Môi trường EVN, lãnh đạo Tổng công 
ty Phát điện 3/Công ty Nhiệt điện Vĩnh 
Tân, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Nhiều chuyển biến tích cực

Theo ông Nguyễn Đức Hoà - Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, qua 
giám sát của tỉnh trong thời gian qua, 
tình hình môi trường tại TTĐL Vĩnh 
Tân nhìn chung ổn định, các thông 
số quan trắc môi trường nước thải, 
khí thải trong giới hạn cho phép. Đặc 

biệt, không còn tình trạng bụi than 
xuất hiện tại khu vực xóm 7, xã Vĩnh 
Tân (khu vực quanh TTĐL Vĩnh Tân) 
như những năm trước.

Về phía đại diện Bộ Tài nguyên & 
Môi trường ghi nhận, nhờ thực hiện 
đầy đủ việc che chắn bụi trên các dây 
chuyền tải than, phun tưới tại kho 
than, thực hiện nghiêm túc các biện 
pháp quản lý từ xa với công tác môi 
trường...; do đó, môi trường tại TTĐL 
Vĩnh Tân đã được cải thiện. Một tín hiệu 
tốt là hiện nay, Bộ Tài nguyên & Môi 
trường không còn nhận được ý kiến 
phản ánh từ người dân địa phương về 
môi trường tại TTĐL Vĩnh Tân.

“Các nhà máy sạch, đẹp như 
công viên” là ý kiến đánh giá của lãnh 
đạo Vụ KHCN&MT - Bộ Xây dựng khi 
kiểm tra, làm việc tại TTĐL Vĩnh Tân. 
Đại diện Bộ Xây dựng cho rằng, cần 
tiếp tục duy trì các nhà máy  thân 
thiện, đảm bảo môi trường trong thời 
gian tới. 

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban 
KHCN&MT Quốc hội - ông Trần Văn 

EVN ĐÃ THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC CÁC YÊU CẦU 
VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

Đây là nhận định của Đoàn công tác Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường của Quốc hội, sau khi kiểm tra thực tế tại Trung tâm Điện lực (TTĐL) 
Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận trong các ngày 16 - 17/3/2021.

Ông Trần Văn Minh - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường 
của Quốc hội chủ trì buổi làm việc ngày 17/3

Ngày 16/3, đoàn đã kiểm tra thực tế công tác môi trường tại TTĐL Vĩnh Tân
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Minh nhận định, đoàn công tác đánh 
giá cao việc EVN đã nghiêm túc, 
quyết liệt thực hiện các yêu cầu về 
bảo vệ môi trường của đoàn giám 
sát Ủy ban KHCN&MT Quốc hội. Một 
số kết quả đáng chú ý theo đánh giá 
của đoàn công tác gồm: Tập đoàn đã 
hoàn thiện các thủ tục về bảo vệ môi 
trường theo pháp luật; triển khai lắp 
đặt một số bảng điện tử hiển thị công 
khai thông số quan trắc môi trường. 
Tập đoàn cũng đã tổ chức rà soát và 
triển khai quan trắc môi trường liên 
tục với 1 số thông số; đầu tư trang 
thiết bị bảo vệ môi trường. Cùng đó, 
EVN đã đẩy mạnh tiêu thụ tro xỉ và 
đạt được kết quả nhất định.

Thời gian tới, đoàn giám sát Uỷ 
ban KHCN&MT Quốc hội yêu cầu EVN 
tiếp tục phát huy những kết quả đã 
đạt được; duy trì thực hiện các thủ 
tục bảo vệ môi trường với các dự án 
đầu tư mới.

EVN cần chỉ đạo các đơn vị áp 
dụng hệ thống quản lý chất lượng 
môi trường ISO 14001; triển khai 

quan trắc môi trường liên tục với đầy 
đủ thông số và tiếp tục kết nối về các 
cơ quan quản lý Nhà nước...

Ông Trần Văn Minh cũng yêu 
cầu EVN cần đẩy mạnh tiêu thụ tro 
xỉ, giảm tải bãi chứa; thực hiện quản 
lý tốt hơn các chất thải công nghiệp 

và chất thải nguy hại; tiếp tục trồng 
nhiều cây xanh tại các NMNĐ.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm 
Uỷ ban KHCN&MT của Quốc hội cũng 
đề nghị tỉnh Bình Thuận  tiếp tục 
quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ tháo 
gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp 
tiêu thụ tro, xỉ.

Nỗ lực từ EVN

Phó Tổng Giám đốc EVN Phạm 
Hồng Phương cho biết, EVN luôn 
chấp hành  các yêu cầu bảo vệ môi 
trường theo quy định pháp luật. Toàn 
Tập đoàn triển khai công tác bảo 
vệ môi trường một cách thực chất, 
nghiêm túc, gắn với việc phát triển 
bền vững, lâu dài.

Cụ thể, Tập đoàn đã hoàn thiện 
đầy đủ tất cả các thủ tục về môi trường 
theo quy định. 100% các dự án công 
trình điện của EVN đang trong giai 
đoạn chuẩn bị đầu tư đều đã lập/trình 
thẩm định và được cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác 
động môi trường  hoặc xác nhận kế 
hoạch bảo vệ môi trường dự án.

Thực hiện kiến nghị của đoàn 
giám sát, đến nay 9/14 nhà máy nhiệt 
điện của EVN đã lắp đặt và 5/14 nhà 
máy đang triển khai lắp đặt các bảng 
điện tử hiển thị công khai số liệu quan 
trắc tự động khí thải, nước thải cho 
cộng đồng dân cư theo dõi, giám sát.

Minh Hạnh - Hùng Anh

Phó Tổng Giám đốc EVN Phạm Hồng Phương phát biểu

Ngoài ra, EVN và các đơn vị đã thực hiện các hình thức truyền thông 
đa dạng nhằm kịp thời, chủ động cung cấp các thông tin chính xác về 
NMNĐ. Các nhà máy đều duy trì hoạt động định kỳ đón tiếp người dân, đại 
diện các đoàn thể, chính quyền địa phương đến tham quan hoạt động sản 
xuất điện; tìm hiểu và giám sát công tác bảo vệ môi trường.

Tại các NMNĐ của EVN được lắp đặt bổ sung thiết bị/hệ thống quan 
trắc khí thải, nước thải tự động, liên tục; được đầu tư các hệ thống xử lý 
khí thải và duy trì tốt sự vận hành nhằm bảo đảm quy chuẩn của Việt Nam.

Bên cạnh đó, EVN cũng đã thường xuyên chỉ đạo và giám sát các đơn 
vị quản lý bãi xỉ đảm bảo vận hành an toàn, kiểm soát và thường xuyên 
quan trắc định kỳ công trình. Đồng thời, đẩy mạnh tiêu thụ sử dụng tro, xỉ 
làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, làm vật liệu san lắp...

Hiện, tro xỉ của các NMNĐ than EVN đều đã được hợp chuẩn hợp quy 
tương ứng với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hướng dẫn từng mục 
đích sử dụng làm nguyên vật liệu xây dựng phù hợp.

Đến nay, tất cả các NMNĐ trong Tập đoàn đã kí hợp đồng tiêu thụ tro 
xỉ, thạch cao ngắn hạn/dài hạn với các đối tác tiếp nhận và tiêu thụ troa 
xỉ. Đến ngày 31/12/2020, tổng khối lượng tro, xỉ phát sinh là 8,51 triệu tấn, 
trong đó, tổng khối lượng tro, xỉ đã được các đối tác tiếp nhận và tiêu thụ 
là 7,1 triệu tấn, đạt 83,46% khối lượng phát sinh (tỷ lệ này năm 2019 chỉ là 
68,85%).

Các đơn vị cũng đã rà soát quy trình chăm sóc cây xanh, thực hiện 
trồng lại và trồng bổ sung thêm cây xanh trong khuôn viên nhà máy đảm 
bảo tỷ lệ cây xanh theo quy định và sớm phát huy hiệu quả che chắn bụi.
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Theo kế hoạch tổng thể chuyển 
đổi số của Tập đoàn Điện lực Quốc gia 
Việt Nam (EVN) đến hết năm 2022, 
EVN đặt mục tiêu cung cấp 100% dịch 
vụ điện trực tuyến mức độ 4 và số 
khách hàng tham gia giao dịch trực 
tuyến mức độ 4 đạt tỷ lệ 90%.

Tập đoàn cũng đặt mục tiêu, 
100% hồ sơ công việc trong lĩnh 
vực KD&DVKH được xử lý trên 

môi trường mạng theo phương thức 
điện tử; tỷ lệ khách hàng giao dịch 
theo phương thức điện tử đạt 90%.

Cũng hết năm 2022, Tập đoàn 
sẽ số hóa 100% hồ sơ, hợp đồng với 
khách hàng mới bằng phương thức 
cung cấp hợp đồng mua bán điện 
điện tử.

Trong công tác chăm sóc khách 
hàng, tới hết năm 2022, ít nhất 30% 
các yêu cầu khách hàng qua Trung 

tâm CSKH được tiếp nhận xử lý tự 
động. Cùng đó chuẩn hóa, thống 
nhất các kênh cung cấp dịch vụ đến 
khách hàng của các Tổng công ty 
Điện lực (tổng đài, App CSKH, website 
CSKH,…) để thiết kế trải nghiệm 
khách hàng thống nhất toàn EVN. 
Theo đó, khách hàng có thể tự quản 
lý tình hình sử dụng điện trực tuyến; 
ước tính sản lượng điện sử dụng; cá 
nhân hóa chăm sóc khách hàng.

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí 
Minh  và Tổng công ty Điện lực TP. Hà 
Nội được Tập đoàn giao nhiệm vụ thí 
điểm triển khai “CSKH qua mạng xã 
hội”, triển khai hệ sinh thái khách hàng, 
thí điểm ứng dụng đánh giá điểm hài 
lòng khách hàng qua App CSKH…

Đối với công tác hiện đại hóa 
công tơ đo đếm điện, EVN giao 
Tổng công ty Điện lực miền Trung 
(EVNCPC) và Tổng công ty Điện lực TP. 
Hồ Chí Minh (EVNHCMC) thử nghiệm 
công tơ thông minh; xây dựng, triển 

khai đề án thí điểm hạ tầng đo đếm 
tiên tiến (AMI). Đánh giá và triển khai 
nhân rộng trong tương lai theo lộ 
trình phát triển lưới điện thông minh 
của Chính phủ.

EVNCPC và EVNHCMC còn được 
Tập đoàn giao nhiệm vụ thí điểm về 
ứng dụng hiện trường cho khối phân 
phối, với mục tiêu 100% các công việc 
hiện trường của lĩnh vực KD&DVKH 
được thực hiện trên thiết bị di động 
và cập nhật on-line về hệ thống quản 
trị điều hành tại văn phòng. Trang bị 
thiết bị thông minh và phần mềm ứng 
dụng hiện trường số hóa các công tác 
chưa được số hóa như: Giải quyết yêu 
cầu, kiến nghị khách hàng, công tác 
treo tháo công tơ định kỳ, công tác 
ngừng giảm cung cấp điện…

Một nhiệm vụ chuyển đổi số 
khác được Tập đoàn giao Tổng công 
ty Điện lực miền Nam: Thực hiện bổ 
sung, hoàn thiện các tiện ích của nền 
tảng EVNSolar để kết nối khách hàng, 
nhà cung cấp, nhà đầu tư và các tổ 
chức tài chính để phát triển điện mặt 
trời mái nhà…

Giai đoạn tới hết 2025,  EVN 
phấn đấu một số chỉ tiêu chuyển đổi 
số trong công tác kinh doanh - dịch 
vụ khách hàng, gồm: Chỉ số tiếp cận 
điện năng đạt ngang bằng các nước 
ASEAN; lắp đặt 100% công tơ điện tử 
tại tất cả các Tổng công ty Điện lực; 
cung cấp cho khách hàng số liệu 
đo đếm thông qua App CSKH theo 
hướng online toàn diện.

Để thực hiện các nhiệm vụ 
chuyển đổi số trên, Tập đoàn thành 
lập 5 nhóm công tác chuyển đổi số 
trong lĩnh vực công tác kinh doanh 
- dịch vụ khách hàng; thực hiện báo 
cáo đánh giá về hiện trạng hoạt động 
của từng nhiệm vụ và kế hoạch dự 
kiến triển khai chi tiết; đảm bảo thực 
hiện chuyển đổi số đúng lộ trình, 
trúng mục tiêu.

Minh Hạnh

EVN sẽ chuẩn hóa, thống nhất các kênh cung cấp dịch vụ đến khách hàng 
của các Tổng công ty Điện lực

EVN VỚI MỤC TIÊU 90% KHÁCH HÀNG 
THAM GIA GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4
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Ngày 19/3/2021, Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, 
Viện Kinh tế văn hóa phối hợp cùng  UBND 
huyện  Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang và 
huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc hưởng 
ứng thực hiện phong trào trồng mới 10.000 
cây xanh năm 2021 và 100.000 cây xanh giai 
đoạn 2021-2025 trên các “Con đường du lịch 
hoài niệm các di tích Quốc gia”.

Chương trình có sự tham gia 
của ông Phạm Tất Thắng, Uỷ 
viên ban Chấp hành Trung 

ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy 
ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, 
Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội; 
ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch; ông Chẩu Văn Lâm - Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư 
tỉnh ủy Tuyên Quang; ông Nguyễn 
Anh Trí - Chủ tịch công viên di sản 
các nhà khoa học; ông Nguyễn Quốc 
Hưng - Ủy viên thường trực Uỷ ban 
Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu 
niên và Nhi đồng của Quốc hội. Cùng 
đại diện một  lãnh đạo một số sở, 
ban, ngành Trung ương và lãnh đạo 
địa phương thuộc của 2 tỉnh Tuyên 

Quang và Vĩnh Phúc; Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam có ông Dương Quang 
Thành - Chủ tịch Hội đồng thành 
viên Tập đoàn; Tổng công ty Điện lực 

miền Bắc có ông Thiều Kim Quỳnh - 
Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông 
Trịnh Quang Minh - Chủ tịch Công 
đoàn; ông Lê Văn Trang - Phó Tổng 
Giám đốc cùng lãnh đạo một số ban 
chuyên môn, lãnh đạo PC Tuyên 
Quang và PC Vĩnh Phúc.

Đây là hoạt động tiếp tục hưởng 
ứng lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 45 
của Thủ tướng Chính phủ tổ chức 
phong trào “Tết trồng cây” và tăng 
cường công tác bảo vệ, phát triển 
rừng nhằm phát huy những kết quả 
đạt được, chủ động triển khai thực 
hiện công tác quản lý, bảo vệ, trồng 
cây, trồng rừng ngay dịp Tết Tân Sửu 
2021; cả nước chung sức, đồng lòng 
trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 
2021 - 2025, với thông điệp “Vì một 
Việt Nam xanh”.

Phát động tại buổi lễ, ông Thiều 
Kim Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng 
thành viên Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc cho biết, Chương trình 

Các đại biểu tham dự Lễ phát động

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC HƯỞNG ỨNG LỄ TRỒNG CÂY TRÊN CÁC

 “CON ĐƯỜNG DU LỊCH HOÀI NIỆM CÁC DI TÍCH QUỐC GIA”

Ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc phát biểu tại buổi lễ
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trồng cây trên con đường du lịch 
hoài niệm các di tích quốc gia là 
hoạt động vô cùng có ý nghĩa, góp 
phần quan trọng tạo vẻ đẹp cảnh 
quan sinh thái, bảo vệ môi trường, 
bảo tồn thiên nhiên, tại di tích lịch 
sử. Với mục đích truyền đạt thông 
điệp sâu sắc khẳng định tầm quan 
trọng của việc bảo vệ môi trường. 
Nâng cao ý thức trách nhiệm của 
toàn xã hội nói chung và Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc nói riêng đối 
với công tác bảo tồn thiên nhiên và 
thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của 
Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỷ cây 
xanh  Vì một Việt Nam Xanh.

Gửi lời cảm ơn chân thành đến 
các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy 
ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, 
ông Dương Quang Thành - Chủ 

tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
cho rằng, hoạt động này đã nhận 
được sự tạo điều kiện và đồng hành 
của các cấp trong tỉnh, đặc biệt là 
tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc 
biệt Tân Trào. Giúp cho Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc hoàn thành và 
thực hiện tốt phong trào rất ý nghĩa 
này, góp phần làm đẹp thêm khu 
di tích lịch sử vô giá Bảo tàng cách 
mạng của cả nước.

Tại Tuyên Quang, hàng nghìn cây 
xanh đã được Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc  trồng mới ở con đường du 
lịch hoài niệm tại khu di tích quốc gia 
đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương. 
Nơi cũng là tâm điểm của những 
chuyến du lịch về nguồn, nhằm phát 
triển du lịch chiến khu Việt Bắc và sẽ 
có ý nghĩa thực tiễn và lâu dài đối với 
tỉnh Tuyên Quang.

Cùng ngày tại huyện Bình 
Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã diễn 
ra chương trình trồng cây với 70 cây 
lim xanh, cao 5m là dòng lim quý 
Tam Đảo đã được đơn vị trồng tại con 
đường du lịch hoài niệm làng nghề 
cổ Vân Canh. Đây là nỗ lực vừa giúp 
cảnh quan khu di tích quốc gia thêm 
phong phú vừa là bảo tồn giống gỗ 
quý của địa phương.

Bình Nguyên

Ông Dương Quang Thành cùng Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tham gia trồng cây

Các đại biểu chụp hình lưu niệm trên con đường vừa được trồng cây tại Khu di 
tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào

Ông Thiều Kim Quỳnh và các đại biểu tham dự trồng cây tại huyện Bình Xuyên, 
tỉnh Vĩnh Phúc

Ñieän & Ñôøi soáng     43

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏC î



Thời tiết các khu vực tỉnh thành 
phía Nam bắt đầu bước vào 
cao điểm mùa khô, những ngày 

đầu tháng 3/2021 khu vực miền Nam 
thời tiết chuyển sang oi bức, nắng 
nóng, nhiệt độ lên cao từ 36-370C. Đài 
khí tượng thủy văn quốc gia dự báo 
khả năng nắng nóng sẽ tiếp tục gia 
tăng, từ nay đến tháng 4, có khả năng 
xảy ra tình trạng nắng nóng đặc biệt 
gay gắt, nhiệt độ có thể lên đến 390C. 

Các đợt nắng nóng kéo dài 
thường bắt đầu từ tháng 03 hằng 
năm trở đi cho đến tháng 6. Khoảng 
thời gian này nhiệt độ môi trường 
tăng cao, mực nước các con sông 
xuống thấp, xuất hiện gió nóng, nhiệt 
độ cuối ngày xuống chậm, sự tản 
nhiệt diễn ra lâu hơn khiến không khí 
oi bức… do đó nhu cầu sử dụng các 
thiết bị điện như quạt máy, điều hòa, 
thông gió, các thiết bị, hệ thống làm 
mát khác của gia đình để cân bằng 
nhiệt độ cơ thể con người và môi 
trường là rất cao. 

Nắng nóng, kéo theo nhu cầu 
sử dụng điện tăng cao. Hóa đơn tiền 
điện cũng theo đó tăng vọt, chủ yếu 
do gia tăng nhu cầu sử dụng điều hòa 
nhiệt độ và các thiết bị làm mát. Với 
diễn biến thời tiết nắng nóng còn tiếp 

diễn trong vài tháng, việc sử dụng 
điện hiệu quả, cũng như vấn đề hóa 
đơn tiền điện càng được quan tâm. 
Theo số liệu của Tổng công ty Điện 
lực miền Nam, công suất tiêu thụ điện 
của 3 ngày 3,4,5/3/2020 khu vực 21 
tỉnh thành phía Nam (từ Ninh Thuận 
đến Cà Mau- không bao gồm Thành 
phố Hồ Chí Minh) đã tăng hơn 11% so 
với những ngày đầu tháng 2/2021 (là 
thời điểm cận tết tiêu thụ điện tăng).

Thời tiết nắng nóng kéo dài dẫn 
tới nguy cơ tiềm ẩn xảy ra sự cố lưới 
điện do nhiều thiết bị điện ở ngoài 
trời đã phải chịu đựng môi trường 
nhiệt độ cao dài ngày, ngay cả ban 
đêm cũng rất oi bức. Đối với các hộ 
gia đình, thời tiết nắng nóng gay gắt 
kéo dài cũng làm ảnh hưởng không 
nhỏ đến tình trạng hoạt động và suy 
giảm hiệu suất của các thiết bị điện. 
Điều này dẫn tới những nguy cơ gây 
quá tải, sự cố, nhảy aptomat, thậm chí 
nguy cơ gây cháy nổ cũng sẽ tăng cao 
so với bình thường.

Để sử dụng điện sao cho hiệu 
quả nhất và tiết kiệm cho chính túi 
tiền của mình, bà con nhân dân nên 
chủ động và có động thái tích cực 
trong tiêu dùng điện, nhất là vào 
các tháng bắt đầu nắng nóng như 

hiện nay. Nêu cao khẩu hiệu “người 
tiêu dùng thông minh”, tránh chủ 
quan, lơ là trong việc sử dụng điện 
và không để hiểu nhầm giữa giá điện 
và “số điện”.

Một đại diện của Tổng công ty 
Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, 
để trực tiếp theo dõi và so sánh chỉ số 
điện tiêu thụ hằng ngày, hằng tháng 
của các năm, khách hàng sử dụng điện 
tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam có thể 
tải ứng dụng “CSKH EVNSPC” trên kho 
dữ liệu App Store (đối với hệ điều hành 
iOS) và CH Play (đối với hệ điều hành 
Android) về các thiết bị di động để trực 
tiếp theo dõi, tra cứu thông tin.

Khi phát hiện có bất thường về 
số lượng điện tiêu thụ điện hoặc bất 
kỳ thắc mắc nào về điện, khách hàng 
có thể liên hệ ngay đến trung tâm 
chăm sóc khách hàng của ngành Điện 
miền Nam qua số tổng đài 19001006 
- 19009000 để được tư vấn, giải thích. 

Đại diện của EVNSPC cho biết 
thêm, khách hàng dùng điện tại các 
tỉnh phía Nam nên tương tác với 
ngành Điện qua trang web Chăm sóc 
khách hàng https://cskh.evnspc.vn/ 
để có trải nghiệm và thông tin đầy 
đủ hơn về các dịch vụ mà ngành Điện 
đang cung cấp như: Tra cứu các thông 
tin lịch ghi điện, chỉ số điện tiêu thụ, 
hóa đơn tiền điện, thông tin vận 
hành, biểu đồ phụ tải, thông tin mất 
điện, đồng thời cung cấp tất cả các 
dịch vụ điện trực tuyến, và các hướng 
dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, 
hiệu quả,… 

Để chuẩn bị tốt công tác giải 
quyết thắc mắc hóa đơn tiền điện 
khách hàng vào thời điểm mùa khô, 
nắng nóng sắp tới, EVNSPC cũng vừa 
chỉ đạo Trung tâm chăm sóc khách 
hàng tăng cường lực lượng các điện 
thoại viên để tiếp nhận, giải quyết 
kiến nghị khách hàng qua Trung tâm 
Chăm sóc khách hàng, nâng tỉ lệ cuộc 
gọi được trả lời lên ≥ 95%, nhấc máy 

EVNSPC LƯU Ý KHÁCH HÀNG 
SỬ DỤNG ĐIỆN HIỆU QUẢ MÙA NẮNG NÓNG
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trong vòng ≤ 30 giây đạt từ 90%; 
Thiết lập hệ thống liên lạc qua Email/
Zalo/… để thông tin nhanh các 
trường hợp búc xúc của khách hàng 
chậm giải quyết (Sau 24h chưa được 
giải quyết) đến lãnh đạo các đơn vị, 
các Ban liên quan, lãnh đạo Tổng 
công ty để kịp thời xử lý.

Đối với công tác đảm bảo cung 
cấp điện an toàn và ổn định thời điểm 
này, EVNSPC cũng đã lập phương án 
đảm bảo cung cấp điện liên tục cho 
khách hàng; có kế hoạch ưu tiên cấp 
điện cho những khách hàng trọng 
điểm trong những trường hợp mất 
điện đột xuất; thực hiện nghiêm 

túc quy trình ngừng giảm cung cấp, 
thông báo lịch tạm ngưng cung cấp 
điện đúng quy định.

Để minh bạch và rõ ràng hơn 
trong công tác ghi chỉ số và lập hóa 
đơn tiền điện, EVNSPC chỉ đạo 21 
Công ty Điện lực thành viên tuân thủ 
nghiêm quy trình ghi chỉ số và lập hóa 
đơn tiền điện, cụ thể: Niêm yết công 
khai lịch ghi chỉ số, đảm bảo khách 
hàng có thể giám sát được. Ngày ghi 
chỉ số công tơ khách hàng đúng với 
lịch ghi chỉ số đã lập; Với khách hàng 
ghi thủ công (không qua thiết bị thu 
thập dữ liệu tự động), nhân viên đến 
địa điểm sử dụng điện của khách 

hàng và ghi nhận sản lượng, kiểm tra 
tại chỗ 100% các trường hợp có tăng 
giảm 30% so với kỳ trước; Trường hợp 
công tơ đo đếm đặt trong phạm vi 
khách hàng quản lý, sau 02 lần đến 
không ghi được chỉ số, cho phép đơn 
vị tạm tính điện tiêu thụ bằng tháng 
trước hoặc chỉ số công tơ khách hàng 
tự báo, nhưng không được quá 02 
chu kỳ liên tiếp; Trường hợp thu thập 
số liệu tự động (qua HHU, đo ghi từ 
xa,..) nếu không thu thập được số liệu, 
bộ phận GCS báo cáo lãnh đạo đơn vị 
và tiến hành khắc phục trong ≤ 48h; 
Trường hợp thu thập số liệu tự động 
(qua HHU, đo ghi từ xa,…) đọc về còn 
thiếu, cho phép lấy chỉ số thu thập 
của ngày liền kề trước hoặc ngày liền 
kề sau để tính hóa đơn tiền điện; Tiếp 
nhận công cụ truy vấn nhanh (script) 
các trường hợp chỉ số/hóa đơn tăng 
giảm 200%, 300%,…từ CNTTMN và 
tập huấn các Điện lực sử dụng hàng 
ngày nhằm chủ động phát hiện các 
trường hợp sai sót.

EVNSPC cũng yêu cầu các Công 
ty Điện lực thực hiện nghiêm quy 
định của ngành điện (EVN) là thiết 
lập các ngưỡng kiểm soát trong quy 
trình xác nhận số liệu, lập hoá đơn 
tiền điện. Khi ghi điện, nếu phát hiện 
sản lượng tăng trưởng quá cao, vượt 
ngưỡng được thiết lập thì sẽ không 
cho xác nhận kết quả tính để lập hóa 
đơn. Chỉ khi nào lãnh đạo đơn vị tổ 
chức kiểm tra số liệu đã được ghi 
chính xác và ký xác nhận điện tử số 
liệu trên chức năng của chương trình 
quản lý khách hàng sau khi kiểm tra 
thì mới thiết lập hóa đơn, không để 
xảy ra số liệu hóa đơn không phù hợp 
với chỉ số tiêu thụ. Đồng thời thiết lập 
cảnh báo tự động gửi danh sách các 
khách hàng tăng/giảm bất thường 
qua email, SMS, Zalo  .

Các trường hợp phản  ảnh  về 
hoá đơn tiền điện đến  Trung tâm 
Chăm sóc khách hàng, đặc biệt vào 
các ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính 
được chuyển đến lãnh đạo của đơn vị 
điện lực xử lý qua email, SMS, Zalo… 
để kịp thời chỉ đạo giải quyết./.

Nguyễn Bình

Những lưu ý sử dụng điện mùa nắng nóng

Đối với thiết bị điện dân dụng gia đình: Cần vệ sinh chùi rửa, bôi dầu 
nhờn theo mùa như quạt điện, quạt hút… làm vệ sinh máy lạnh, quạt 
thông gió.

Kiểm tra toàn bộ hệ thống dây điện trong gia đình, nếu phát hiện mối 
nối phải xử lý ngay để tránh tình trạng phát nhiệt, có nguy cơ xảy ra cháy 
nổ. Nếu dây diện quá nhỏ cần thay ngay để phù hợp với phụ tải.

Khi sử dụng phòng lạnh không mở cửa ra vào thường xuyên, không 
sử dụng các thiết bị điện có tính năng tỏa nhiệt trong phòng như bàn ủi, 
lò nướng, ấm điện, điện trở nấu nước nóng…

Gia đình có nhiều phòng, khi xem tivi nên tập chung xem cùng nhau, 
tắt đèn để màn hình được nét và đủ độ sáng. Tắt hết các thiết bị ở các 
phòng lân cận.

Chỉ sử dụng điện khi thật cần thiết, tránh sử dụng đồng loạt các thiết 
bị vào khung giờ cao điểm…

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kiểm tra hệ thống thông gió, 
làm mát. Nên sử dụng ánh sáng giếng trời, gió thông thoáng tự nhiên để 
làm sạch và khô ráo nhà xưởng.

Làm vệ sinh các thiết bị máy móc, thiết bị sử dụng điện, nhà kho, kho 
đông… kiểm tra bảo trì bảo dưỡng định kỳ mùa khô.

Sử dụng điện như đã cam kết với ngành điện về phụ tải và khung giờ 
đã đăng ký, hoặc hạ công suất khi có yêu cầu của ngành điện do phụ tải 
tăng đột ngột…

Khi mua sắm các thiết bị mới, chú ý sử dụng các thiết bị có gián 
nhãn công nhận tiết kiệm năng lượng của Bộ Công Thương. Tuyên truyền 
khuyến cáo các hộ xung quanh cùng thực hiện những khuyến cáo của 
ngành điện.

Riêng đối với điều hòa nhiệt độ, theo chuyên gia kỹ thuật, khi nhiệt 
độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C, lượng điện tiêu thụ của điều hòa tăng từ 
2 đến 3%. Nếu nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 5 độ C, lượng điện tiêu thụ 
của điều hòa tăng thêm 10%. Do đó, mặc dù thời gian sử dụng điều hòa 
không đổi nhưng khi nhiệt độ môi trường tăng và nhiệt độ trong phòng 
vẫn đặt ở mức không thay đổi thì lượng điện tiêu thụ của điều hòa vẫn 
tăng lên rất nhiều./.
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Nỗi lo mất, quên chìa khoá 

Dùng khóa cửa thông minh lợi 
ích đầu tiên đó chính là xóa tan đi nỗi 
lo về việc đánh mất chìa khóa, không 
tìm thấy chìa khóa. Ngoài việc bạn 
không thể vào nhà hay ra khỏi nhà 
mà không khoá cửa, bạn cũng cần 
phải cân nhắc về việc thay ổ khoá vì 
sự an toàn của ngôi nhà và chính bạn! 
Vì bạn không thể chắc chắn được ai 
đó đang có chìa khoá của bạn trong 
tay hay tệ hơn nữa là người đó đang 
có ý đồ xấu. Với khoá điện tử thông 
minh bạn chỉ việc thay đổi mật khẩu 
hay vô hiệu hoá mật khẩu cũ đi là 
xong. Bởi vì sinh trắc học luôn là cách 
nhận diện với độ bảo mật cao và 
thuận tự nhiên, không yêu cầu bất cứ 
các thiết bị phụ trợ nào khác.

Chìa khoá dễ làm giả hoặc sao 
chép

Một trong những điểm yếu 
của khoá cơ truyền thống lại nằm ở 
chính chìa khoá và cấu trúc lõi khoá. 
Đa số khoá cửa truyền thống trên thị 
trường hiện nay được trang bị chìa 
khoá rất dễ bị sao chép. Do vậy đây 
thực sự là mối bận tâm khi mà trong 
cuộc sống đôi khi bạn phải gửi chìa 
khoá cho một người khác giữ, và bạn 
không thể biết chắc được chìa khoá 
có bị sao chụp lại hay không. Bạn hãy 
cân nhắc sử dụng khoá có cấu trúc 
lõi khoá phức tạp hay tốt hơn hết là 
không cần dùng chìa khoá nào cả.

Nhà có nhiều thành viên

Thông thường một khoá cửa 

truyền thống sẽ được đi kèm 3 chìa 
khoá, nhưng sẽ là một vấn đề nan 
giải khi gia đình có nhiều thành viên 
hay bạn sử dụng cho mục đích làm 
văn phòng thì thực sự rất bất cập, khi 
bạn phải tự đi làm thêm chìa khoá! 
Nếu bạn rơi vào hoàn cảnh như vậy, 
hãy suy nghĩ nâng cấp lên khoá điện 
tử thông minh có tính năng tạo nhiều 
mật khẩu hay lưu trữ nhiều vân tay. 
Cách này giúp bạn không những 
vẫn bảo toàn được sự toàn vẹn của ổ 
khoá mà còn giúp tiết kiệm chi phí về 
lâu dài.

Thuê người giúp việc theo giờ

Công việc tại công sở hàng ngày 
khiến cuộc sống của các gia đình trở 
nên bận rộn, khiến nhu cầu tìm kiếm 
người giúp việc để dọn dẹp nhà ngày 
càng tăng cao. Lúc này, việc tìm kiếm 
một người hỗ trợ công việc nhà từ 
người thân hoặc tìm một người giúp 
việc theo giờ là một điều hết sức hợp 
lý. Tuy nhiên, một vấn đề phát sinh 
là việc ra vào căn hộ của bạn khi bạn 
không có nhà gây ra những khó khăn 
nhất định. Nhưng bạn đừng quá lo 
lắng, vấn đề này sẽ được giải quyết 
nhanh chóng vì hiện nay khoá thông 
minh đã có giải pháp cho phép bạn 
có thể tạo mật khẩu ảo tạm thời theo 
thời gian nhất định.

Giám sát con cái

Tính năng thông báo người nào 
đã mở cửa hay khả năng lưu lịch sử 
đăng nhập là một trong những tính 
năng theo mình là rất đáng giá để 

nâng cấp khoá cửa thông minh. Tính 
năng này hoạt động như một trợ lý 
ảo thông báo giờ giấc con cái của bạn 
ra vào cửa, giúp bạn quản lý tốt hơn 
và không phải bận tâm chuyện con 
bạn đã về nhà an toàn hay chưa sau 
giờ tan học .

Làm căn phòng trở nên sang 
trọng

Khóa cửa thông minh không chỉ 
giúp bảo vệ an toàn tuyệt đối cho 
ngôi nhà bạn, mà phần nội thất ngôi 
nhà cũng trở nên khác biệt hơn so 
với những ngôi nhà khác nhờ thiết kế 
sang trọng, tinh tế trên từng chi tiết.
Sẽ không còn những ổ khóa truyền 
thống cồng kềnh và không mang lại 
cảm giác an toàn. Khóa vân tay được 
lắp đặt hài hòa, dễ nhìn và đơn giản 
với phần cửa đóng mở sẽ khiến bạn 
hài lòng.

Trên đây là những lợi ích cơ bản 
và quan trọng nhất khi sử dụng khóa 
thông minh cho ngồi nhà của bạn.
Ngoài ra, nhà thông minh đang là 
xu hướng IoT phát triển chính trong 
những năm gần đây. Khoá  thông  
minh được  xem như một phần thiết 
yếu trong hệ sinh thái nhà thông minh 
vì nó làm nhiệm vụ quan trọng bậc 
nhất trong việc bảo vệ ngôi nhà.Trên 
thị trường hiện nay đã có rất nhiều 
mẫu mã bắt mắt đi kèm với giá tiền 
linh hoạt, các bạn hãy lựa chọn cho 
mình 1 mẫu khóa ưng ý và trải nghiệm 
những thú vị mà công nghệ mang lại 
cho cuộc sống của chúng ta nhé./

Dương Phúc

Những lợi ích khi dùng khóa cửa thông minh

Khoá cửa thông minh là một trong những sản phẩm nổi bật của xu hướng IoT (Internet 
of Things - Internet vạn vật ) và cũng là một trong vô vàn thiết bị số trong thời đại cách 
mạng công nghiệp 4.0 giúp dần thay đổi bộ mặt xã hội bằng cách áp dụng công nghệ vào 
cuộc sống. Nếu bạn còn đang băn khoăn về việc nên hay không nâng cấp ổ khóa truyền 
thống thành hệ thống khóa cửa thông minh, thì những lý do dưới đây sẽ giúp bạn nhìn thấy 
những lợi ích thiết thực khi đầu tư cho sản phẩm này.
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Chỉ nên mua các mặt hàng cần 
sử dụng

Để tiết kiệm tiền chi tiêu, người 
tiêu dùng thường lựa chọn các mặt 
hàng đang khuyến mãi, giảm giá lớn 
tại các siêu thị, cửa hàng. Các chị em 
nội trợ thường có tâm lý mua thật 
nhiều đồ giảm giá, khuyến mãi để tiết 
kiệm chi tiêu, đặc biệt là trong thời 
buổi kinh tế gặp nhiều khó khăn như 
hiện nay. Tuy nhiên, trong một vài 
trường hợp, đây lại là thói quen mua 
sắm không đúng đắn.

Tại thị trường trong nước, phần 
lớn các mặt hàng đang được khuyến 
mãi tại các cửa hàng, hệ thống siêu 
thị là những sản phẩm thanh lý, 
sản phẩm cũ tồn kho... Do đó, khi 
người tiêu dùng mua hàng khuyến 
mãi không nên chọn mua một mặt 

hàng nào đó với số lượng nhiều, dù 
giá thành của chúng có rẻ hơn bình 
thường từ 10-50% sản phẩm.

Đặc biệt, người tiêu dùng thường 
có tâm lý tích trữ nhiều mặt hàng như 
những thực phẩm, đồ uống hay các 
sản phẩm gia dụng được khuyến mãi 
mà không quan tâm đến nhu cầu có 
sử dụng đến không … Nếu mua sắm 
theo thói quen trên, người tiêu dùng 
sẽ phải đối mặt với tình trạng chưa sử 
dụng đến thì sản phẩm đã bị hết hạn 
sử dụng. Đáng chú ý hơn, khi mua đồ 
giảm giá, người tiêu dùng thường có 
tâm lý mua nhanh, mua nhiều. Bởi 
vậy, trong nhiều trường hợp, nó sẽ 
khiến người tiêu dùng chi quá nhiều, 
vượt kế hoạch chi tiêu của bản thân.

Trong trường hợp này, người tiêu 
dùng nên cân nhắc kĩ lưỡng trước khi 

mua các sản phẩm khuyến mãi. Bạn 
nên so sánh thời hạn sử dụng của sản 
phẩm có lớn hơn thời gian sử dụng 
của gia đình hay không. Nếu áng 
chừng, gia đình mình chưa dùng hết 
sản phẩm mà đã hết hạn sử dụng thì 
nên cân nhắc lại tránh việc lãng phí.

Mua hàng theo nhóm

Tại một số điểm, các cửa hàng, 
siêu thị đưa ra hình thức khuyến mãi 
như "mua 2 tặng 1", "mua 2 giảm giá 
20%"... khi người tiêu dùng chọn mua 
hàng đang khuyến mãi theo hình thức 
này sẽ đối mặt với tình trạng số lượng 
quá nhiều, không dùng hết được. Khi 
đó mua hàng theo nhóm có thể giúp 
bạn giải quyết tình trạng trên.

Số hàng hóa sẽ được chia lẻ. 
Bạn vừa mua được hàng với giá rẻ, 
lại không phải lo số lượng quá lớn, 
không thể dùng hết trong một thời 
gian nhất định.

Khi mua mặt hàng khuyến mãi 
theo hình thức "mua 2 tặng 1" theo 
nhóm 2 người, bạn sẽ gặp phải tình 
huống không biết phải phân chia 
như thế nào cho hợp lý. Tuy nhiên đây 
cũng không phải là tình huống khó 
giải quyết. Hãy trao đổi với bạn của 
mình xem ai có nhu cầu về mặt hàng 
này lớn hơn.

Tìm hiểu kỹ chất lượng các sản 
phẩm khuyến mãi

Nhiều khách hàng thường có 
tâm lý khá dễ dãi khi cho rằng đã 
chấp nhận mua hàng khuyến mãi rồi 
thì không nên đòi hỏi chất lượng quá 
cao. Tuy nhiên, đây là một sai lầm lớn 
khi mua hàng khuyến mãi. 

MỘT SỐ LƯU Ý DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG 
KHI MUA HÀNG KHUYẾN MÃI 

Với sự cạnh tranh lớn trên thị trường giữa các hãng như hiện nay, thì những dịp lễ lớn là thời điểm 
“vàng” để các siêu thị, các Trung tâm thương mại điện tử, điện lạnh áp dụng các chương trình khuyến mãi, 
giảm giá thu hút khách hàng, nhằm kích cầu mua sắm. Nhưng để mua được hàng khuyến mãi chất lượng, 
giá phù hợp nhất, thì không phải người tiêu dùng nào cũng biết.

Khách hàng nên chọn siêu thị điện máy uy tín để tránh 
những hệ lụy không đáng
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Cách chọn máy hút ẩm cho gia đình

Nồm ẩm là một kiểu thời tiết đặc trưng ở 
miền Bắc. Vào những ngày này, độ ẩm trong 
không khí có thể lên đến 90%, khiến nền nhà, 
tường lúc nào cũng ẩm ướt, quần áo lâu khô, đồ 
đạc dễ bị nấm mốc, thiết bị điện tử bị hỏng do vi 
mạch ngấm nước… Không chỉ ảnh hưởng đến 
sinh hoạt, nồm ẩm kéo dài còn khiến chúng ta 
dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là 
phụ nữ mang thai, người già và trẻ nhỏ… Ngoài 
điều hòa, máy hút ẩm chính là thiết bị có thể 
giúp bạn “đối phó” với tình trạng này.

Các loại máy hút ẩm trên thị trường hiện 
nay rất đa dạng khiến nhiều người tiêu dùng 
gặp khó khăn khi tìm hiểu. Để chọn được sản 
phẩm phù hợp, chất lượng đảm bảo, khi mua, 
chúng ta cần quan tâm đến rất nhiều yếu tố, 
đặc biệt là chủng loại, thương hiệu, giá bán, các 
tính năng, công suất và độ ồn của sản phẩm.…

Máy hút ẩm được chia thành 3 loại chính 
là máy hút ẩm dạng ngưng tụ, máy hút ẩm 
bằng bánh rotor và máy hút ẩm sử dụng màng 
lọc ion. Trong đó, máy hút ẩm dạng ngưng tụ là 
dòng sản phẩm phổ biến nhất, thường được sử 
dụng trong gia đình, văn phòng... Thiết bị này 
hoạt động giống như một điều hòa với nguyên 
lý cơ bản là làm lạnh và ngưng tụ nước.

Thời tiết nồm ẩm dễ gây ảnh hưởng đến sức 
khỏe và sinh hoạt của con người

Công suất hút ẩm là một trong những 
thông số đặc trưng và quan trọng nhất của máy 
hút ẩm trong nhà. Nó thể hiện lượng nước mà 
máy có thể hút được mỗi ngày. Thông thường, 
công suất hút ẩm của máy sẽ tỷ lệ thuận với 
diện tích của không gian sử dụng: Phòng có 
diện tích nhỏ hơn 15m2: Nên chọn máy có công 
suất hút ẩm khoảng 4 đến 7 lít/ngày.

Bên cạnh những sản phẩm sắp hết hạn hay cần được thanh lý 
gấp cuối năm, vẫn có rất nhiều mặt hàng khuyến mãi có chất lượng 
cao. Trong tình trạng hàng khuyến mãi có cả hàng mới, hàng cũ 
người dùng cần phải tìm hiểu mặt hàng cần mua kỹ lưỡng. Người 
tiêu dùng nên quan sát kỹ xem sản phẩm có còn nguyên vẹn, bao bì, 
vỏ máy có bị trầy xước hay không, hạn sử dụng thế nào, nhà sản xuất 
có đáng tin cậy hay không....

Việc kiểm tra kỹ lưỡng hàng hóa là rất quan trọng. Bởi thực tế, 
nhiều mặt hàng dù vẫn còn hạn sử dụng nhưng có thể bị hỏng do 
quá trình vận chuyển, bảo quản.

Tuy nhiên, việc tìm hiểu các mặt hàng không phải lúc nào cũng 
có thể thực hiện. Nhiều sản phẩm được đóng gói kín, khó quan sát 
được bên trong. Người dùng hãy cố gắng kiểm tra các mặt hàng 
trong khả năng có thể.

Khi chọn mua sản phẩm khuyến mãi hay giảm giá, người tiêu 
dùng cần xem rõ ngày sản xuất, thời gian, điều kiện bảo quản. Người 
dùng nên chọn sản phẩm có ngày sản xuất gần nhất.

Tìm hiểu kỹ giá cả, tránh tình trạng khuyến mãi với giá bị 
“thổi” lên cao

Nhiều cửa hàng, siêu thị đưa ra những chương trình khuyến mãi 
rầm rộ, hấp dẫn. Nhưng một phần không nhỏ trong số những chương 
trình đó thực chất chỉ là những chiêu trò câu khách của các siêu thị cửa 
hàng, bằng cách đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng.

Nhiều cửa hàng, trước khi khuyến mãi đã bí mật nâng giá của 
sản phẩm lên cao hơn giá gốc. Sau đó, họ tiến hành quảng cáo đưa ra 
các khẩu hiệu, mức giảm giá cực "sốc". Trên thực tế những món hàng 
này chỉ được giảm giá rất ít, thậm chí là không hề giảm so với giá gốc.

Vì thế, rất nhiều khách hàng nếu không tham khảo giá sản 
phẩm ở những địa điểm bán hàng khác sẽ rơi vào tình trạng "mua đồ 
khuyến mãi, giảm giá mà như không".

Với những trường hợp này người tiêu dùng không nên nóng vội 
hoặc có suy nghĩ phải đăng ký mua ngay kẻo hết sản phẩm khuyến 
mãi này. Bởi vì nhiều nhà sản xuất chỉ tung ra chiêu bài đó nhằm kích 
thích người dùng mua.

Chú ý khi mua hàng khuyến mãi theo "mùa"

Có thể người dùng không chú ý, nhưng hầu hết các siêu thị, cửa 
hàng khi đưa ra các mặt hàng khuyến mãi đều có sự cân nhắc khi đưa 
ra mặt hàng khuyến mãi dựa trên thời gian sản xuất của sản phẩm. Ví 
dụ như  mùa bóng đá, dịp Tết Nguyên Đán các loại ti vi sẽ được giảm 
giá nhiều. Đầu hè, tủ lạnh, điều hòa và quạt mát là tâm điểm của các 
chương trình giảm giá.... để đánh vào thị hiếu và nhu cầu của người 
sử dụng.

Tuy nhiên, người tiêu dùng cần lưu ý rằng bản chất của các 
chương trình khuyến mại là kích thích nhu cầu mua sắm của người 
tiêu dùng để bán được hàng. Hiện nay, hình thức khuyến mãi phổ 
biến giảm giá trực tiếp trên sản phẩm, tặng quà, quay mã trúng 
thưởng… Tuy nhiên, nếu không tỉnh táo, người mua hàng sẽ bị đánh 
lừa, như giảm giá 50% nhưng giá sau giảm so với giá trên thị trường 
vẫn tương đương, hay quà tặng là hàng cũ, hàng hết hạn rồi hàng 
không có giá trị sử dụng.

Nhật Anh
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Phòng diện tích từ 15 đến 20m2: 
Phù hợp với những máy hút ẩm dân 
dụng công suất khoảng 7 đến 14 lít/
ngày. Phòng diện tích từ 20m2 trở lên: 
Cần sử dụng máy hút ẩm gia dụng 
công suất trên 16 lít/ngày.

Các gia đình hiện nay thường 
dùng máy hút ẩm có công suất 
khoảng 12 đến 16 lít/ngày. Theo 
kinh nghiệm của nhiều người từng 
sử dụng sản phẩm này, người dùng 
nên mua các loại máy có công suất 
lớn hơn một chút để có thể sử dụng 
linh hoạt giữa các phòng. Ví dụ, bạn 
chỉ có điều kiện mua 1 máy hút ẩm 
nhưng nhà lại có 2 phòng, 1 phòng 
10m2, 1 phòng 18m2. Trong trường 
hợp này, bạn nên chọn máy có công 
suất khoảng 7 đến 14 lít/ngày thay vì 
chọn loại công suất 4 đến 7 lít/ngày.

Chọn mua máy hút ẩm

Nói chung, tính năng cơ bản của 
máy hút ẩm chỉ đơn giản là hút ẩm, tự 
ngắt khi bình chứa đầy, điều chỉnh độ 
ẩm theo ý muốn, nhưng máy hút ẩm 
được phân ra thành hai loại, loại điều 
khiển cơ và loại điều khiển điện tử.

Các máy điều khiển điện tử 
thường có giá cao hơn loại điều 
khiển cơ, hiệu suất hút ẩm lớn hơn, 
có thêm các tính năng như tăng 
giảm tốc độ quạt, có chế độ sấy 
không khí (giúp không khí nhanh 
khô hơn), thanh lọc không khí 
(filter), chế độ hẹn giờ tắt... Các căn 
phòng rộng từ 30 m2 trở lên thì cần 
mua máy hút ẩm điều khiển điện tử, 
vì hầu như không có loại điều khiển 
cơ hiệu suất lớn như vậy.

Mức hiệu suất hút ẩm phổ biến 
nhất là 12 lít/ngày, 16 lít/ngày và 20 

lít/ngày và ở mức này thì nên chọn 
máy điều khiển cơ sẽ có giá rẻ hơn (từ 
3,5 - 6 triệu đồng).

Thị trường có khá nhiều thương 
hiệu máy hút ẩm như: Edison, Jacon, 
Aikyo, FujiE, Nagakawa, Delonghi, 
Daiwa, Aquaria, Steba... Trang mua 
sắn trực tuyến META với nhất nhiều 
mã hàng đa dạng cùng giá cả vô 
cùng hấp dẫn có thể đáp ứng được 
mọi nhu cầu của khách hàng.

Cách sử dụng máy hút ẩm

Các máy hút ẩm có khả năng hút 
ẩm khoảng 10-12 lít/ngày thường có 
mức công suất 210W - 250W, những 
mẫu cao hơn có công suất khoảng 
400W - 600W, thấp hơn nhiều so với 
điều hoà (loại điều hòa 12.000 BTU 
thường có công suất trung bình 
khoảng 1,1 - 1,3 KW), do đó về tổng 
thể máy hút ẩm tiêu thụ ít điện năng 
hơn điều hoà.

Theo lời khuyên của các chuyên 
gia, để thực sự tiết kiệm hóa đơn 
tiền điện, người dùng không nên 

bật máy cả ngày, đồng thời thiết lập 
ẩm kế ở mức hợp lý (50% chứ không 
phải là 30%).

Người dùng cũng cần đóng kín 
cửa và cửa sổ khi chạy máy hút ẩm 
để tăng hiệu quả cũng như tránh 
cho máy phải chạy liên tục ở cường 
độ cao. Hầu hết các máy hút ẩm xả 
không khí từ phía trên của máy, 
nhưng nếu máy hút ẩm của bạn có 
cửa xả ở phía sau, bạn cần đặt máy 
ở xa tường và các đồ nội thất để cho 
không khí lưu thông tự do.

Hãy giữ máy hút ẩm cách xa 
nguồn bụi bẩn, vì điều này có thể 
nhanh chóng làm tắc nghẽn máy. 
Thường xuyên kiểm tra và làm sạch 
bộ lọc của máy, tránh để bụi bẩn bám 
vào sẽ làm giảm hiệu quả hút ẩm. 
Cần thường xuyên vệ sinh màng lọc 
của máy. Bạn có thể tận dụng lượng 
nước thu được từ máy hút ẩm để tưới 
cây, vì rất thích hợp với cây trồng do 
nó ít mặn hơn nước từ vòi.

Lê Quốc

NÊN CHỌN MÁY HÚT ẨM 
NHƯ THẾ NÀO ĐỂ ĐẠT HIỆU QUẢ TỐT

Những ngày thời tiết nồm ẩm, mưa nhiều, máy hút ẩm chính là thiết bị được nhiều người tìm 
mua nhằm hạn chế tình trạng "đổ mồ hôi" do trời nồm trong căn nhà. Tuy nhiên không phải ai cũng 
hiểu công dụng cũng như cách sử dụng và cách lựa chọn một chiếc máy hút ẩm thông minh để sử dụng 
trong gia đình.
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Thanh toán trích nợ tự động

Thanh toán trích nợ tự động là hình thức thanh 
toán mà khách hàng đăng ký với ngân hàng hoặc các tổ 
chức cung cấp dịch vụ thanh toán trung gian, cho phép 
các tổ chức này trích tiền tự động từ tài khoản của khách 
hàng để thanh toán các hóa đơn.

Các bước thanh toán tiền điện khi sử dụng hình 
thức trích nợ tự động

Cụ thể, khách hàng tại Hà Nội chỉ cần có tài khoản mở 
tại một trong các ngân hàng hoặc tổ chức thanh toán trung 
gian có hợp tác với EVNHANOI là BIDV, VIETCOMBANK, 
AGRIBANK, SCB, HDBANK, VIB, VIETINBANK, SACOMBANK, 
LIENVIETPOSTBANK, ABBANK, MBBANK, TECHCOMBANK, 
SHB, MARITIMEBANK, EXIMBANK, OCB, ACB, VPBANK và 
ECPAY, PAYOO, VIETTEL, MOMO, VTC, VNPAY, ZALOPAY, 
NGÂN LƯỢNG, VIMO, VNPT là có thể thanh toán tiền điện 
bằng cách trích nợ tự động.

Các Ngân hàng và tổ chức thanh toán trung gian 
có hợp tác với EVNHANOI

Sau khi đăng ký dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện 
tự động thành công, định kỳ hàng tháng, ngân hàng sẽ 
tự động trích tiền từ tài khoản mà khách hàng đăng ký 
để thanh toán tiền điện. Hệ thống ngân hàng sẽ gửi tin 
nhắn thông báo số dư tài khoản và kết quả  thanh toán 
hóa đơn điện cho khách hàng qua dịch vụ nhận tin nhắn 
(SMS Banking).

Thanh toán qua Internet Banking/Mobile Banking

Dịch vụ Internet Banking và Mobile Banking cho phép 
người dùng thanh toán hóa đơn điện trực tuyến (online) 
ngay tại nhà hoặc bất kỳ đâu mà không cần thanh toán 
trực tiếp tại quầy. Theo đó, chỉ cần một thiết bị kết nối 
internet như máy tính xách tay, điện thoại thông minh và 
tài khoản online do ngân hàng cung cấp là khách hàng có 
thể trả tiền điện mà không cần dùng đến tiền mặt hay thẻ.

Thanh toán tiền điện: Mọi lúc mọi nơi - An toàn - 
Tiện lợi

Khách hàng chỉ cần đăng nhập vào tài khoản internet 
banking của mình tại website ngân hàng trên máy tính 
hoặc điện thoại thông minh, chọn “Thanh toán hóa đơn 

CÁC CÁCH THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện thuận tiện cho khách hàng trong việc 
thanh toán tiền điện, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã áp dụng nhiều 
phương thức thanh toán, trong đó thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt được coi là phương 
thức thanh toán hiện đại, nhanh chóng và an toàn.
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tiền điện” và nhập mã khách hàng, sau đó xác nhận thanh 
toán. Giao dịch thành công, hệ thống ngân hàng sẽ tự 
động chuyển tiền điện vào tài khoản của Công ty Điện lực 
sở tại để thanh toán tiền điện cho khách hàng.

Thanh toán qua ví điện tử của các tổ chức cung 
cấp dịch vụ thanh toán

Ví điện tử cũng là một kênh thanh toán hóa đơn điện 
trung gian không sử dụng tiền mặt. Khách hàng có thể 
sử dụng tài khoản ngân hàng liên kết với ví điện tử để 
nạp tiền vào ví. Với tiền có sẵn trong ví điện tử, khách 
hàng nhanh chóng trả tiền điện online mà không cần trực 
tiếp tới điểm thu tiền hay mất thời gian xếp hàng chờ đợi 
thanh toán nữa.

Ngoài ra, khách hàng tại Hà Nội còn có thể thanh 
toán tiền điện trực tuyến tại các website: website chăm 
sóc khách hàng của EVNHANOI: cskh.evnhanoi.com.vn; 
Cổng dịch vụ công Quốc gia: dichvucong.gov.vn; Cổng 
giao tiếp của UBND TP Hà Nội: hanoi.gov.vn.

Việc cung cấp các giải pháp thanh toán tiền điện trực 
tuyến là một trong những nỗ lực rất lớn của EVNHANOI 
nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ điện, 
phù hợp với xu thế chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 
thông tin trong phát triển thương mại điện tử. Qua đó, 
tăng cường sự minh bạch, thuận tiện trong giao dịch các 

dịch vụ điện và đa dạng hóa phương thức giao tiếp giữa 
khách hàng và ngành điện.

Những lợi ích của xã hội không dùng tiền mặt

Khách hàng tại Hà Nội khi thanh toán tiền điện trực 
tuyến nếu có nhu cầu tư vấn và giải đáp, xin vui lòng liên 
hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng EVNHANOI qua tổng 
đài 19001288 (phục vụ 24/7).

Hải Phượng

Trung tâm chăm sóc khách hàng của EVNHANOI
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