
Để thực hiện mục tiêu, lý tưởng 
cách mạng của mình, nhà 
cách mạng nào cũng phải 

quan tâm đến công tác cán bộ và 
việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán 
bộ, bởi vì “cách mạng là sự nghiệp 
của quần chúng” và phải có đội ngũ 
làm nòng cốt. Nhưng hiếm có con 
người nào, lãnh tụ nào lại dành cả 
cuộc đời mình, từ khi còn trẻ, đi “tìm 
đường cứu nước, cứu dân” đến khi trở 
thành lãnh tụ tối cao của Đảng, của 
dân tộc và đến hơi thở cuối cùng lại 
luôn quan tâm sâu sát đến “sự nghiệp 
trồng người”, “bồi dưỡng thế hệ cách 
mạng cho đời sau”, trong đó có công 
tác cán bộ nói chung, đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ cán bộ nói riêng cho 
cách mạng như Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh làm công tác cán 
bộ nói chung, đào tạo, bồi dưỡng 

đội ngũ cán bộ nói riêng theo phong 
cách rất độc đáo - “phong cách Hồ 
Chí Minh”: nói, viết thì giản dị, ngắn 
gọn nhưng đầy đủ, sâu sắc, lời nói đi 
đôi với việc làm, và làm thì kiên trì, tỉ 
mỉ, cụ thể, tận tình, chu đáo, đến nơi 
đến chốn. Điều quan trọng hơn, là tự 
mình nêu gương sáng nhất về phẩm 
chất đạo đức của một “Con Người” và 
một cán bộ “tận trung với nước, tận 
hiếu với dân”.

Cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng 
đội ngũ cán bộ là nhận thức về vị 
trí, vai trò của đội ngũ cán bộ trong 
sự nghiệp cách mạng. Kế thừa tinh 
hoa tư tưởng của dân tộc, coi “hiền 
tài là nguyên khí quốc gia”, Hồ Chí 
Minh đã nhận thức sâu sắc về vị trí, 
vai trò của cán bộ và tầm quan trọng 
của công tác cán bộ. Người cho rằng, 
một khi đã có đường lối cách mạng 
đúng thì cán bộ là khâu quyết định. 
Người viết: “Cán bộ là cái gốc của 
mọi công việc”, “Muốn việc thành 
công hay thất bại đều do cán bộ tốt 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ 
VÀ VIỆC VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG THỜI KỲ MỚI

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ nói 
chung, về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nói riêng là kết 
tinh truyền thống, tinh hoa trí tuệ của dân tộc, là đỉnh cao 
của “nghệ thuật” hay “phương sách” đào luyện con người và 
dùng người. Đó là tư tưởng vĩ đại đầy tính nhân văn và khoa 
học. Hồ Chí Minh là người thầy, là lãnh tụ tối cao của Đảng, của 
cách mạng Việt Nam, đồng thời là tấm gương sáng nhất về 
người cán bộ - “công bộc” của nhân dân, “tận trung với nước, 
tận hiếu với dân”, suốt đời phấn đấu hi sinh cho độc lập dân 
tộc, hạnh phúc của nhân dân. Do ảnh hưởng của Người, hoặc 
do Người trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng, cách mạng Việt Nam đã 
có những đội ngũ cán bộ kế tiếp nhau, nhiều học trò của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc tổ 
chức, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hoàn thành 
xuất sắc mọi nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm cán bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 1962
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hay kém”[2], “Cán bộ là những người 
đem chính sách của Đảng, của Chính 
phủ giải thích cho dân chúng hiểu 
rõ và thi hành. Đồng thời đem tình 
hình của dân chúng báo cáo lại cho 
Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt 
chính sách cho đúng”[3]. Thực tế là, 
mọi chủ trương, đường lối của Đảng 
và Chính phủ đều do cán bộ nghiên 
cứu, đề xuất, đồng thời cũng do cán 
bộ tổ chức, hướng dẫn nhân dân 
thực hiện. Đường lối của Đảng đúng 
hay sai, tổ chức thực hiện thành hay 
không đều phụ thuộc vào cán bộ. 
Động lực của mọi cuộc cách mạng là 
quần chúng nhân dân, mà hạt nhân 
chủ yếu của nó là lực lượng cán bộ. 
Người cũng nhấn mạnh đến trách 
nhiệm của Đảng đối với công tác 
đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán 
bộ: chăm sóc, nuôi dạy cán bộ là việc 
làm hệ trọng, phải rất công phu, chu 
đáo, tỉ mỉ, cũng giống như người làm 
vườn chăm sóc, vun trồng những cây 
cối quý báu, cần mẫn, tâm huyết mới 
có hoa thơm, quả ngọt. Vì vậy, Đảng 
cần phải biết coi trọng, giữ gìn cán 
bộ cũ, và tích cực đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ mới, trọng dụng nhân tài, 
trọng dụng cán bộ.

Nội dung tư tưởng về đào tạo, 
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ

Theo Hồ Chí Minh, đạo đức 
là thước đo lòng cao thượng của 
con người, tiêu chí để kiểm tra chất 
“người”, trình độ “người”, tính “người” 
của một con người. Nhất là đối với 
cán bộ, trước hết, cán bộ phải có đạo 
đức cách mạng. Đạo đức cách mạng 
là gốc của người cán bộ.

Cán bộ phải suốt đời phấn đấu 
hi sinh cho lý tưởng của Đảng, phải 
đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc 
lên trên hết và trước hết. Người nói: 
Đảng không phải là một tổ chức 
“làm quan phát tài”. Cán bộ cách 
mạng không phải là “làm quan cách 
mạng”, “không phải để thăng quan 
tiến chức”. Không phải làm cán bộ để 
“đè đầu cưỡi cổ dân chúng như thời 
thực dân, phong kiến”. Người cán 
bộ phải tận tụy với sự nghiệp cách 
mạng, phải trung thành với Đảng, 

với Tổ quốc, phải hết lòng hết sức 
phục vụ cách mạng, phục vụ nhân 
dân. Việc gì có lợi cho dân dù nhỏ 
cũng gắng sức làm, việc gì có hại 
cho dân, dù nhỏ cũng hết sức tránh. 
Người cán bộ phải có một đời tư 
trong sáng, phải là tấm gương sáng 
trong cuộc sống.

Trong cuốn “Đường cách mệnh”, 
Người chỉ rõ “tư cách một người cách 
mệnh” là: tự mình phải: “Cần kiệm. 
Hòa mà không tư. Cả quyết sửa chữa 
lỗi mình. Cẩn thận mà không nhút 
nhát. Hay hỏi. Nhẫn nại. Hay nghiên 
cứu xem xét. Vị công vô tư. Không 
hiếu danh, không kiêu ngạo. Nói thì 
phải làm. Giữ chủ nghĩa cho vững. Hy 
sinh. Ít lòng ham muốn về vật chất. 
Bí mật”.

Đối với người phải: Với từng 
người thì khoan thứ. Với đoàn thể 
thì nghiêm. Có lòng bày vẽ cho 
người. Trực mà không táo bạo. Hay 
xem xét người.

Làm việc phải: Xem xét hoàn 
cảnh kỹ càng. Quyết đoán. Dũng 
cảm. Phục tùng đoàn thể.

Có thể nói, điểm nổi bật của Hồ 
Chí Minh so với nhiều danh nhân 
khác ở trong nước cũng như trên thế 
giới là: Toàn bộ cuộc đời Người là tấm 
gương sáng về đạo đức.

Hồ Chí Minh coi đào tạo, bồi 
dưỡng, huấn luyện cán bộ là rất quan 
trọng, thậm chí là “công việc gốc của 
Đảng”, phải được tiến hành thường 
xuyên. Phải xác định rõ mục tiêu đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ với các yếu 
tố cơ bản: học thức, đạo đức cách 
mạng, tác phong và năng lực công 
tác (như các yêu cầu đối với cán bộ 
nêu trên). Nhưng tùy từng giai đoạn 
cách mạng, tùy vào tình hình cụ thể 
mà Người đặt ra mục đích, nhiệm vụ 
để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Hồ Chí Minh luôn tranh thủ mọi 
điều kiện, hoàn cảnh, dùng mọi cách 
để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, và tự 
mình nêu gương sáng về tự học tập, 
tự rèn luyện. Người trực tiếp tuyên 
truyền vận động, thuyết phục, viết 
báo, viết sách, mở lớp đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ. Người đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ từ lý luận đến thực 
tiễn, từ lời nói đến việc làm. Người 
đặc biệt chú trọng việc học tập và 
tự học của cán bộ. Người nêu câu 
nói của Lênin phải “học, học nữa, 
học mãi”, Người chỉ ra một cách toàn 
diện, tỉ mỉ về sự cần thiết phải học 
tập, mục đích, nội dung, phương 
pháp học tập, những yêu cầu cụ thể 
đối với người học, người dạy…

Người nhấn mạnh: học để hành, 
nghĩa là để làm việc chứ không phải 
là để có bằng cấp, để cho oai và để 
có chức này chức nọ. Việc giảng dạy, 
học tập, đào tạo, huấn luyện phải gắn 
liền với nghiên cứu công việc thực tế, 
kinh nghiệm thực tế, “kinh nghiệm 
và thực tế phải đi cùng nhau”, “lý luận 
cùng thực hành phải luôn luôn đi 
liền với nhau”.

Người cho rằng: cán bộ đảng viên 
phải học tập lý luận Mác - Lênin, học 
tập đường lối, chính sách của Đảng, 
đồng thời phải học văn hóa, kỹ thuật 
nghiệp vụ, “làm việc gì học việc đấy”, 
tức là cán bộ làm ở lĩnh vực gì, phụ 
trách ở ngành nghề gì đều phải học 
cho thành thạo công việc ở lĩnh vực 
đó. Để làm được điều này, các cơ quan 
lãnh đạo, những người phụ trách phải 
xây dựng kế hoạch huấn luyện, bồi 
dưỡng cụ thể từng môn, từng đối 
tượng. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ phải thiết thực, cơ bản và toàn 
diện. Thời gian đào tạo dài hay ngắn, 
số lượng cán bộ nhiều hay ít, phải 
xuất phát từ tình hình thực tế, từ yêu 
cầu sử dụng cán bộ mà định ra thời 
gian, nội dung chương trình, sắp xếp 
cán bộ giảng dạy cho phù hợp. Phải 
lựa chọn rất cẩn thận những người 
phụ trách việc giảng dạy các lớp đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ. Những người 
lãnh đạo phải tham gia giảng dạy các 
lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đảng. 
Người còn chú ý đến việc “đầu tư cho 
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
phải có kinh phí tương xứng với yêu 
cầu. Không nên bủn xỉn về các khoản 
chi cho công tác này”.

Trong việc đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, Hồ Chí Minh còn nhấn mạnh 
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cần phải tạo ra môi trường “khiến 
cho cán bộ cả gan nói, cả gan đề 
ra ý kiến”, “có gan phụ trách, có gan 
làm việc”; “khi đã giao việc cho cán 
bộ phải để cho cán bộ có quyền tùy 
cơ ứng biến mới có thể phát huy tài 
năng của họ, không nên sớm ra lệnh 
này, trưa đổi lệnh khác”. “Nếu không 
tin cán bộ, sợ họ làm không được, 
rồi việc gì mình cũng nhúng vào, kết 
quả thành chứng bao biện, công việc 
vẫn không xong”. Người còn nói “nếu 
đào tạo một mớ nhát gan dễ bảo, 
“đập đi, hò đứng”, không dám phụ 
trách. Như thế là một việc thất bại 
cho Đảng”. Đảng phải thương yêu 
cán bộ, nhưng thương yêu không 
phải là vỗ về, nuông chiều, phó mặc, 
mà thương yêu là giúp họ học tập 
thêm, tiến bộ thêm, là giúp họ sửa 
chữa khuyết điểm, là thưởng phạt 
phân minh…

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí 
Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
trong thời kỳ mới

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, 
công tác cán bộ nói chung, công tác 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói riêng 
đã trở thành tài sản tinh thần, tư 
tưởng vô giá, những bài học, những 
nguyên tắc trong công tác cán bộ 

của Đảng. Nhờ đó mà Đảng và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã tập hợp được 
hiền tài, thu hút được các nhân sỹ 
yêu nước, thu hút được tất cả các lực 
lượng đoàn kết xung quanh Đảng, 
làm nên thành công của cuộc Cách 
mạng tháng Tám vĩ đại, thắng lợi 
Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, 
đại thắng mùa xuân 1975 hào hùng 
và cả nước đang vững bước đi lên 
trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa.

Ngày nay, Đảng ta đang ra sức 
vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí 
Minh về công tác cán bộ nói chung, 
về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán 
bộ nói riêng cho phù hợp với thời 
kỳ mới để thực hiện thắng lợi sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Cuộc vận đông “Học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động 
đã và đang diễn ra sôi nổi, ngày càng 
đi vào chiều sâu và hành động thiết 
thực trong toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân, trong mọi ngành, mọi giới. Đây 
cũng là biện pháp quan trọng, tạo ra 
môi trường thuận lợi cho công tác 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của đảng 
ta trong thời kỳ mới.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba 
Ban chấp hành Trung ương Đảng 
khóa VIII về công tác cán bộ có nêu 
“phát huy truyền thống yêu nước, 
đoàn kết, tập hợp rộng rãi các loại cán 
bộ, trọng dụng nhân tài, không phân 
biệt đảng viên hay người ngoài đảng, 
dân tộc, tôn giáo, người ở trong nước 
hay người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài; không định kiến với những 
người có sai lầm trong quá khứ, nay 
đã hối cải và sửa chữa”.

Nghị quyết Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ X của Đảng nhấn 
mạnh: “mục tiêu chung là xây dựng 
đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính 
trị vững vàng, có đạo đức, lối sống 
lành mạnh, không quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí…”, “nhiệm vụ quan 
trọng nhất là xây dựng đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, trước hết là cán bộ lãnh 
đạo cấp chiến lược và người đứng 
đầu tổ chức các cấp, các ngành của 
hệ thống chính trị”. Đổi mới mạnh 
mẽ, triển khai đồng bộ các khâu đánh 
giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, 
huấn luyện, bố trí, sử dụng, xây dựng 
và thực hiện chính sách cán bộ”; “xây 
dựng và thực hiện chính sách phát 
triển và trọng dụng nhân tài”. Đảng 
ta thực hiện đúng đắn nguyên tắc 
thống nhất lãnh đạo công tác cán 
bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi 
với phát huy trách nhiệm của các tổ 
chức và người đứng đầu các tổ chức 
trong hệ thống chính trị về công tác 
cán bộ. Làm tốt công tác quy hoạch, 
và đào tạo nguồn cán bộ. Đánh giá, 
bồi dưỡng, lựa chọn, sử dụng cán bộ 
trên cơ sở tiêu chuẩn, lấy hiệu quả 
công tác và sự tín nhiệm của nhân 
dân làm thước đo chủ yếu. Đổi mới, 
trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo và quản lý, 
kết hợp các độ tuổi, bảo đảm tính 
liên tục, kế thừa và phát triển. Thực 
hiện chủ trương luân chuyển cán 
bộ lãnh đạo và quản lý. Xây dựng 
và chỉnh đốn các học viện, trường 
và trung tâm chính trị, nâng cao 
chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ.

Trước những thời cơ và thách 
thức mới của tình hình trong nước và 
quốc tế, Đảng ta đã xác định công tác 

Chủ tịch Hồ Chí Minh trò chuyện cùng nông dân Hợp tác xã Hùng Sơn,
huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, năm 1954. Ảnh: Tư liệu
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cán bộ trong tình hình mới cần quán 
triệt các quan điểm cơ bản:

Một là, phải xuất phát từ yêu 
cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm 
thực hiện thắng lợi mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh, vững bước đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Công tác cán bộ 
được đổi mới có vai trò quyết định 
thực hiện thắng lợi mục tiêu đó. Mặt 
khác, quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc là môi trường thực 
tiễn để rèn luyện, tuyển chọn và đào 
tạo cán bộ, nâng cao phẩm chất, kiến 
thức, năng lực của đội ngũ cán bộ.

Hai là, quán triệt quan điểm giai 
cấp công nhân của Đảng, phát huy 
truyền thống yêu nước và đoàn kết 
dân tộc. Thường xuyên bồi dưỡng 
lập trường, quan điểm, ý thức tổ chức 
của giai cấp công nhân cho đội ngũ 
cán bộ. Đồng thời, tăng cường số cán 
bộ xuất thân từ công nhân, trước hết 
là cán bộ chủ chốt trong hệ thống 
chính trị các cấp. Phát huy truyền 
thống yêu nước, đoàn kết tập hợp 
rộng rãi các loại cán bộ, trọng dụng 
nhân tài, không phân biệt đảng viên 
hay người ngoài đảng, dân tộc, tôn 
giáo, người ở trong nước hay người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài, 
không định kiến với những người có 
sai lầm trong quá khứ, nay đã hối cải 
và sửa chữa. Kế thừa, phát huy truyền 
thống tốt đẹp của đội ngũ cán bộ 
cách mạng để xây dựng các thế hệ 
cán bộ hiện tại và tương lai.

Ba là, gắn việc xây dựng đội ngũ 
cán bộ với việc xây dựng tổ chức và 
đổi mới cơ chế, chính sách. Xây dựng 
đội ngũ cán bộ và xây dựng tổ chức, 
đổi mới cơ chế chính sách, phương 
thức, lề lối làm việc có quan hệ chặt 
chẽ, tác động lẫn nhau. Có nhiệm vụ 
chính trị mới lập tổ chức; có tổ chức 
mới bố trí cán bộ, không vì cán bộ 
mà lập tổ chức. Mỗi cán bộ trong tổ 
chức phải có chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn trách nhiệm rõ ràng. Quy 
hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán 
bộ phải gắn liền với yêu cầu và nội 

dung xây dựng tổ chức Đảng trong 
sạch, vững mạnh, xây dựng bộ máy 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa của dân, do dân, vì dân, kiện 
toàn hệ thống chính trị, đổi mới cơ 
chế chính sách.

Bốn là, thông qua hoạt động 
thực tiễn và phong trào cách mạng 
của nhân dân, nâng cao trình độ 
dân trí để tuyển chọn, giáo dục, rèn 
luyện, bồi dưỡng cán bộ. Trên cơ sở 
phát triển sự nghiệp giáo dục và đào 
tạo, nâng cao dân trí để xây dựng 
đội ngũ cán bộ cơ bản chính quy có 
hệ thống; đồng thời thông qua hoạt 
động thực tiễn và phong trào cách 
mạng của nhân dân để giáo dục, đào 
tạo, rèn luyện, đánh giá, sàng lọc, 
tuyển chọn cán bộ. Không đánh giá, 
sử dụng cán bộ một cách cảm tính, 
chủ quan. Mọi phẩm giá, bằng cấp, 
danh hiệu, chức vụ, tài năng và cống 
hiến đều phải được kiểm nghiệm qua 
hoạt động thực tiễn. Phong trào cách 
mạng của quần chúng là trường học 
của cán bộ. Phải dựa vào dân để phát 
hiện, kiểm tra và kiểm soát cán bộ.

Năm là, Đảng thống nhất lãnh 
đạo công tác cán bộ và quản lý đội 
ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập 
trung dân chủ, đồng thời phát huy 
trách nhiệm của các tổ chức thành 
viên trong hệ thống chính tị. Đảng 
phải trực tiếp chăm lo xây dựng đội 
ngũ cán bộ, công chức cho cả hệ 
thống chính trị, trên mọi lĩnh lực. 
Đảng thực hiện đường lối chính 
sách cán bộ thông qua các tổ chức 
Đảng (Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, 
Đảng ủy…) và đảng viên trong các 
cơ quan nhà nước và các đoàn thể 
nhân dân thực hiện đúng quy trình, 
thủ tục, pháp luật của Nhà nước và 
điều lệ của các tổ chức, đoàn thể 
xã hội. Phân công, phân cấp quản 
lý cán bộ cho các cấp ủy và các tổ 
chức Đảng; đồng thời thường xuyên 
kiểm tra việc thực hiện công tác cán 
bộ của các ngành, các cấp, coi đây 
là một trong những công việc quan 
trọng bậc nhất của lãnh đạo. Những 
vấn đề về chủ trương, chính sách, 
đánh giá, bố trí, sử dụng, điều động, 
đề bạt, khen thưởng và xử lý kỷ luật 

cán bộ nhất thiết phải do cấp ủy 
có thẩm quyền quyết định theo đa 
số. Nghiêm túc chấp hành các nghị 
quyết của cấp ủy về cán bộ và công 
tác cán bộ; cá nhân phải chấp hành 
quyết định của tập thể; tổ chức đảng 
cấp dưới phải chấp hành quyết định 
của tổ chức đảng cấp trên.

Đảng ta xác định mục tiêu, tiêu 
chuẩn của việc xây dựng, đào tạo, 
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức 
các cấp từ trung ương đến cơ sở, đặc 
biệt là cán bộ đứng đầu, có phẩm 
chất và năng lực, có bản lĩnh chính trị 
vững vàng trên cơ sở lập trường giai 
cấp công nhân, đủ về số lượng, đồng 
bộ về cơ cấu, bảo đảm sự chuyển 
tiếp liên tục và vững vàng giữa các 
thế hệ cán bộ nhằm thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, giữ vững độc lập tự chủ, đi 
lên chủ nghĩa xã hội. Bảo đảm có đủ 
nguồn cán bộ để mỗi nhiệm kỳ có 
thể đổi mới khoảng 30 – 40% số cán 
bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn 
thể các cấp, cán bộ lãnh đạo lực 
lượng vũ trang. Phấn đấu đến năm 
2020 số người có trình độ đại học trở 
lên bằng 4% dân số cả nước (Nghị 
quyết Trung ương 3, khóa 8).

Tiêu chuẩn chung của cán bộ 
trong thời kỳ mới của sự nghiệp 
cách mạng, trước hết là phải có 
tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy 
phục vụ nhân dân, kiên định mục 
tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, phấn đấu thực hiện có kết quả 
đường lối của Đảng, chính sách và 
pháp luật của Nhà nước. Cần, kiệm, 
liêm, chính, chí công vô tư; không 
tham nhũng và kiên quyết đấu tranh 
chống tham nhũng; có ý thức tổ 
chức, kỷ luật; trung thực, không cơ 
hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, 
được nhân dân tín nhiệm; có trình 
độ hiểu biết về lý luận chính trị, 
quan điểm, đường lối của Đảng và 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, 
có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ 
năng lực và sức khỏe để làm việc có 
hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
được giao. Các tiêu chuẩn quan hệ 
mật thiết với nhau; coi trọng cả đức 
và tài, đức là gốc.
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Ngoài các tiêu chuẩn chung 
nêu trên, cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước, đoàn thể nhân dân còn phải: 
có bản lĩnh chính trị vững vàng trên 
cơ sở lập trường giai cấp công nhân, 
tuyệt đối trung thành với lý tưởng 
cách mạng, với chủ nghĩa Mác - Lên 
nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có năng 
lực dự báo và định hướng sự phát 
triển, tổng kết thực tiễn, tham gia 
xây dựng đường lối, chính sách, pháp 
luật; thuyết phục và tổ chức nhân 
dân thực hiện. Có ý thức và khả năng 
đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường 
lối của Đảng, chính sách và pháp luật 
của Nhà nước. Gương mẫu về đạo 
đức, lối sống. Có tác phong dân chủ, 
khoa học, có khả năng tập hợp được 
quần chúng, đoàn kết cán bộ. Có kiến 
thức về khoa học lãnh đạo, quản lý. 
Cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 
đoàn thể cần học tập có hệ thống tại 
các trường của Đảng, trải qua hoạt 
động thực tiễn có hiệu quả.

Đảng ta chủ trương đầu tư thích 
đáng cho việc đào tạo, bồi dưỡng 
những người ưu tú trở thành cán 
bộ chủ chốt. Chú ý con em gia đình 
cách mạng, những người có công với 
nước, công nhân, nông dân, trí thức, 
lực lượng vũ trang, cán bộ nữ, con 
em các dân tộc thiểu số, vùng căn cứ 
cách mạng. Có chính sách học bổng 
và miễn giảm học phí cho con em các 
gia đình có công với cách mạng, gia 
đình liệt sỹ, thương binh, con các gia 
đình nghèo vượt khó, cho học sinh 
giỏi, đạo đức tốt, sinh viên các ngành 
sư phạm. Bồi dưỡng tài năng ngay 
từ các trường phổ thông, đại học và 
trung học chuyên nghiệp. Dành kinh 
phí để cử cán bộ ưu tú, sinh viên xuất 
sắc đi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bao 
gồm từ ngân sách nhà nước các cấp, 
kinh phí của các tổ chức đảng, đoàn 
thể, của doanh nghiệp, tài trợ của các 
tổ chức quốc tế và các nước.

Đảng và Nhà nước ta có chính 
sách thích hợp đảm bảo lợi ích vật 
chất và động viên tinh thần cho cán 
bộ. Tinh giảm biên chế, nâng cao 
năng suất, chất lượng, hiệu quả lao 
động, chống tham nhũng, lãng phí, 
mở rộng bảo hiểm xã hội, tăng tỉ lệ 

động viên thu nhập quốc dân vào 
ngân sách nhà nước, đổi mới cơ bản 
chính sách bảo đảm lợi ích vật chất 
cho từng loại cán bộ, trước hết là 
chế độ tiền lương, nhà ở và phương 
tiện đi lại. Tiền lương phải thật sự trở 
thành bộ phận cơ bản trong thu nhập 
của cán bộ, bảo đảm tái sản xuất mở 
rộng sức lao động. Đi đôi với khuyến 
khích lợi ích vật chất, chú trọng giáo 
dục lý tưởng cách mạng cho cán bộ. 
Mục tiêu, lý tưởng cách mạng là động 
lực lớn nhất để thúc đẩy sự phấn đấu 
vươn lên của từng cán bộ.

Những nội dung cơ bản về công 
tác cán bộ và việc đào tạo, bồi dưỡng 
đội ngũ cán bộ của Đảng nêu trên 
thể hiện sự trung thành, quán triệt, 
vận dụng một cách sáng tạo tư tưởng 
Hồ Chí Minh về công tác cán bộ nói 
chung, việc đào tạo, bồi dưỡng đội 
ngũ cán bộ nói riêng trong thời kỳ 
mới. Những nội dung cơ bản đó được 
cụ thể hóa trong những chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà nước đang 
tạo ra động lực to lớn trong đào tạo, 
bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, 
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hơn bao giờ hết, trong cuộc 
vận động “học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh”, mỗi cán 
bộ, đảng viên phải học tập, quán triệt 
sâu sắc hơn tư tưởng Hồ Chí Minh 
về công tác cán bộ. Đặc biệt phải 
thường xuyên ghi nhớ và làm theo 
những điều Bác Hồ yêu cầu đối với 
mỗi cán bộ, đảng viên. Noi gương 
Bác Hồ phấn đấu thực hiện là “người 
lãnh đạo là người đầy tớ trung thành 
của nhân dân”.

Qua nghiên cứu cũng như kinh 
nghiệm thực tế, chúng tôi nhận thấy, 
việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh 
về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ một 
cách linh hoạt, sáng tạo sẽ góp phần 
rất lớn cho công tác bồi dưỡng, cán 
bộ được đẩy mạnh và nâng cao. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã nói “làm việc gì 
học việc đấy”, thiết nghĩ, nếu muốn 
cán bộ làm ở lĩnh vực nào thành thạo 
ở lĩnh vực đó, thì việc làm tiên quyết 
là các cơ sở đào tạo phải phân loại 

đối tượng cán bộ, công chức trước 
khi xếp lớp, để phù hợp với nội dung 
giảng dạy và phương pháp sử dụng. 
Việc phân loại đội ngũ cán bộ, công 
chức có nhiều cách khác nhau, theo 
chức danh (lãnh đạo quản lý, cán bộ 
thừa hành), theo ngạch (dự bị, chuyên 
viên, chuyên viên chính, chuyên viên 
cao cấp), theo trình độ (sơ cấp, trung 
cấp, đại học, sau đại học), theo cấp 
hành chính (trung ương, tỉnh, huyện, 
xã) hoặc theo ngành lĩnh vực công 
tác của họ. Việc sàng lọc đối tượng 
giảng dạy ngay từ đầu sẽ giúp cho 
công tác đào tạo tránh được lãng phí 
thời gian và công sức cho người dạy 
và người học, và rộng hơn là tránh 
lãng phí cho Nhà nước.

Muốn thực hiện thành công công 
tác bồi dưỡng, cán bộ, không gì khác 
hơn là vận dụng tư tưởng của Hồ Chí 
Minh, phải lấy người học làm trung 
tâm để thiết kế nội dung, phương 
pháp giảng dạy, cần tránh tình trạng 
độc thoại như hiện nay. Cán bộ, công 
chức là những người đã có ít nhiều 
kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình, 
việc đào tạo họ cần phải khác biệt để 
tránh nhàm chán hay lặp lại những 
gì họ biết. Vì thế chúng ta không nên 
đem những gì chúng ta có để dạy 
họ, mà hơn hết là trao cho họ những 
thứ họ cần. Tuy nhiên, không chỉ có 
nội dung mà phương pháp ở đây 
cũng cần linh hoạt, giảng viên nên 
sử dụng các phương pháp như pháp 
vấn (hỏi đáp), đưa ra các tình huống 
để họ thảo luận, giải quyết, làm sao 
để “lý luận cùng thực hành phải luôn 
luôn đi liền với nhau”. Có như thế, họ 
mới rèn luyện được những kỹ năng 
mềm, ứng dụng vào thừa hành công 
việc mới đạt hiệu quả cao. Để làm 
được điều này, một phần không nhỏ 
là sự cố gắng, nỗ lực của giảng viên 
để nâng cao trình độ lý luận và ứng 
dụng thực tiễn. Người giảng viên cần 
vận dụng kinh nghiệm thực tiễn để 
kết hợp xây dựng một bài giảng với 
nội dung thiết thực, phương pháp 
linh hoạt, phong phú cho từng loại 
đối tượng khác nhau.

Nguyễn Quốc Sửu 

Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia
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1. TỔNG QUAN VỀ BỘ ĐIỀU ÁP CÓ TẢI

Chức năng chính của bộ điều áp có tải (OLTC) là thực 
hiện quá trình chuyển mạch chọn nấc điện áp mà không 
làm gián đoạn dòng điện và đảm bảo điện áp phía thứ 
cấp nằm của máy biến áp ổn định trong giới hạn cho 
phép. Có nhiều cách thức để thực hiện điều này, thể hiện 
qua sự đa dạng trong thiết kế. Các bộ OLTC có thể được 
phân thành hai nhóm khác biệt ở nguyên lý hạn dòng 
trong quá trình chuyển tiếp. Nhóm đầu tiên có thể kể 
đến là dạng dùng điện trở chuyển tiếp nhanh; nhóm còn 
lại dùng điện kháng và có thời gian chuyển tiếp tương 
đối chậm hơn [1-3].

Các bộ OLTC theo nguyên lý điện trở chuyển mạch 
phù hợp với các máy biến áp có cấp điện áp cao, nhưng 
đòi hỏi có cơ cấu chuyển tiếp nhanh để đóng và ngắt điện 
trở vào mạch chính trong khoảng thời gian ngắn, thường 
vào khoảng 50 – 150 ms [4]. Nguyên lý điện kháng thường 
được ứng dụng trong các bộ OLTC ở cấp điện áp thấp hơn 
138 kV, nhưng có khả năng mang dòng tải cao và cũng 
không yêu cầu phải có cơ cấu chuyển tiếp nhanh [4]. Các 
bộ OLTC dạng điện kháng sử dụng một biến áp tự ngẫu là 

một phần của mạch chính (thông thường phải do nhà sản 
xuất máy biến áp thiết kế nằm trong thân máy máy biến 
chính). Nguyên lý này được sử dụng phổ biến ở Bắc Mỹ 
[3]; còn ở Việt Nam thì phần lớn các bộ OLTC được sử dụng 
trong các máy biến áp truyền tải đều sử dụng nguyên lý 
điện trở chuyển mạch.

1.1. Cơ cấu bên trong

Có hai dạng cơ cấu chuyển mạch trong các bộ OLTC: 
dạng dao chuyển hướng (Diverter Switch) và dạng dao 
chọn nấc (Selector Switch). Cơ cấu dạng dao chuyển 
hướng sử dụng khóa chuyển mạch nối tiếp với bộ phận 
chọn nấc có các cặp tiếp điểm tĩnh và tiếp điểm động phối 
hợp với nhau để dẫn dòng điện. Các bộ OLTC dùng cơ cấu 
chuyển mạch dạng dao chọn nấc thì lại có bộ phận chọn 
nấc và dao chuyển mạch nằm chung trong một cơ cấu 
duy nhất, và vì vậy nên chủ yếu được ứng dụng trong các 
máy biến áp có công suất thấp hơn. Cả hai dạng cơ cấu 
chuyển mạch có thể có hệ thống tiếp điểm ngâm trong 
dầu, hoặc hiện nay đang phổ biến hơn là dạng dao chân 
không [4]. Chu trình làm việc của từng loại cơ cấu chuyển 
mạch sẽ được phân tích trong mục tiếp theo.

CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG BỘ ĐIỀU ÁP CÓ TẢI (OLTC)
PHẦN 1: CẤU TẠO, CHU TRÌNH LÀM VIỆC 

VÀ CÁC CƠ CHẾ LÃO HÓA 

ThS. NGUYỄN SĨ HUY CƯỜNG 

Công ty Thí Nghiệm Điện miền Nam

TÓM TẮT

Sự cố máy biến áp có thể gây những hậu quả nghiêm trọng. Hư hỏng sứ xuyên, cuộn dây bị biến 
dạng cơ học hoặc sự lão hóa của giấy cách điện đều có thể dẫn đến sự cố, gây mất điện và ảnh hưởng 
đến độ tin cậy cung cấp điện. Đối với bộ điều áp có tải (OLTC), các hiện tượng như lão hóa tiếp xúc, lệch 
tiếp điểm hay hư hỏng cơ cấu truyền động có thể ảnh hưởng đến chất lượng trong vận hành. Loạt bài 
viết này sẽ giới thiệu về các giải pháp chẩn đoán tình trạng cho bộ điều áp có tải, trong đó phần đầu 
tiên sẽ giải thích về cấu tạo, chu trình làm việc, đồng thời phân tích các cơ chế lão hóa, vốn là nguồn 
gốc gây nên các hư hỏng bộ điều áp có tải.

Ñieän & Ñôøi soáng     6

KHOA HOÏC - COÂNG NGHEÄî



Bảng 1. So sánh các dạng cơ cấu khác nhau trong các bộ OLTC theo quan điểm bảo dưỡng

Cơ cấu Ưu điểm Nhược điểm 

Dao chuyển hướng 
(Diverter Switch) 

- Bộ phận chọn nấc ít bị hư hại 
- Có thể thay thế dao chuyển hướng nếu có dự 

phòng (khi cần bảo trì) 

- Đối mặt với hiện tượng dầu nhiễm bẩn 

Dao chọn lựa (Selector 
Switch)

- Cấu trúc đơn giản
- Kết cấu gọn

- Đối mặt với hiện tượng dầu nhiễm bẩn 
- Các tiếp điểm chọn nấc dễ bị lão hóa (vì 
bộ phận chọn nấc nằm cùng cơ cấu với 
các dao chuyển mạch)

Dao chân không 
(Vacuum Switch) 

- Không cần bảo trì nhiều 
- Tránh được hiện tượng dầu nhiễm bẩn 

 

Hình 1. Cơ cấu OLTC dao chuyển hướng (bên trái) và dao chọn lựa (bên phải) ngâm dầu [5]

1.2. Cấu hình đấu nối

Việc bố trí bộ OLTC đấu nối ở đâu trong cuộn dây là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Nếu cuộn dây đấu hình sao, 
bộ OLTC đấu nối ở đầu trung tính sẽ hợp lý hơn về mặt kinh tế và kỹ thuật (hình 2a). Trong trường hợp này, yêu cầu về 
mức cách điện cũng thấp hơn so với việc đặt nó ở đầu cực cao thế, đồng thời nhà sản xuất máy biến áp hoàn toàn có 
thể sử dụng cơ cấu OLTC 3 pha. Nếu như buộc phải đấu nối OLTC vào các đầu cực do cuộn dây nối hình tam giác, yêu 
cầu về cách điện sẽ phải cao hơn. Trong trường hợp này, cơ cấu OLTC 3 pha sử dụng dao chuyển hướng có thể sẽ không 
còn phù hợp; thay vào đó phải sử dụng cơ cấu dao lựa chọn hoặc 3 cơ cấu dao chuyển hướng đơn pha có điện áp định 
mức phù hợp (hình 2b), hoặc một cơ cấu 2 pha kết hợp với một cơ cấu đơn pha (hình 2c). Một số cấu hình khác được sử 
dụng để làm giảm yêu cầu chịu đựng điện áp của bộ OLTC như đấu nối ở giữa cuộn dây (hình 2d), hoặc đấu nối thông 
qua máy biến áp đệm. Những cấu hình đấu nối tiêu biểu được thể hiện trong hình 2 và 3. Ngoài ra, để mở rộng phạm 
vi điều áp lên hơn 20%, các cấu hình sử dụng khóa đảo chiều cuộn điều chỉnh hay chỉnh thô/chỉnh tinh trong hình 4b 
và 4c thể được sử dụng. 

Hình 2. Các cấu hình đấu nối bộ OLTC vào cuộn dây của máy biến áp cách ly [6]
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Hình 3. Các cấu hình đấu nối bộ OLTC vào cuộn dây của máy biến áp tự ngẫu [6]

Hình 4. Các cấu hình để mở rộng phạm vi điều chỉnh điện áp [2]

1.3. Bố trí hình học

Vị trí đặt của bộ OLTC được thiết kế để các sản phẩm phụ trong quá trình dập hồ quang ở dao chuyển hướng hay 
dao chọn nấc ảnh hưởng đến các phần tử tích cực trong máy biến áp. Bảng bên dưới phân tích ưu điểm và nhược điểm 
của các thiết kế khác nhau.

Ký hiệu:   Dao chuyển hướng     Bộ phận chọn nấc 
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Bảng 2. So sánh vị trí đặt bộ OLTC [4]

Thiết kế Hình minh họa Phân tích 

Thùng rời
(Compartment) 

Ưu điểm: 
- Thùng dầu phụ của bộ OLTC có thể được loại bỏ trong một số 
trường hợp 
- Dễ tiếp cận để bảo trì 

Nhược điểm: 
- Có khả năng rỉ dầu ra môi trường
- Dầu bẩn ở dao chuyển hướng sẽ đi xuống bộ phận chọn nấc

Thùng đôi rời
(Double Compartment)

Ưu điểm: 
- Dễ tiếp cận để bảo trì 
- Ít phải xử lý dầu 
- Dầu của bộ phận chọn nấc ít có khả năng bị nhiễm tạp chất 

Nhược điểm: 
- Có khả năng rỉ dầu ra môi trường 

Nằm trong thân máy
(In-Tank) 

Ưu điểm: 
- Ít phải xử lý dầu 
- Có thể dễ dàng bảo trì, thay thế dao chuyển hướng 

Nhược điểm: 
- Dầu bẩn có thể rò rỉ sang thân máy 
- Phải có cần cẩu để rút dao chuyển hướng ra khi bảo trì 

Nằm buồng riêng trong 
thân máy / có rào chắn 
một phần(Weir Type) 

Ưu điểm: 
- Tương tự như loại nằm trong thân máy  
- Có thể kiểm tra / bảo trì bộ phận chọn nấc mà không cần 
phải rút hết dầu chính trong thân máy ra 

Nhược điểm: 
- Tương tự như loại nằm trong thân máy 
- Đòi hỏi kích thước thân máy to hơn 
- Thiết kế phức tạp hơn 
- Nhiều chi tiết hơn 

1.4. Cơ cấu điều khiển và truyền động

Cơ cấu truyền động cũng cần được bảo dưỡng thường xuyên để có thể hoạt động trơn tru. Dù rằng hư hỏng ở các 
cơ cấu này thường ít xảy ra hơn các phần tử chính bên trong bộ đổi nấc, chúng vẫn có thể dẫn đến sự cố ngoài ý muốn 
nếu không được xử lý kịp thời. Cụ thể, các công việc bảo trì có thể kể đến như: 

Tủ nội bộ - Ron cửa và các bộ phận sấy cần được kiểm tra thường xuyên. 

Động cơ - Động cơ DC thì cần bảo trì chổi than. Động cơ 3 pha thì hầu như không cần phải bảo trì nhiều. 

Bộ hãm - Có nhiều vấn đề xảy ra khi hệ thống hãm không ở trong tình trạng tốt. 

Hộp số và trục truyền động – Kiểm tra dầu mỡ bôi trơn, mức độ rỉ sét, tình trạng đế đỡ, trục truyền động và các 
khớp nối. 

Rơle, Contactor và hệ thống mạch nhị thứ – Cần kiểm tra hệ thống sưởi, tình trạng các tiếp điểm của rơle, và sự toàn 
vẹn của các mạch nhị thứ.

(Còn tiếp)
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1. Giới thiệu

Biến đổi khí hậu hiện nay là chủ đề quan trọng, xuất 
hiện trên nhiều diễn đàn cũng như các cuộc biểu tình trên 
toàn cầu vì những hệ lụy của nó đang gây ảnh hưởng ngày 
càng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống con người. 

Những quốc gia có phát thải nhà kính lớn nhất thế 
giới là Trung Quốc, Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Úc 
và Canada đã thực hiện không đủ những cam kết của họ 
trong Hiệp định Paris. Trong bối cảnh đó, các nhà lãnh đạo 
chính trị và môi trường hoài nghi về vai trò của các công ty 
dầu khí trong tương lai và ủng hộ việc loại bỏ hoàn toàn 
nhiên liệu hóa thạch khỏi hệ thống năng lượng. Ngành 
công nghiệp dầu khí đang chịu sức ép gia tăng từ chính 
phủ, các nhà đầu tư và công chúng để giảm các-bon của 
hệ thống năng lượng. Hơn nữa, thị trường tài chính của 
ngành cho thấy nhiều dấu hiệu suy yếu (chỉ số cổ phiếu 
S&P 500 của lĩnh vực dầu khí ở Mỹ đã giảm 48% kể từ năm 
2015), cùng với nhiều biến động giá dầu khiến giới đầu 
tư quan ngại trước những quyết định tiếp tục rót vốn vào 
ngành năng lượng này. 

Tuy nhiên, những áp lực đó không có nghĩa là không 
còn tương lai cho dầu khí. Đúng hơn, việc tiếp tục đáp 
ứng tăng trưởng năng lượng toàn cầu và cung cấp nguồn 
năng lượng các-bon thấp mới là thách thức kép đối với các 
công ty dầu khí [1].

Bài viết tập trung phân tích vai trò của các công ty 
dầu khí thể hiện qua những chiến lược và công cụ khả thi 
giúp các công ty dầu khí đương đầu với xu hướng chuyển 
dịch này.

2. Phân biệt “chuyển dịch các-bon thấp” và “chuyển 
dịch năng lượng”

Bài viết này phân tích xu hướng “chuyển dịch các-bon 
thấp” (low các-bon transition) hơn là “chuyển dịch năng 
lượng”, hay “không phát thải ròng” (energy transition, net 
zero emission). Khái niệm “chuyển dịch các-bon thấp” 
nhấn mạnh tính quá trình của xu hướng cũng như các 
công nghệ đi kèm được cải tiến và thay thế theo thời gian 
để giảm lượng phát thải các-bon, thay vì sự thay thế hoàn 
toàn nhiên liệu hóa thạch như khái niệm “không phát thải 
ròng” đưa ra. Vì thế, các phương án được đưa ra dưới đây 

khuyến nghị kèm theo đặc điểm về điểm mạnh của từng 
công ty cũng như khả năng chi trả, trình độ công nghệ và 
chính sách của chính phủ tại quốc gia đó, khi đưa ra chiến 
lược giảm các-bon cho doanh nghiệp của mình.

3. Những chiến lược giảm các-bon trong lĩnh vực 
dầu khí

Đẩy mạnh giảm các-bon trong lĩnh vực dầu khí thông 
qua nâng cao hiệu suất và công nghệ mới là một chiến 
lược quan trọng mà ngành công nghiệp này đang triển 
khai trước sự chuyển dịch các-bon thấp.

- Tiềm năng của khí thiên nhiên bị đốt bỏ

Khí đồng hành bị đốt bỏ trong quá trình khai thác 
dầu thô có thể mang lại hiệu quả kinh tế cho các nhà sản 
xuất khí. Điều này đặc biệt quan trọng với những khu vực 
sản xuất lớn như lưu vực Permian (Mỹ), nơi có gần 5 triệu 
thùng dầu/ngày được khai thác. Tuy nhiên, theo báo cáo 
về lượng khí bị đốt bỏ đã tăng gấp 3 lần trong năm 2019 và 
2018 [1]. Theo nghiên cứu của Rystad Energy, quý I/2019, 
khu vực này đã đốt bỏ trung bình 661 MMcfd. Thậm chí, 
tổng lượng khí bị đốt bỏ của hai lưu vực Permian và 
Bakken (Mỹ) trong một năm còn lớn hơn nhu cầu khí hằng 
năm của các quốc gia như Israel, Colombia, Romania... Sự 
lãng phí đối với một loại mặt hàng có giá trị này là thách 
thức lớn về cơ sở hạ tầng cũng năng lực vận chuyển [2].

- Điện hóa hoạt động khai khác dầu khí ngoài khơi

Điện hóa trong khâu thượng nguồn là giải pháp quan 
trọng để thực hiện được mục tiêu trong “Phạm vi I” (gồm 
những phát thải được tạo ra trực tiếp trong hoạt động của 
công ty). Đây là một trong 3 phạm vi phát thải được đưa ra 
bởi OGCI (Oil and Gas Climate Initiative - tổ chức sáng kiến 
khí hậu dầu khí, được lãnh đạo bởi 13 công ty dầu khí quốc 
gia và quốc tế lớn). Cụ thể, dự án ở British Columbia đã sử 
dụng năng lượng thủy điện để khai thác khí đá phiến và 
hóa lỏng khí [1]. Tại thềm lục địa Na Uy, giàn khoan dầu 
khí ngoài khơi ở mỏ Johan Sverdrup, một trong những mỏ 
khai thác dầu khí có lượng phát thải CO

2 
thấp nhất thế giới 

của công ty dầu khí Equinor cũng sử dụng điện từ bờ (từ 
điện tái tạo, thay vì sử dụng máy phát điện với nhiên liệu 
từ dầu khí khai thác được). Giải pháp này sẽ cung cấp điện 
cho hoạt động của mỏ trong 50 năm, giúp giảm khoảng 
460.000 tấn CO

2
/năm [3].

XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH CÁC-BON THẤP 
TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ

Đào Minh Phượng, Nghiêm Thị Ngoan - Viện Dầu khí Việt Nam
Nguyễn Thị Lê - Trường Đại học Điện lực
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Hình 1. Điện hóa hoạt động khai khác dầu khí với điện gió ngoài khơi [4]

- Công nghệ thu hồi và lưu giữ các-bon (carbon capture and storage - CCS)

Đây là công nghệ cho phép giữ lại CO
2
 trong khai thác, sản xuất, nén lại chúng trong các đường ống riêng và tái sử 

dụng [5]. Dự án cát dầu và LNG ở Na Uy và Úc là những dự án quan trọng đã áp dụng công nghệ này. Việc xây dựng kho 
địa chất để thu giữ CO

2
,chính sách công và khung pháp lý phù hợp là những yếu tố quan trọng để thúc đẩy thực hiện 

công nghệ này [6].
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Hình 2. % lượng các-bon phát thải trong hoạt động khai thác dầu khí và các phương pháp giảm các-bon tương ứng [9]

- Năng lượng hydro

Năng lượng hydro (H
2
) là một con đường hứa hẹn để giảm các-bon. Sản phẩm của quá trình sản xuất H2 này là 

nước tinh khiết và năng lượng mà không có phát thải gây hại đến môi trường nào khác, là nguồn năng lượng gần như 
vô tận và có thể tái sinh [7]. Hơn nữa, H

2
 có khả năng sinh nhiệt cao nhất so với các nguồn năng lượng khác, với cùng 

một trọng lượng. Có hai phương pháp chính để sản xuất H
2
 là Nhiệt hóa các loại nhiên liệu hydrocác-bon (stream methane 

reforming) như metan, dầu, khí thiên nhiên, nhiên liệu sinh học… bằng hơi nước nhằm tách H
2
 từ các dạng nhiên liệu 

sơ cấp này. Phương pháp này vẫn tạo ra CO
2
. Phương pháp thứ hai được đánh giá là “không các-bon” là Điện phân nước 

(Electrolysis) (dùng dòng điện để tách nước thành khí H
2
 và O

2
). 

Việc vận dụng hai phương pháp này, kết hợp công nghệ CCS/CCUS cho phép tạo ra hydro xanh dương (blue hydrogen) 
và hydro xanh lá (green hydrogen) là xu hướng phát triển của tương lai. Hình 2 dưới đây phân biệt hai dạng năng lượng 
hydro này.

Gần 2/3 các công ty dầu khí hiện đang đầu tư cho hydro xanh lá theo cuộc khảo sát 300 công ty năng lượng trên 
toàn cầu của công ty tư vấn Capgemini [8]. Repsol đặt mục tiêu đưa dạng nhiên liệu này làm nền tảng để quản lý phát 
thải trong “Phạm vi III” (tất cả các phát thải gián tiếp khác ngoài hoạt động sản xuất của công ty, thậm chí cả những 
nguồn công ty không kiểm soát, như những người dùng khâu sau)  đến mức 0 đến năm 2050 [1]. 

- Đầu tư cho năng lượng tái tạo

Các khoản đầu tư mạo hiểm là một danh mục quan trọng của cách thức này. Các công ty như Saudi Aramco, Quỹ 
đầu tư của Chevron, hiện đang đầu tư vào các công ty khởi nghiệp về công nghệ mới, tập trung vào “lưới điện siêu nhỏ” 
(micro-grid), xe điện, pin, và các công nghệ khác ngoài lĩnh vực dầu khí.

Điện gió ngoài khơi có thể dễ dàng kết hợp với các dự án dầu khí ở vùng nước sâu, là cơ hội đa dạng hóa hoạt động 
của những tên tuổi hàng đầu trong ngành như Equinor, Shell và BP. Một yếu tố quan trọng khác là các rào cản đối với 
điện gió ngoài khơi là sự phức tạp trong vận hành, tài chính, quản lý dự án phức tạp, là một lợi thế cạnh tranh của các 
công ty dầu mỏ, mà ít có công ty nào có được [1].
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Hình 3. Hydro xanh dương và hydro xanh lá [7]

4. Kết luận 

Lịch sử cho thấy các chính sách hỗ trợ việc giảm các-
bon được đưa ra sau một cú sốc giá dầu, sau một sự gián 
đoạn nguồn cung hay khả năng chi trả của một nguồn 
lực cụ thể. Như việc Châu Âu đưa ra lệnh cấm đối với các 
nhà máy điện chạy dầu sau cú sốc giá dầu những năm 
1970. Tiêu chuẩn nhiên liệu tái tạo năm 2007 của Mỹ yêu 
cầu nhiên liệu vận tải ở nước này phải chứa một khối 
lượng nhiên liệu tái sinh tối thiếu cũng được ban hành 
sau khi giá dầu những năm 2007-2008 lên đến hơn100$/
thùng. Trung Quốc cũng cho thấy sự bùng nổ về năng 
lượng hạt nhân, mặt trời và gió sau nhiều năm liên tiếp 
lượng dầu nhập khẩu tăng trưởng ở mức hai con số ở 
quốc gia này [1].

Thế giới hiện đang trải qua khủng hoảng giá dầu một 
lần nữa do dư cung trong bối cảnh phong tỏa và giãn cách 
xã hội vì đại dịch Covid-19. Đây có thể là một cú hích quan 
trọng thúc đẩy các công ty dầu khí chuyển mình cũng như 
đưa ra chiến lược phù hợp để thích nghi với môi trường 
kinh doanh có nhiều biến động cũng như xu hướng “các-
bon thấp” đang diễn ra trên toàn cầu hiện nay.
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Với vai trò của mình TBA 500 
kV Hòa Bình thường phải 
mang tải cao trong thời gian 

dài cộng với diễn biến thời tiết bất 
lợi phức tạp của vùng Tây Bắc (nhiệt 
độ chênh lệch giữa ngày và đêm lớn) 
khiến các điểm đấu nối tiếp xúc giảm 
gây phát sinh nhiệt cục bộ, cách điện 
của một số thiết bị giảm…. Những 
bất thường này luôn tiềm ẩn những 
nguy cơ có thể xảy ra sự cố nếu 
không được xử lý sớm.

Tuy nhiên, việc cắt điện tại TBA 
500 kV thời điểm này rất khó khăn và 
phải được các đơn vị liên quan tính 
toán trước đó nhằm đưa ra phương 
án cắt điện tối ưu nhất. Theo đó, các 
đơn vị đã tranh thủ thời gian ban 
đêm, vào cuối tuần hệ thống truyền 
tải trên các đường dây giảm, để chủ 
động lập kế hoạch và đăng ký cắt 
điện đêm TBA 500 kV Hòa Bình, theo 
đó tập trung đẩy nhanh công tác sửa 
chữa, kiểm tra, bảo dưỡng giúp đảm 
bảo các thiết bị làm việc ổn định, tin 
cậy.

Với vai trò rất lớn của TBA 500 kV 
Hòa Bình trong việc cung cấp nguồn 
điện cho nhu cầu sản xuất, sinh hoạt 
của người dân. Do đó việc cắt điện 
cần phải diễn ra nhanh chóng nhưng 
vẫn phải đảm bảo an toàn cho người 
và thiết bị. Bài toán đặt ra đã trở thành 
một thách thức lớn đối với các đơn vị 
tham gia thi công, sửa chữa.

Việc cắt điện TBA 500 kV Hòa Bình 

TRUYỀN TẢI ĐIỆN HÒA BÌNH 
CHỦ ĐỘNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN AN TOÀN, LIÊN TỤC 

CHO MÙA NẮNG NÓNG 2021

Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho mùa nắng nóng năm 2021. Vừa qua, 
Truyền tải điện (TTĐ) Hòa Bình đã phối hợp với các đơn vị liên quan thao tác cắt điện từ 22h00’ 
ngày 3/4/2021 đến 7h00’ ngày 4/4/2021 để thực hiện công tác sửa chữa lớn và thực hiện thí 
nghiệm định kỳ TBA 500 kV Hòa Bình năm 2021.

Công nhân TBA 500 kV Hòa Bình thực hiện thao tác cắt điện - sửa chữa lớn

Lắp đặt kim chống sét
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nhằm thực hiện các công việc như: Lắp 
đặt dây chống sét, kim thu sét thuộc 
công trình Sửa chữa lớn, sửa chữa hệ 
thống tiếp địa; Thí nghiệm định kỳ Thiết 
bị trạm năm 2021; thực hiện các hạng 
mục sửa chữa thường xuyên: kiểm tra, 
bảo dưỡng toàn bộ thiết bị các ngăn lộ 
TBA 500 kV Hòa Bình; sửa chữa mạch 
nội bộ máy cắt MC200 loại 3AP2FI….

Ngoài ra, kết hợp lịch cắt điện, 
các đơn vị đã thực hiện một số hạng 
mục lắp đặt thiết bị Nhị thứ thuộc dự 
án Trang bị máy cắt cho kháng 500 kV 
do Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 
thi công.

Tất cả các công việc đều được 
triển khai thực hiện vào ban đêm, gặp 
rất nhiều khó khăn, công việc nặng 
nhọc lại làm trên cao nên tiềm ẩn 
nhiều nguy cơ xảy ra tại nạn lao động, 
do đó công tác an toàn được đơn vị 
đưa lên hàng đầu. Các phương án thi 
công được lập cụ thể và chi tiết. Nhân 
lực được sắp xếp hợp lý. Khâu ánh sáng 
được chuẩn bị tốt sẽ quyết định đến 
năng suất, chất lượng công việc cũng 
như đảm bảo hoàn thành công việc 
đúng tiến độ nên đơn vị đã chuẩn bị 
đầy đủ các đèn pha chiếu sáng công 
suất lớn cho các nhóm làm việc. Các 
trang thiết bị, vật tư, dụng cụ, phương 
tiện, xe cẩu và nhân lực được đơn vị 
huy động và tập kết sẵn sàng tại vị trí 
làm việc, khi lưới được cắt điện, bàn 
giao là triển khai ngay.

Công việc hoàn thành cũng là 
lúc mặt trời dần ló rạng, ai nấy đều 
cảm thấy thấm mệt nhưng trong lòng 
mừng vui vì khối lượng công việc đã 
hoàn thành 100%, chất lượng đảm bảo 
theo đúng yêu cầu kỹ thuật, trả lưới 
đúng phương thức của Điều độ A0, các 
đường dây đã được đóng mang điện 
vận hành an toàn trở lại ngay sau đó.

Việc hoàn thành công việc sửa 
chữa, thí nghiệm định kỳ TBA 500 kV 
Hòa Bình thời điểm này, sẽ tạo điều 
kiện cho công tác vận hành an toàn, 
liên tục lưới điện cao áp do đơn vị quản 
lý, trong mùa nắng nóng đang cận kề. 
Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 
năm ngày thành lập Công ty Truyền tải 
điện 1 (01/05/1981-01/05/2021).

Quốc Chiêu

“Gỡ rối” tiền điện tăng cao!
Vì sao tiền điện tháng 4 tăng cao so với tháng 3? Vì sao gia đình tôi 

chỉ sử dụng chừng đó thiết bị điện mà hóa đơn lại tăng? Vợ chồng tôi là 
công chức, “sáng đi tối về” nên thói quen sinh hoạt, khung thời gian sử 
dụng điện trong ngày ổn định, vì sao tiền điện vẫn tăng?...

Đó là những thắc mắc mang tính “định kỳ” hàng năm, khi tiền điện tháng 
4 dự báo sẽ tăng cao so với tháng 3. Để “gỡ rối”, khách hàng sử dụng điện trên 
địa bàn TP Đà Nẵng hãy cùng tìm hiểu những thông tin hữu ích dưới đây.

Công nhân PC Đà Nẵng hướng dẫn khách hàng tra cứu chỉ số điện hàng ngày 
trên điện thoại di động

Trước tiên, cần kiểm tra xem sản lượng điện sử dụng trong tháng 4/2021 
có tăng so với tháng 3/2021 hay không và tăng bao nhiêu %? Sau đó, cần 
nắm rõ công thức tính tiền điện như sau: tiền điện = (số chữ điện định mức 
từng bậc thang) x (giá bán điện bậc thang tương ứng). Như vậy, tiền điện tăng 
cao từ 2 yếu tố là số chữ điện sử dụng tăng và giá bán điện thay đổi theo bậc 
thang. Giá bán điện do nhà nước quy định áp dụng từ 03/2019 đến nay.

Do vậy, nguyên nhân tăng tiền điện chủ yếu là do lượng điện tiêu thụ 
tăng. Tìm hiểu nguyên nhân, chúng tôi đã có được những giải đáp như sau:

- Do số ngày sử dụng điện có biến động: tiền điện tháng 4/2021 trả cho 
khoảng thời gian sử dụng trong tháng 3 gối đầu sang tháng 4 (có 31 ngày); 
tương tự, tiền điện tháng 3 là trả cho tháng 2 gối đầu sang tháng 3 (chỉ có 28 
ngày). Như vậy, do số ngày sử dụng điện nhiều hơn là 3 ngày, nên tương ứng 
số chữ điện sử dụng đã tăng thêm gần 11%. 

Ví dụ: nếu gia đình có lịch ghi điện ngày 10 hàng tháng, thì tiền điện 
tháng 3/2021 là từ ngày 11/2 đến 10/3 (28 ngày); tiền điện tháng 4 tính từ 
ngày 11/3 đến 10/4 (31 ngày).

- Do thời tiết bắt đầu chuyển mùa: theo quy luật hàng năm, từ tháng 3, 
thời tiết bắt đầu chuyển nắng nóng hơn so với tháng 1 và 2 nên thiết bị điện 
phải làm việc với công suất lớn hơn, tiêu tốn nhiều điện năng hơn, đặc biệt là 
các thiết bị làm mát như: tủ lạnh, quạt máy, điều hòa… 

Bên cạnh đó, để biết được chỉ số điện tăng như vậy có đúng với thực tế 
sử dụng điện hay không, người dân có thể theo dõi, giám sát chỉ số điện hàng 
ngày tại địa chỉ: https://pcdn.cpc.vn/tracuu hoặc gọi đến đường dây nóng 
19001909 để được hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến dịch vụ điện.

Ngoài ra, người dân cũng cần kiểm tra hệ thống điện gia đình để đề 
phòng khả năng rò rỉ, chạm chập điện dẫn đến tình trạng sản lượng điện 
tăng đột biến.

Lê Hải
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Mục tiêu mà EVNHANOI 
hướng tới là xây dựng chiến 
lược, lộ trình chuyển đổi số 

cho toàn doanh nghiệp để rà soát, 
tối ưu hóa hệ thống quy trình lõi tại 
EVNHANOI phục vụ việc xây dựng 
quy trình số, triển khai thực hiện trên 
quy mô doanh nghiệp số. Bên cạnh 
đó, thay đổi nhận thức của CBCNV 
tại EVNHANOI về chuyển đổi số, 
định hướng về nền tảng phát triển 
công nghệ phần mềm đảm bảo tính 
chung, tính mở và tích hợp trong bối 
cảnh các ứng dụng đang được phát 
triển theo thời gian thực. Xây dựng 
phát triển lưới điện thông minh, hệ 
thống an toàn an ninh cho toàn bộ 
hệ thống giám sát, điều khiển và tự 
động hóa lưới điện tại EVNHANOI 
song hành cùng chương trình chuyển 
đổi số đảm bảo sẵn sàng hạ tầng, dữ 
liệu cho công tác chuyển đổi số. Quy 

hoạch, tích hợp vùng dữ liệu doanh 
nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng 
viễn thông và công nghệ thông tin 
phát triển nền tảng số đảm bảo quá 
trình chuyển đổi số tại EVNHANOI.

EVNHANOI đã tổ chức nhiều 
lớp đào tạo cung cấp thông tin tổng 
quan cho CBCNV trong Tổng công 
ty về Cách mạng 4.0, Tin học hóa, 
Số hóa dữ liệu, Số hóa quy trình và 
Chuyển đổi số. Qua đó hiểu được 
vai trò của con người trong quá 
trình chuyển đổi tư duy và triển khai 
chuyển đổi số. Cung cấp cách nhìn 
toàn diện về tầm quan trọng của 
việc chuyển đổi số ở góc nhìn của 
những người quản lý và làm việc tại 
doanh nghiệp cùng các chỉ số đánh 
giá doanh nghiệp về mức độ trưởng 

CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI EVNHANOI
Chuyển đổi số rất quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp và mang lại cơ hội mở rộng quy mô, cải 

thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh, tiếp cận khách hàng dễ dàng với chi phí tối ưu. Tổng công ty Điện lực TP Hà 
Nội (EVNHANOI) đã đặt ra bài toán xây dựng phương án Chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kỹ thuật, vận 
hành, giám sát, điều hành lưới điện đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của khách hàng.

Chuyên gia Phí Anh Tuấn trao đổi với đội ngũ CBCNV EVNHANOI về tổng quan 
công tác chuyển đổi số

Áp dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý trạm 110kV
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thành. Học viên được hỏi đáp về các 
vấn đề thực tế của tổ chức, các giải 
pháp công nghệ (ứng dụng Cách 
mạng công nghệ 4.0 như ESB, RPA, 
BPM…), các xu hướng công nghệ tác 
động đến xây dựng tài nguyên số và 
điều hành doanh nghiệp trong môi 
trường số hóa, vai trò của dữ liệu và 
quy trình trong bức tranh chuyển 
đổi số của doanh nghiệp.

Một điều rõ ràng và thực tế, đại 
dịch Covid đã thúc đẩy mạnh mẽ 
hơn bao giờ hết vào sự chuyển đổi 
số tại Việt Nam và thay đổi hoàn toàn 
thói quen của khách hàng sang các 
giao dịch và sử dụng dịch vụ số. Nắm 
bắt được xu hướng trên, EVNHANOI 
đã chủ động đẩy nhanh quá trình 
chuyển đổi số trong nhiều mặt với 
nguyên tắc: Chuyển đổi số là một 
quá trình và do chính EVNHANOI 
tự thực hiện và làm chủ công nghệ; 
Công tác chuyển đổi số là trách 
nhiệm của cán bộ lãnh đạo quản lý 
và toàn thể cán bộ công nhân viên 
EVNHANOI; Quy trình nghiệp vụ 

trong tất cả các lĩnh vực sản xuất 
kinh doanh được rà soát thống nhất 
trong EVNHANOI. Thực hiện chuyển 
đổi số đạt hiệu quả, sẽ thay đổi toàn 
diện cách thức mà EVNHANOI hoạt 
động, tăng hiệu quả của hợp tác, tối 
ưu hóa hiệu suất làm việc và mang 
lại giá trị cho khách hàng.

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. 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 
và sử dụng dịch vụ điện ở bất cứ nơi 
đâu. Đây là bước tiến lớn trong lộ 
trình chuyển đổi số tại EVNHANOI, 
lấy khách hàng làm trung tâm, đem 
lại sự công khai minh bạch và nâng 
tầm trải nghiệm của khách hàng.

Giai đoạn 2021-2022, EVNHANOI 
sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi 

số trong các lĩnh vực như: Ứng dụng 
công tác quản lý kỹ thuật ngoài hiện 
trường (Kiểm tra ngày đêm đường 
dây và TBA phân phối; Công tác thí 
nghiệm, kiểm định an toàn thiết bị); 
Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung 
phục vụ công tác quản lý kỹ thuật/
vận hành của EVNHANOI; Ứng dụng 
cấp điện mới trực tuyến và giám sát 
các chỉ số tiếp cận điện năng; Triển 
khai 100 % hồ sơ hợp đồng điện tử 
đối với khách hàng mới bằng phương 
thức HĐMBĐ điện tử; Số hóa công tác 
lựa chọn nhà thầu; Triển khai thẻ kho 
điện tử và xây dựng ứng dụng quản 
trị hàng tồn kho...Đây là khối lượng 
công việc vô cùng lớn, EVNHANOI sẽ 
quyết tâm huy động mọi nguồn lực, 
ứng dụng tối đa các công nghệ hiện 
đại để hoàn thành mục tiêu chuyển 
đổi số, đảm bảo vững chắc an ninh 
năng lượng, nâng cao độ tin cậy cung 
cấp điện phục vụ phát triển kinh tế-
xã hội và nhu cầu của khách hàng.

Bình Nguyên

EVNHANOI đã ra mắt hệ sinh thái chăm sóc khách hàng để mang lại những trải nghiệm sử dụng dịch vụ tốt nhất
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Bề dày lịch sử truyền thống

Cách đây 40 năm về trước, lúc 
0h ngày 1/5/1981, Công ty Truyền tải 
điện 1 (Mà tiền thân là Sở Truyền tải 
– Công ty Điện lực 1) được thành lập, 
có trụ sở đầu tiên đặt tại số nhà 53 
Lương Văn Can. Khi mới được thành 
lập, Công ty được giao tiếp quản 7 
trạm 110kV với 11 máy biến áp, tổng 
dung lượng là 261 MVA và 145 km 
đường dây 110 kV xung quanh khu 
vực Hà Nội – Hà Tây. Hiện nay, khối 

lượng tài sản mà công ty đang quản 
lý vận hành 2.970,99 km đường dây 
500kV, 7.228,51 km đường dây 220kV, 
13 trạm biến áp 500kV, 58 trạm biến 
áp 220kV. Tổng công suất trên 44.300 
MVA (trong đó dung lượng máy biến 
áp 500kV là 15.000 MVA, dung lượng 
máy biến áp 220kV là 24.375 MVA, 
dung lượng máy biến áp 110kV là 
1.491 MVA).

Có thể nói, Công ty Truyền tải 
điện 1 là một trong những đơn vị 

hoạt động chuyên ngành truyền tải 
điện đầu tiên của Việt Nam. Ban đầu 
khi cơ sở vật chất thiếu thốn, với vài 
chục m2 nhà xưởng lợp tôn, phương 
tiện dụng cụ nghèo nàn với bộ khung 
cán bộ trên dưới chục người cùng 
gần 200 CBCN từ các đơn vị Điện lực 
1, Điện lực Hà Nội, Xây lắp điện… 
đã chung lưng đấu cật bắt tay ngay 
vào việc biên soạn các quy trình, quy 
phạm quản lý kỹ thuật song song với 
chuẩn bị cơ sở vật chất, đào tạo con 
người… nhằm đáp ứng công việc.

Ngay sau ngày thành lập, PTC1 
đã phải đốt đuốc trong đêm để kiểm 
tra, dò tìm sự cố, rồi hàng loạt thử 
thách như thay sứ khoảng vượt sông 
Hồng (Khoảng vượt lớn nhất Việt 
Nam lúc bấy giờ với cột cao 156m), 
kéo dây vượt sông Cấm, xây lắp trạm 
Yên Phụ, PK1, Thủy Nguyên… Giờ đây, 
những công việc nói trên trở nên quá 
đỗi bình thường nhưng ngày đó, đội 
ngũ của PTC1 với hai bàn tay trắng lại 
chưa hề có kinh nghiệm phải mày mò, 
nghiên cứu chế tạo từng chiếc gông 
thay sứ, từng chiếc hàm ép để thi công 
tại hiện trường, thì vô cùng khó khăn 
gian khổ. Giải quyết được những công 
việc khó khăn lớn như thế là bằng 
chứng hùng hồn về sức sáng tạo, bản 
lĩnh, độ vững vàng của đội ngũ cán bộ 
công nhân Công ty ngay trong những 
ngày đầu thành lập.

Tiếp đến những năm 90 của thế 
kỷ XX, với ưu thế vượt trội về năng 
lực và tinh thần trách nhiệm, Công ty 
Truyền tải điện 1 là đơn vị chủ chốt 
của điện lực miền Bắc, đi đầu và có 

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

DẤU ẤN 40 NĂM PHÁT TRIỂN VỚI SỨC MẠNH 
VÀ NIỀM TIN VỮNG BƯỚC ĐI LÊN

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, trong hoàn cảnh đất nước khi ấy còn khó khăn và thiếu thốn, đội 
ngũ CBCNV Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ của mình, khắc phục khó khăn, đảm 
bảo quản lý vận hành an toàn, liên tục trong điều kiện lưới điện cũ kỹ, thiếu tin cậy. Sau 40 năm, cùng với nhiều 
đổi thay của đất nước, lưới Truyền tải do Công ty quản lý đã không ngừng phát triển, vươn sâu, vươn xa đến hầu 
hết các khu vực.

Tuyến đường dây 500kV Lai Châu - Sơn La
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những đóng góp quan trọng trong 
việc xây lắp, thí nghiệm, hiệu chỉnh 
các TBA 110kV ở các tỉnh miền núi 
như: Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên 
Quang, Yên Bái.. và đặc biệt là đưa 
điện lưới quốc gia vào các tỉnh miền 
Trung như Nghệ An, Quảng Bình, 
Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng. Vào thời 
điểm đó, Liên Xô cũ tan rã, nguồn 
thiết bị viện trợ không còn, CBCNV 
Công ty đã phải dày công nghiên 
cứu, vừa thiết kế vừa gia công chế tạo 
hơn 300 tủ bảng và điều khiển bằng 
việc khai thác các thiết bị lẻ trên thị 
trường và thiết bị tận dụng để lắp 
đặt các tủ bảng hợp bộ, có thể nói 
bước chân của người thợ Truyền tải 
điện 1 đã len lỏi đến vùng sâu, vùng 
xa, trở thành cú hích quyết định cho 
nền công nghiệp địa phương vốn 
còn nhỏ bé và kém phát triển. Cũng 
chính những bước chân đó đã góp 
phần làm tươi mới những cánh đồng 
khô hạn miền Trung và cải thiện đời 
sống, sinh hoạt của đồng bào vùng 
khó khăn.

Ngày 5/4/1992 công trình 
đường dây 500kV lịch sử được khởi 
công xây dựng. Những người làm 
công tác tuyền tải điện cũng háo hức 
khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện 
để tiếp nhận đưa công trình vào vận 
hành. Hàng trăm CBCNV của Công ty 

được tuyển chọn đi đào tạo ở trong 
và ngoài nước. Nhiều trang thiết bị và 
phương tiện hiện đại được mua sắm. 
Nhà xưởng được xây dựng thêm. 
Ngày 27/5/1994 đường dây 500 kV 
chính thức hòa lưới, hệ thống điện 
toàn quốc được thống nhất. Trong 
quá trình chuẩn bị sản xuất, Công ty 
được Bộ Năng Lượng tin tưởng giao 
nhiệm vụ biên soạn hệ thống quy 
trình, quy phạm quản lý, vận hành 
chung cho toàn quốc. Đây là nhiệm 
vụ hết sức nặng nề vì đường dây 
500kV lần đầu tiên được xây dựng 
và đưa vào vận hành ở Việt Nam. Các 
nhà khoa học và quản lý còn nhiều ý 
kiến trái ngược nhau. Tuy thế, toàn 
bộ kỹ sư, chuyên viên và những công 
nhân dày dạn kinh nghiệm của Công 
ty đã gồng mình nghiên cứu, chắt 
lọc từ hàng ngàn trang tài liệu bằng 
tiếng nước ngoài, so sánh, đối chiếu 
với điều kiện cụ thể của Việt Nam và 
cuối cùng đã hoàn thành xuất sắc 
công việc đầy khó khăn này.

Bước chuyển mình về chất 
lượng

Giai đoạn những năm 1997 - 
2001, đánh dấu một bước chuyển 
mình về chất khi lưới điện Công ty đã 
khá phát triển, nhiều thiết bị cũ được 
thay thế để đảm bảo điều kiện duy trì 
cấp điện. Đặc biệt, các thiết bị đến từ 

các nước Châu Âu tiên tiến với những 
công nghệ hoàn toàn mới. Đây là yêu 
cầu khó khăn đối với các đơn vị xây 
lắp chuyên ngành. Được sự tin tưởng 
của EVN, Công ty Truyền tải điện 1 đã 
chủ động dịch thuật tài liệu, phối hợp 
với các chuyên gia để thay thế hàng 
loạt thiết bị chính; đã nâng công 
suất gấp đôi, gấp ba trong thời gian 
ngắn, đảm bảo chất lượng công trình 
sau khi đưa vào vận hành tại các TBA 
220kV Hà Đông, Chèm, Mai Động, 
Đồng Hòa, Thanh Hóa, Ninh Bình, 
Vinh Nghệ An, Thái Nguyên.

Đặc biệt, hàng chục ngàn tấn 
thiết bị siêu trường, siêu trọng đã 
được lắp đặt chủ yếu vào ban đêm 
nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tới việc 
cấp điện cho khách hàng khu vực 
Thủ đô, các Thành phố và trung tâm 
phụ tải khu vực phía Bắc. 

Các sự kiện nêu trên đã phản ánh 
bước tiến dài về khả năng rút ngắn 
khoảng cách trong làm chủ công 
nghệ so với các nước tiến tiên hàng 
đầu trên Thế giới. Đồng thời cũng tự 
khẳng định năng lực tổ chức quản lý 
các hoạt động sản xuất gắn kết đồng 
thời các yếu tố vận hành - kỹ thuật 
- kinh tế của Công ty. Theo đúng tư 
tưởng của Ban lãnh đạo Công ty thời 
kỳ đó: "Muốn tổ chức tốt công tác vận 
hành, phải có năng lực sửa chữa, thi 
công tốt. Quản lý tốt phải thể hiện 
được sự đồng bộ, hiệu quả giữa lĩnh 
vực kỹ thuật và lĩnh vực kinh tế”.

Từ năm 2001 tới nay, sau một 
loạt thành công trong hoạt động xây 
lắp, Công ty đã được giao và cũng đã 
khẳng định năng lực trong hoạt động 
Quản lý dự án.  Trạm cắt 220 kV Nho 
Quan, với tổng mức đầu tư lên tới 165 
tỷ đồng là dự án đầu tiên được Công 
ty tổ chức quản lý, điều hành và đóng 
điện trong 08 tháng, đó là khoảng 
thời gian rất ngắn nhưng vẫn đảm 
bảo chất lượng và chặt chẽ về thủ tục 
pháp lý. Điều này là cơ sở để Công ty 
tiếp tục được giao và hoàn thành tốt 
hàng trăm dự án quan trọng và phức 
tạp khác sau này.

Nhờ những nỗ lực đó, suốt 40 
năm qua, khi còn là đơn vị trực thuộc 
Điện lực miền Bắc cũng như khi trở 
thành thành viên trong đại gia đình 

Công nhân Công ty Truyền tải Điện 1 vận hành tại trạm biến áp 500kV Sơn La
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Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc 
gia, Truyền tải điện 1 luôn là một 
trong những người đi đầu trong các 
phong trào thi đua yêu nước, là lực 
lượng nòng cốt, xung kích có thể và 
sẵn sàng ứng cứu các đơn vị bạn theo 
sự phân công của cấp trên. Cũng nhờ 
những cố gắng như vậy mà suốt 40 
năm qua, Công ty liên tục tiến bộ. 

Sản xuất tăng trưởng trung bình 
13 -15%, sản lượng 2020 đạt 89,360 
tỷ kWh gấp gần hai chục lần so năm 
1995, bằng gần 300% so với năm 
2009; lưới truyền tải điện ngày càng 
có độ tin cậy cao, suất sự cố giảm 
mạnh, tỷ lệ tổn thất luôn dưới mức 
cho phép, năm 2020 đạt 2,15%.  Bảo 
đảm an toàn cho con người và thiết 
bị. Đời sống việc làm của người lao 
động không ngừng được cải thiện. 
Ban lãnh đạo Công ty, cán bộ quản lý 
các cấp có trình độ, đạo đức và nghị 
lực. Cơ cấu tổ chức và hệ thống quản 
lý nội bộ rõ ràng. Sáng tạo trong lao 
động, mạnh dạn triển khai ứng dụng 
công nghệ. Có lực lượng lao động có 
chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm 
và ý thức trách nhiệm cao. Tập thể 
lãnh đạo, cán bộ công nhân viên của 
Công ty trên dưới đoàn kết một lòng 
xây dựng Công ty phát triển dựa trên 
chiến lược phát triển chung của Tổng 
công ty và Văn hóa EVNNPT.

Trải qua 40 năm xây dựng và 
trưởng thành, các thế hệ CNCNV 
Công ty đã phấn đấu không mệt 
mỏi vì sự an toàn, ổn định, liên tục 
của dòng điện Quốc gia, đáp ứng 
yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 40 trôi năm qua, góp 
phần trong sự đổi thay kỳ diệu của 
đất nước, lưới truyền tải do Công ty 
quản lý đã không ngừng phát triển, 
vươn sâu, vươn xa trên tất cả tỉnh 
thành khu vực miền Bắc. Hiện tại, với 
hơn 2000 CBCNV, Công ty Truyền tải 
điện 1 có 11 truyền tải điện, phân bố 
trên khắp 28/28 tỉnh thành phía Bắc 
từ Đèo ngang trở ra, để quản lý vận 
hành 55 Trạm biến áp 220kV, 14 TBA 
500kV. Với tổng công suất gần 45.282 
MVA; gần 2970 km đường dây 500kV, 
7418 km đường dây 220kV cùng hàng 
loạt các công trình đường dây và trạm 
220 – 500 kV đang chuẩn bị đưa vào 
hoạt động.  Cơ sở vật chất kỹ thuật, 

phương tiện, dụng cụ thi công được 
trang bị về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu 
của sản xuất. Đội ngũ người lao động 
đã lớn mạnh vượt bậc cả về số lượng 
lẫn chất lượng, đặc biệt đã có khả 
năng làm chủ công nghệ tiên tiến, 
hiện đại trên Thế giới. Không chỉ đảm 
nhiệm tốt trong quản lý vận hành, 
Công ty còn triển khai và thực hiện 
tốt công tác Quản lý dự án.

Ghi nhận những thành tích đó, 
CBCNV Công ty đã vinh dự được 
Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân 
chương lao động hạng Nhất (năm 
1995); Huân chương Độc lập hạng 
Ba (năm 2001); Huân chương Độc lập 
hạng Nhất (năm 2015); Danh hiệu Anh 
hùng lao động cho tập thể trạm biến 
áp 220kV Đồng Hòa (nay là Truyền tải 
điện Đông Bắc 2, 2001); Danh hiệu 
Anh hùng Lao động cho cá nhân đồng 
chí Đậu Đức Khởi, nguyên Giám đốc 
Công ty (2001); danh hiệu anh hùng 
Lao động cho tập thể CBCNV Công 
ty (2005) và hàng chục Huân chương 
Lao động hạng Nhì, hạng Ba; nhiều cờ 
thi đua của Thủ tướng Chính phủ và 
hàng trăm bằng khen của Tổng liên 
đoàn Lao động Việt Nam, các Bộ, ban 
ngành Trung ương và các địa phương 
nơi có lưới truyền tải điện đi qua cùng 
nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bắt kịp xu hướng phát triển 
chuyển đổi số

Hiện Công ty đã trang bị hệ 
thống giám sát, điều khiển từ xa cho 

các trạm biến áp. Đã trang bị nhiều hệ 
thống công nghệ phục vụ vận hành, 
sản xuất như hệ thống quan trắc sét, 
giám sát dầu online, hệ thống đo đếm 
xa để các hoạt động sản xuất khoa 
học, hiện đại hơn. Trang bị hàng chục 
hệ thống công nghệ thông tin quản 
lý lao động, tài chính. Việc triển khai 
sớm các hệ thống công nghệ thông 
tin này phản ánh tư duy áp dụng triển 
khai cách mạng công nghệ 4.0 từ rất 
sớm trong EVN, EVNNPT và PTC1. Các 
dữ liệu tập trung hỗ trợ công tác quản 
trị được linh hoạt và hiệu quả hơn.

Để triển khai kế hoạch chuyển 
đổi số của Tổng công ty Truyền tải 
điện Quốc gia (EVNNPT) trong giai 
đoạn tiếp theo, ông Nguyễn Phúc 
An, Giám đốc Công ty Truyền tải 
điện 1 (PTC1) chia sẻ: Tổng công ty 
cần trang bị, ứng dụng trí tuệ nhân 
tạo (AI) trong phân tích dữ liệu có 
sẵn tự động như: phân tích dữ liệu 
giám sát dầu online, dữ liệu đo xa, 
định vị sự cố tích hợp báo cáo sự cố 
tự động, hệ thống camera giám sát 
an toàn hiện trường…

Cùng với đó, việc thí điểm nhận 
diện khuôn mặt tích hợp theo dõi nhật 
kí vận hành và đội công tác; tiếp tục 
ứng dụng kiểm tra thiết bị bay không 
người lái bằng UAV, giám sát hành 
lang tuyến đường dây bằng camera cố 
định tại các vị trí giao chéo với đường 
quốc lộ, khu vực đông dân cư; sớm 
triển khai Áp dụng Quản lý vận hành 
lưới truyền tải điện trên nền tảng bản 

PTC1 áp dụng KHCN - Kiểm tra soi phát triển, phát hiện sớm nguyên nhân sự cố
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đồ địa lý GIS... cũng được PTC1 
đề xuất.

Mặt khác, Công ty đang 
đẩy mạnh ứng dụng các 
thiết bị Internet vạn vật (IoT) 
trong giám sát đường dây với 
một số tuyến đường dây có 
khoảng cột dài.

Về các ứng dụng số 
trong đầu tư xây dựng và 
quản trị doanh nghiệp, Công 
ty Truyền tải điện 1 sẽ hoàn 
thiện dự án đầu tư xây dựng 
trạm biến áp (TBA) không 
người trực và Tổ thao tác lưu 
động PTC1, nâng cấp hạ tầng 
viễn thông công nghệ thông 
tin (CNTT) phục vụ chuyển 
đổi số. Đồng thời kiến nghị 
EVNNPT nâng cấp, bổ sung 
thiết bị điều khiển đa điểm 
MCU và trang bị hệ thống hội 
nghị truyền hình cho các Tổ 
thao tác lưu động, TBA, đội 
truyền tải điện; nâng cấp hệ 
thống truyền hình điều hành 
trực tuyến kết nối giữa PTC1, 
truyền tải điện khu vực, TBA 
và các đội truyền tải điện.

Bốn mươi năm đã đi qua, 
trong ký ức các thế hệ người 
lao động Truyền tải điện 1 
vẫn nguyên vẹn những kỷ 
niệm của một thời gian khổ, 
gần như từ hai bàn tay trắng, 
đã xây đắp nên Công ty lớn 
mạnh ngày nay. Vẫn còn đó 
hình ảnh người công nhân 
đường dây với trang thiết bị 
hết sức thô sơ, đốt đuốc, thắp 
đèn dầu lặn lội trong đêm đi 
tìm và xử lý sự cố hàng ngày…
Bằng tinh thần đoàn kết, khơi 
dậy và phát huy nội lực, động 
viên tính chủ động sáng tạo, 
vươn lên làm chủ kỹ thuật 
mới… Mỗi CBCNV Công ty có 
quyền tự hào về những thành 
tích đạt được trong quá trình 
xây dựng và trưởng thành để 
từ đó đưa Công ty Truyền tải 
điện 1 ngày càng phát triển 
bền vững.

Quốc Chiêu

XỬ LÝ HƠN 1.800 MÉT CÁP VIỄN THÔNG 
TREO SAI QUY ĐỊNH TẠI ĐÀ NẴNG

Điện lực Sơn Trà (PC Đà Nẵng) vừa mới phát hiện nhóm lao động đang kéo 
rải cáp viễn thông cho Công ty dịch vụ Mobifone Chi nhánh Đà Nẵng trên 
các cột điện hạ áp tuyến đường Nguyễn Thông (phường An Hải Tây, quận 

Sơn Trà) với chiều dài cáp trên 600m.

Tại hiện trường, nhóm lao động không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến 
việc thỏa thuận treo cáp trên cột điện lực. Điện lực Sơn Trà đã mời Sở Thông tin & 
Truyền thông TP Đà Nẵng lập biên bản, yêu cầu thu hồi tuyến cáp kéo sai quy định.

Hiện trường kéo cáp viễn thông sai quy định tại kiệt 5 Nguyễn Văn Huề

Trước đó, Điện lực Sơn Trà cũng đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi 
treo trộm cáp của Chi nhánh Viettel Đà Nẵng trên đường Trần Nhân Tông (quận Sơn 
Trà) với chiều dài cáp là 400m.

Vừa qua, Điện lực Thanh Khê (PC Đà Nẵng) đã ngăn chặn kịp thời việc treo cáp 
thông tin sai quy định của Công ty Mobifone tại kiệt số 5 Nguyễn Văn Huề với tổng 
chiều dài cáp khoảng trên 300m.

Qua kiểm tra tại hiện trường, đơn vị thi công không xuất trình được thỏa thuận 
treo cáp và phiếu công tác trên lưới điện. Điện lực Thanh Khê đã mời Sở Thông tin 
và Truyền thông (TT&TT) thành phố Đà Nẵng lập biên bản và yêu cầu đơn vị công 
tác thu hồi tuyến cáp kéo sai quy định.

Trước đó, Điện lực Thanh Khê cũng đã ngăn chặn việc treo kéo cáp thông tin 
sai quy định với chiều dài khoảng 500m cáp của Công ty Viễn thông VNPT trước số 
nhà 888 đường Trần Cao Vân.

Việc các đơn vị thi công tự ý kéo rải căng cáp viễn thông trên cột điện đã vi 
phạm quy định treo cáp của điện lực, vi phạm thủ tục đăng ký công tác và chế độ 
phiếu công tác khi thi công trên lưới điện; tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn điện 
và làm ảnh hưởng xấu đến mỹ quan thành phố. Đại diện Sở TT&TT TP Đà Nẵng đề 
nghị đơn vị vi phạm đến tại Sở TT&TT để giải quyết vụ việc.

Yên Bình
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Theo số liệu báo cáo mới nhất, 
trong 3 tháng đầu năm 2021, 
PC Đắk Nông đã thực hiện hơn 

1.100 lượt kiểm tra, phát hiện 334 vụ, 
xử lý 332 vụ vi phạm sử dụng điện, 
trong đó có 09 vụ trộm cắp điện, 243 
vụ vi phạm giá điện, 82 vụ vi phạm 
khác. Sản lượng điện bồi thường là 
1.332kWh, tổng số tiền bồi thường 
gần 200 triệu đồng.

Đặc biệt hiện nay tỉnh Đắk Nông 
đang bước vào mùa nắng nóng, nhu 
cầu bơm tưới cây trồng tăng cao. 
Để kịp thời ngăn chặn các hành vi 
vi phạm sử dụng điện có thể xảy ra, 
PC Đắk Nông đã lập các đoàn công 
tác hướng dẫn cho các hộ gia đình 
sử dụng điện đảm bảo an toàn, tiết 
kiệm. Nhờ đó, ngay từ đầu năm 2021, 
PC Đắk Nông đã triển khai phương án 
kiểm tra sử dụng điện vào mùa cao 
điểm, mùa bơm tưới đối với khách 
hàng sử dụng các mục đích mua điện 
khác nhau.

Theo đó, PC Đắk Nông đã yêu 
cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện 
một số nội dung cụ thể, như: Tăng 
cường công tác kiểm tra hệ thống đo 
đếm; theo dõi, giám sát, xử lý kịp thời 
các trường hợp lỗi kết nối dữ liệu với 
hệ thống đo đếm có lắp đặt hệ thống 

thu thập dữ liệu công tơ từ xa; kiểm 
tra, bảo đảm hoạt động của hệ thống 
đo đếm tại các trạm biến áp (TBA) 
chuyên dùng, TBA bán buôn nông 
thôn, TBA công cộng có tổn thất điện 
năng cao.

Đồng thời, Công ty còn bố trí lực 
lượng làm công tác kiểm tra, giám 
sát mua bán điện (KTGSMBĐ) phối 
hợp với các bộ phận liên quan trong 
đơn vị tăng cường công tác kiểm tra 
sử dụng điện. Trong đó, đặc biệt chú 
trọng kiểm tra đối với các khách hàng 
có sản lượng lớn, khách hàng có TBA 
chuyên dùng, khách hàng thuộc 
khu vực lưới điện hạ áp nông thôn 
mới tiếp nhận, khách hàng sử dụng 
điện bơm tưới mùa vụ...nhằm phòng, 

chống tình trạng vi phạm sử dụng 
điện của khách hàng.

Cùng với đó, công tác kiểm tra 
trực tiếp khách hàng, PC Đắk Nông 
còn phối hợp chặt chẽ với cơ quan 
chính quyền địa phương, UBND cấp 
xã, Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện 
để xử lý kịp thời các vụ trộm cắp điện 
cũng như công tác tuyên truyền phổ 
biến, nâng cao ý thức chấp hành 
pháp luật của người dân trong sử 
dụng điện.

Theo ông Ông Nguyễn Văn 
Đường – Trưởng phòng Kiểm tra 
giám sát mua bán điện PC Đắk Nông: 
“Mục đích của công tác kiểm tra giám 
sát mua bán điện là công khai, minh 
bạch và tạo công bằng trong mua 
bán sử dụng điện và nâng cao chất 
lượng phục vụ điện cho khách hàng. 
Đa số các hành vi vi phạm sử dụng 
điện được phát hiện chủ yếu là trộm 
cắp điện, vi phạm giá…”

Ông Đường chia sẻ thêm, để 
tránh các hành vi gian lận và bảo 
đảm an toàn trong sử dụng điện, 
Công ty đã tăng cường phối hợp với 
chính quyền địa phương đẩy mạnh 
tuyên truyền, kiểm tra xử lý nghiêm 
các trường hợp vi phạm. Với việc gian 
lận trong sử dụng điện không chỉ 
gây thất thoát tài sản của ngành điện 
mà còn gây mất an toàn, đe dọa tính 
mạng người dân….

Trước thực tế đó, Công ty Điện 
lực Đắk Nông luôn phát huy những 
kết quả đạt được, năm 2021. Từ đó, 
tiếp tục đề ra nhiều mục tiêu cụ thể, 
chú trọng khai thác triệt để hiệu quả 
các phần mềm để hỗ trợ đơn vị trong 
công tác kiểm tra sử dụng điện; đồng 
thời tích cực tuyên truyền, vận động 
khách hàng sử dụng điện an toàn, 
tiết kiệm và hiệu quả.

Quốc Chiêu

PC ĐẮK NÔNG: 
THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

MUA, BÁN ĐIỆN MÙA NẮNG NÓNG

PC Đắk Nông tăng cường kiểm tra khách hàng sử dụng điện trong mùa nắng nóng

Nhằm nâng cao chất 
lượng dịch vụ điện năng, thời 
gian qua, Công ty Điện lực Đắk 
Nông (PC Đắk Nông) đã đẩy 
mạnh công tác kiểm tra, giám 
sát mua, bán điện nhằm tạo 
sự công khai, minh bạch, công 
bằng cho khách hàng sử dụng 
điện trên địa bàn toàn tỉnh.
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Với mục tiêu từng bước xây 
dựng, duy trì văn hóa an toàn, 
tạo hiệu quả bền vững, lâu dài 

cho công tác an toàn lao động. Chiều 
ngày 02/04/2021 vừa qua, Công ty 
điện lực Thanh Hóa đã tổ chức lễ phát 
động đẩy mạnh xây dựng văn hóa 
an toàn lao động năm 2021 với chủ 
đề: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn 
hóa an toàn lao động - tăng cường 
chuyển đổi số trong quản lý an toàn 
vệ sinh lao động”. Tham dự buổi lễ 
có các đồng chí trong Ban thường vụ 
Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty, Chủ 
tịch Công đoàn Công ty cùng toàn 
thể cán bộ chủ chốt của Công ty và 
các đơn vị trực thuộc.

Phát biểu khai mạc lễ phát động, 
ông Lê Thanh Bình - PGĐ Công ty đã 
nêu rõ mục đích, ý nghĩa việc triển 
khai đẩy mạnh xây dựng văn hóa an 
toàn lao động trong sản xuất kinh 
doanh. Xây dựng văn hoá an toàn lao 
động trong Công ty nhằm tạo cho 
người lao động thói quen làm việc 
an toàn, chấp hành một cách tự giác 
đối với việc thực hiện các quy định an 

toàn vệ sinh lao động của đơn vị, tạo 
thói quen cho người lao động luôn 
luôn nghĩ về an toàn trước khi làm 
việc. Từ đó góp phần làm tai nạn lao 
động bị đẩy lùi, làm giảm thiểu nỗi 
đau, thiệt hại cho các gia đình người 
lao động và xã hội, năng suất lao 

động tăng cao, đơn vị ngày càng phát 
triển. Tạo ra môi trường lao động tốt 
tại đơn vị, bảo đảm an toàn, vệ sinh 
lao động, môi trường văn hóa lành 
mạnh, vui tươi, phấn khởi cho người 
lao động an tâm sản xuất, cuộc sống 
vật chất ổn định.

Tại buổi lễ phát động, ban lãnh 
đạo cùng toàn thể cán bộ chủ chốt 
Công ty và các đơn vị trực thuộc đã 
cùng đứng lên xin thề thể hiện sự 
quyết tâm cao, chung sức cùng nhau 
thực hiện đẩy mạnh công tác xây 
dựng văn hóa an toàn lao động cũng 
như văn hóa doanh nghiệp trong 
toàn Công ty.

Tập thể CBCNV Công ty điện lực 
Thanh Hóa quyết tâm thực hiện mục 
tiêu kế hoạch đã đề ra, kiên quyết 
thực hiện nói không với vi phạm an 
toàn lao động nói không với tai nạn 
lao động, xây dựng Công ty điện lực 
Thanh Hóa ngày càng phát triển bền 
vững, phấn đấu là một đơn vị xuất sắc 
toàn diện trong Tổng công ty điện lực 
miền Bắc.

                      Trịnh Trang 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA 
PHÁT ĐỘNG ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG VĂN HÓA 

AN TOÀN LAO ĐỘNG NĂM 2021

Ông Lê Trí Đồng - Trưởng phòng An toàn Công ty thông qua nội dung buổi lễ 
phát động

Ban Lãnh đạo cùng đại diện phòng an toàn công ty thể hiện quyết tâm thực hiện
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Tổng công ty Điện lực miền Nam 
(EVNSPC)  chính thức nhận 
được Chứng chỉ Bình đẳng giới 

toàn cầu EDGE (Economic Dividends 
for Gender Equality - Lợi ích kinh tế 
từ bình đẳng giới), cấp độ ASSESS - 
Chứng chỉ này được phát triển bởi tổ 
chức EDGE Foundation (Thụy Sỹ).

Hướng đến mục tiêu xây dựng 
môi trường bình đẳng giới và phát 
triển quyền năng phụ nữ, EVNSPC 
đã tích cực và nỗ lực  phối hợp với 
Mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam 
hỗ trợ phát triển quyền năng phụ 
nữ (VBCWE) thực hiện đánh giá bình 
đẳng giới toàn cầu EDGE, bao gồm 
thực hiện các bước của quy trình 
đánh giá: công tác đào tạo, hướng 
dẫn các đơn vị, truyền thông tuyên 
truyền về lợi ích của chứng chỉ EDGE; 
thu thập dữ liệu; khảo sát người lao 
động…  EVNSPC là một trong năm 
đơn vị triển khai   theo Văn bản số 
4347/EVN-TCNS ngày 10/8/2019 
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về 
việc    thực hiện đánh giá chứng chỉ 
bình đẳng giới EDGE.

Để nhận được chứng chỉ EDGE, 
EVNSPC đã trải qua quá trình khảo sát 
hơn 21.310 CBCNV trong đơn vị  với 
tỉ lệ hoàn thành khảo sát hơn 79%, 
đánh giá chính sách và thực thi bình 
đẳng giới theo các tiêu chuẩn của 
EDGE. Toàn bộ quy trình này được 
kiểm toán và xác minh bởi Intertek 
- đơn vị kiểm toán độc lập của Anh 
Quốc, chi nhánh tại Việt Nam.

Qua quá trình khảo sát, đánh giá 
dữ liệu thu thập cũng như kiểm toán 
hồ sơ triển khai, Tổng công ty được ghi 
nhận đạt được sự bình đẳng giới trong 
nguồn nhân lực, thực hiện một cách 
hiệu quả chính sách và hành động 
về bình đẳng giới. Trong các lĩnh vực 
được đánh giá, EVNSPC đạt được một 
số kết quả đáng chú ý như sau:

- Trên 90% nhân sự (gồm cả 
nam và nữ) được khảo sát cho biết 
họ được trả lương ngang nhau trong 
cùng 1 vị trí công việc;

- Trên 88% (gồm cả nam và 
nữ) được khảo sát cho biết họ có cơ 
hội tuyển dụng ngang nhau;

- Trên 83% (gồm cả nam và 
nữ)  được khảo sát cho biết họ có 
cơ hội thăng tiến  và đào tạo ngang 
nhau;

- Dù đặc thù của ngành điện 
rất hiếm nữ nhưng nhân viên nữ tại 
EVNSPC đạt được tỷ lệ đánh giá hiệu 

EVNSPC đạt được Chứng chỉ EDGE do tổ chức EDGE Foundation (Thụy Sỹ) cấp

NGÀNH ĐIỆN MIỀN NAM 
NHẬN CHỨNG CHỈ BÌNH ĐẲNG GIỚI TOÀN CẦU (EDGE)
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quả năng suất làm việc cao tại tất cả 
các cấp;

- 90% nhân viên nam và nữ cho 
biết chính sách làm việc linh hoạt 
cũng như văn hoá EVNSPC giúp cho 
nhân viên có thể cân bằng được công 
việc và gia đình;

- Ngoài ra, đơn vị kiểm toán khi 
thực hiện kiểm toán hồ sơ tại EVNSPC 
cũng ghi nhận và đánh giá sự nỗ lực 
của EVNSPC nói riêng và EVN nói 
chung trong công tác bình đẳng giới. 

Tham gia chứng chỉ EDGE, 
EVNSPC có cơ hội được rà soát, đo 
lường và  đánh giá  hoạt động  bình 
đẳng giới của Tổng công ty  trong 
thời gian qua để từ đó lập kế hoạch 
thực thi tốt hơn trong tương lai, 
đồng thời lan tỏa những nỗ lực đạt 
được góp phần khuyến khích những 
doanh nghiệp khác cùng tham gia 
hướng đến mục tiêu bình đẳng giới, 
phát triển quyền năng phụ nữ tại 
Việt Nam.

Việc được nhận Chứng chỉ EDGE 
đã khẳng định các chế độ, chính 
sách của EVN nói chung và EVNSPC 
nói riêng hướng tới phát triển bình 

đẳng giới, cũng như thể hiện sự cam 
kết của lãnh đạo trong việc thúc đẩy 
công tác bình đẳng giới tại EVNSPC.

Bình Nguyên

EVNSPC triển khai công tác đào tạo hướng dẫn trước khi thực hiện 
khảo sát- đánh giá 

Nhiều hình thức tuyên truyền được triển khai ở tất cả các đơn vị trong suốt thời gian thực hiện khảo sát, đánh giá
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Lắng nghe là một kỹ năng quan 
trọng trong văn hóa giao tiếp. Lắng 
nghe điều này có vẻ đơn giản nhưng 
không phải ai cũng biết lắng nghe 
để mang lại lợi ích tốt nhất trong 
giao tiếp.

Văn hóa lắng nghe là thể hiện 
sự quan tâm, tôn trọng, sự 
đồng cảm với vấn đề mà người 

giao tiếp với mình đang gặp phải, biết 
lắng nghe sẽ hiểu và nắm bắt được 
vấn đề của người nói, giúp đưa ra câu 
trả lời, nhận định hoặc giải pháp hợp 
lý để ứng xử giải quyết các vấn đề liên 
quan. Lắng nghe để hiểu người giao 
tiếp muốn gì, kỳ vọng gì và phản ứng 
ra sao đối với một công việc mình 
đang thực hiện. Lắng nghe ý kiến 
của người khác cũng là để giúp mình 
có những thông tin, kiến thức quan 
trọng, nhận ra những cái hay dở trong 
mọi vấn đề, để thay đổi sửa chữa, để 

sáng tạo cải thiện cái mới hoàn thiện 
hơn trong công việc hoặc trong cách 
cư xử giao tiếp của mình đối với việc 
tiếp nhận và xử lý thông tin một cách 
hiệu quả. Lắng nghe giúp chúng ta 
tạo dựng mối quan hệ tốt trong công 
việc với khách hàng cũng như đồng 
nghiệp. Nếu không tập trung và chủ 
động tích cực lắng nghe rất có thể 
thu nạp về những thông tin sai lệch 
dẫn đến việc giải quyết gây hậu quả 
đáng tiếc nghiêm trọng.

Nhận thức được giá trị to lớn từ 
việc lắng nghe, CBCNV PC Hải Phòng 
luôn coi trọng và thực hiện tốt trong 
công tác chăm sóc dịch vụ khách 
hàng bằng việc luôn lắng nghe và 
thấu hiểu để làm hài lòng khách 
hàng. Cùng với sự phát triển chung 
của ngành Điện lực Việt Nam trong 
thời kì đổi mới, mọi dịch vụ chăm 
sóc khách hàng tại PC Hải Phòng 
đã và đang phát triển đổi mới mạnh 

mẽ. Mỗi CBCNV trong Công ty hiểu 
rõ rằng chính khách hàng là người 
đem lại doanh thu, lợi nhuận cho 
Công ty, từ đó mà quyết định đến 
đời sống vật chất tinh thần được 
tăng cao. Trong năm 2020 với một 
lượng khách hàng lớn nhưng công 
tác kinh doanh dịch vụ chăm sóc 
khách hàng của Công ty được thực 
hiện rất tốt từ việc lắng nghe để thấu 
hiểu xử lý giải quyết nhanh những 
thắc mắc chính đáng của khách 
hàng và tạo mối gắn kết bền chặt, 
tạo niềm tin với khách hàng.  Kết quả 
cho thấy điểm bình quân mức độ hài 
lòng của khách hàng tăng đều qua 
các năm, đa số khách hàng đều hài 
lòng với thái độ làm việc của các giao 
dịch viên và cách giải quyết của PC 
Hải Phòng đối với mọi thắc mắc của 
khách hàng sử dụng điện, đón nhận 
những thông tin, góp ý của khách 
hàng. PC Hải Phòng với nỗ lực ngày 
càng nâng cao hơn nữa chất lượng 
dịch vụ cung cấp điện, tạo niềm tin 
với khách hàng. Mỗi cán bộ công 
nhân viên PC Hải Phòng là một nhân 
tố thực thi và phản ánh tích cực văn 
hóa doanh nghiệp nói chung và lắng 
nghe trong văn hóa giao tiếp của 
Công ty, của ngành Điện lực được lan 
tỏa đến tới cộng đồng xã hội.

Kỹ năng lắng nghe ở nơi làm 
việc thể hiện văn hóa trong giao tiếp 
không những đối với khách hàng mà 
còn đối với lãnh đạo cấp trên, đối với 
đồng nghiệp tạo dựng tốt mối quan 
hệ   từ việc lắng nghe một cách tích 
cực với thái độ thể hiện đúng mực, 
nắm bắt được rõ bản chất sự việc để 
giải quyết vấn đề. Chính vì vậy hãy 
là một người biết lắng nghe và nuôi 
dưỡng, trau dồi kỹ năng lắng nghe, 
một người lắng nghe tốt sẽ hiểu và 
phân tích xử lý thông tin chuẩn xác, 
điều đó   nâng cao kỹ năng giao tiếp 
giúp ta giải quyết công việc hiệu quả.

Phương Dung 

VĂN HÓA LẮNG NGHE TRONG CÔNG TÁC
CHĂM SÓC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Bộ phận giao tiếp khách hàng PC Hải Phòng trong công tác chăm sóc khách hàng
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Mới đây, ông Nguyễn Công 
Hầu – Phó Tổng giám đốc, 
Trưởng Ban chỉ đạo CCHC - 

Chủ Tịch Hội đồng xét duyệt ý tưởng 
CCHC Tổng công ty đã chủ trì xem xét, 
đánh giá các ý tưởng đề xuất của các 
đơn vị.

Nhìn chung các ý tưởng đa dạng, 
đều mang tính mới, nếu đưa vào áp 
dụng khả thi, giải quyết công việc 
giảm được thời gian, nhân lực cũng 
như chí phí. Điển hình như các ý 
tưởng đủ điều kiện công nhận:

+ Ứng dụng công nghệ thông 
tin trong công tác quản lý, bảo 
dưỡng, sửa chữa phương tiện giao 
thông vận tải trong Tổng công ty 
Điện lực miền Nam của Văn phòng 
Công ty. Ý tưởng đã cải tiến trong 
công tác quản lý bảo dưỡng phương 
tiện vận tải được tích hợp trên cổng 
thông tin EVNSPC giúp việc đăng ký 
xe công tác được dễ dàng, nhanh 
chóng và công tác bảo đưỡng định 
kỳ đúng thời gian và số km quy định 
giúp phương tiện hoạt động tốt. Dự 
kiến triển khai áp dụng trong toàn 
Tổng công ty từ quý 2/2021.

+ Chương trình thống kê văn thư 
lưu trữ của Văn phòng Tổng công ty + 
CNTTMN. Ý tưởng có tính mới trong 
việc cải tiến phương thức thực hiện 
áp dụng CNTT trong công tác thống 
kê VTLT từ phương pháp thủ công 
sang điện tử. Việc thực hiện tổng hợp 
số liệu tự động và chính xác, thuận 
tiện trong việc thống kê báo cáo, 
tiết kiệm thời gian và chi phí, nhân 
lực đem lại hiệu quả trong công tác 
quản lý đồng thời kịp thời truy xuất 

số liệu báo cáo cho Lãnh đạo EVNSPC 
về công tác Văn phòng kịp thời và hỗ 
trợ nhóm thực hiện công tác thống kê 
theo dõi quản lý, đánh giá, tham mưu 
hiệu quả cho công tác văn thư lưu trữ. 
Dự kiến hướng dẫn áp dụng trong 
toàn Tổng công ty trong quý 1/2021.

  + Cải tiến phương thức đánh 
giá và tổng hợp phiếu Thăm dò ý 
kiến khách hàng theo tiêu chuẩn ISO 
9001:2015, là ý tưởng của Văn phòng 
Tổng công ty và Ban CNTTMN. Giải 
pháp đáp ứng tốt yêu cầu ứng dụng 
công nghệ thông tin nhằm cải tiến 
quy trình Phiếu thăm dò ý kiến khách 
hàng từ bản giấy sang bản điện tử, 
giúp tiết kiệm chi phí và nhân lực 
thực hiện; Đáp ứng mục tiêu nâng 
cao QTDN, hiệu quả trong công tác 
quản lý áp dụng từ Tổng công ty đến 
các đơn vị thành viên thông qua việc 
quản lý tài khoản truy cập của từng 
CBCNV. Chương trình đa dạng về 
ngân hàng câu hỏi và có thể tuỳ chọn 
bổ sung, áp dụng phù hợp cho từng 
đối tượng khách hàng và nhu cầu 
thực tế của từng đơn vị. Dự kiến triển 
khai áp dụng trong toàn Tổng công ty 
từ tháng 04/2021.

+ Cải tiến phương thức tổng hợp 
dữ liệu tự động phục vụ lập biên bản 
thử nghiệm đo đạt chất lượng điện 
năng theo Quyết định số 25/QĐ-
ĐTĐL ngày 26/03/2019 của ERAV của 
Ban Kỹ Thuật. Giải pháp đáp ứng tốt 
yêu cầu ứng dụng công nghệ thông 
tin nhằm sắp xếp khoa học, rút ngắn 
thời gian tổng hợp số liệu và hạn chế 
sai sót trong quá trình lập biên bản 
thử nghiệm chất lượng điện năng 
đối với nhà máy điện mặt trời, nhà 

máy điện gió của Tổng công ty; Đáp 
ứng yêu cầu về biểu mẫu hoá các hồ 
sơ trong các thủ tục hiện hành. Thiết 
lập được công cụ tổng hợp dữ liệu tự 
động phục vụ việc lập biên bản thử 
nghiệm đo đạt chất lượng điện năng 
nâng cao hiệu quả công việc, chuẩn 
hóa dữ liệu thu thập, tiết kiệm thời 
gian và chi phí thực hiện.

+ Quy trình thực hiện Chương 
trình hỗ trợ Mái ấm Công đoàn. Tác 
giả là tập thể Công đoàn EVNSPC. 
Giải pháp rút ngắn quy trình các bước 
thực hiện Chương trình hỗ trợ Mái ấm 
Công đoàn (02 bước), giảm thời gian, 
nhân lực và chi phí tổ chức lễ   gắn 
biển đáp ứng tinh thần gọn nhẹ, tiết 
kiệm và đồng thời nâng cao tính hiệu 
quả, hình ảnh của ngành điện trong 
việc chăm lo đời sống cho đoàn viên 
và người lao động; Giải pháp  áp dụng 
thống nhất triển khai đến các CĐCS 
đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

Hội đồng xét duyệt ý tưởng 
CCHC đã kết luận công nhận các ý 
tưởng của các đơn vị đề xuất. Bằng 
các phương thức, giải pháp cải tiến 
trong quá trình thực hiện công việc 
mang lại hiệu quả trong công tác 
quản trị, góp phần đem lại năng suất 
cao trong công tác SXKD của Tổng 
công ty.

Sau khi được công nhận, các ý 
tưởng này sẽ triển khai áp dụng theo 
dự kiến. Thường trực Ban chỉ đạo 
CCHC tiếp tục nhận những ý tưởng 
đề xuất của các đơn vị để xét duyệt 
vào quý 2/2021.

Mạnh Đức

EVNSPC XÉT DUYỆT Ý TƯỞNG 
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ 1/2021

Năm 2021, với chủ đề “Tích cực tham gia chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia 
Việt Nam và nâng cao công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam”. Quý 
1-2021, Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) Tổng công ty Điện lực miền Nam 
(EVNSPC) đã nhận được 13 đề tài, ý tưởng của các đơn vị.
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PV: Được biết, EVNNPT đang 
xây dựng TBA 220kV Thuỷ Nguyên 
là trạm biến áp số đầu tiên của Việt 
Nam, xin ông cho biết về kỹ thuật, 
công nghệ, cũng như tính ưu việt 
của nó so với các TBA thông thường?

Ông Lưu Việt Tiến: TBA số 220kV 
Thuỷ Nguyên được trang bị hệ thống 
điều khiển bảo vệ tích hợp bằng máy 
tính của Siemens trong đó có những 
điểm khác biệt so với các TBA khác 
như: Mạng LAN mức thiết bị (Process 
Bus) sử dụng cáp quang theo giao 
thức truyền tin IEC 61850-9-2 kết nối 
các thiết bị điều khiển và bảo vệ của 
Siemens (như bảo vệ so lệch máy biến 
áp (F87T) 7UT86, bảo vệ so lệch đường 
dây (F87L) 7SL86, bảo vệ khoảng 
cách (F21) 7SA86, bộ điều khiển mức 
ngăn (BCU) 7SJ85…) với các thiết bị 
6MU65 (gồm Merging Units (MU) và 

I/O (Breaker IEDs); Các thiết bị 6MU65 
gồm MU chuyển tín hiện tương tự từ 
các biến điện áp và biến dòng điện 
cùng với tín hiệu đồng bộ thời gian để 
chuyển đổi thành tín hiệu kỹ thuật số 
cung cấp cho các thiết bị điều khiển, 
bảo vệ và các bộ I/O để trao đổi tín 
hiệu trạng thái, nhận lệnh đóng cắt 
các máy cắt, dao cách ly theo giao 
thức IEC 61850-9-2.

Nhờ trang bị Process Bus sử 
dụng cáp quang và MU, I/O, việc đầu 
tư TBA số 220kV Thủy Nguyên sẽ có 
những ưu điểm như: Giảm khoảng 
80% lượng cáp đồng, giảm chi phí 
vận chuyển, thi công lắp đặt cáp 
đồng và giảm diện tích mương cáp 
do chỉ sử dụng cáp đồng đấu nối từ 
biến điện áp, biến dòng điện, máy 
cắt, dao cách ly đến thiết bị 6MU65 
gồm MU và I/O. Việc kết nối từ 6MU65 
đến các thiết bị điều khiển và bảo vệ 

EVNNPT: TIÊN PHONG XÂY DỰNG TRẠM BIẾN ÁP SỐ
Với mong muốn xây dựng, quản lý vận hành hệ thống điện truyền tải điện an toàn, 

hiệu quả, thích ứng với quá trình chuyển đổi số, hiện, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 
(EVNNPT) đang xây dựng trạm biến áp (TBA) số 220kV Thuỷ Nguyên. Để rõ hơn về quá trình 
triển khai và lợi ích từ TBA số, phóng viên đã cuộc trao đổi với ông Lưu Việt Tiến – Phó Tổng 
giám đốc EVNNPT về vấn đề này.

Ông Lưu Việt Tiến – Phó Tổng giám đốc EVNNPT

Trạm biến áp 220kV Thuỷ Nguyên là trạm biến áp số đầu tiên không chỉ của Tổng 
công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) mà còn là trạm biến áp số đầu tiên trên 

toàn hệ thống điện của EVN
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bằng cáp quang trên mạng LAN mức 
thiết bị theo giao thức truyền tin IEC 
61850-9-2; Giảm không gian lắp đặt 
các thiết bị điều khiển, bảo vệ do 
không dùng các I/O thông thường; 
và giảm nguy cơ sự cố do chạm chập 
cáp đồng.

PV: Đây là một công nghệ mới 
với Việt Nam, vậy công nghệ này đã 
được sử dụng như thế nào trên thế 
giới thưa ông?

Ông Lưu Việt Tiến: TBA số 
không chỉ là công nghệ mới với Việt 
Nam mà còn với các nước tiên tiến 
trên thế giới. EVNNPT đã tổ chức 
nhiều hội thảo với các hãng lớn trên 
thế giới như Siemens, ABB, GE… về 
TBA số, tuy nhiên số TBA 220kV có 
quy mô tương tự TBA 220kV Thủy 
Nguyên (với 12 ngăn lộ 220kV, 20 
ngăn lộ 110kV và 2 MBA 220kV-
250MVA) sử dụng công nghệ TBA số 
là rất ít. Một số dự án đang triển khai 
tại Peru (TBA 220/138kV Trujillo và 
Socabaya), Ấn Độ (TBA 220/132/33kV 
Kekat Nimbhora), Pháp (TBA 225kV 
Blocaux)… mang tính chất thử 
nghiệm để đánh giá hiệu quả của 
công nghệ mới này.

PV: Việc áp dụng công nghệ mới 
có khó khăn gì với EVNNPT trong 
quá trình đầu tư, triển khai dự án 

và EVNNPT đã làm gì để xử lý, khắc 
phục những khó khăn đó?

Ông Lưu Việt Tiến: Do TBA số 
là công nghệ mới với Việt Nam, lần 
đầu tiên được EVNNPT triển khai ở 
quy mô TBA 220kV nên quá trình thiết 
kế gặp nhiều khó khăn. Song song 
với quá trình lập thiết kế kỹ thuật 
của dự án TBA 220kV Thủy Nguyên, 
EVNNPT đã lựa chọn Công ty DNV.
GL Singapore Pte.Ltd để đánh giá, rà 
soát, hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật 
của hệ thống điều khiển trạm biến áp 
theo tiêu chuẩn IEC 618650 và đánh 
giá hệ thống điều khiển bảo vệ TBA 
220kV Thủy Nguyên. Nhờ đó EVNNPT 
hoàn thiện yêu cầu kỹ thuật về TBA số 
220kV Thủy Nguyên, làm cơ sở để lựa 
chọn nhà thầu có đủ năng lực triển 
khai dự án.

Trong quá trình nghiệm thu TBA 
số 220kV Thủy Nguyên, các đơn vị 
liên quan trực thuộc EVNNPT gồm 
Ban Quản lý dự án các công trình điện 
miền Bắc, Công ty Dịch vụ Kỹ thuật 
Truyền tải điện, Công ty Truyền tải 
điện 1 cũng gặp nhiều khó khăn do 
chưa có kinh nghiệm về thí nghiệm, 
nghiệm thu TBA số. EVNNPT đã tổ 
chức họp với nhà thầu Siemens, đơn vị 
tư vấn thiết kế và các đơn vị liên quan 
để thống nhất về kết nối các MU với 

các BCU, chỉ đạo công tác thí nghiệm, 
nghiệm thu, chuyển giao công nghệ, 
xây dựng quy trình nghiệm thu, quy 
trình vận hành TBA số.

PV: Xin ông cho biết hiện nay dự 
án trên đang triển khai, thực hiện ra 
sao, dự kiến khi nào sẽ hoàn thành 
và hiệu quả của nó mang lại là gì?

Ông Lưu Việt Tiến: Hiện nay dự 
án TBA số 220kV Thủy Nguyên đang 
trong giai đoạn nghiệm thu cuối 
cùng đối với hệ thống điều khiển, 
bảo vệ. Dự kiến trong tháng 04/2021 
EVNNPT sẽ đóng điện đưa vào vận 
hành TBA số này, nhờ đó sẽ đảm bảo 
cung cấp điện cho phụ tải và đáp 
ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội 
cho huyện Thủy Nguyên, thành phố 
Hải Phòng và khu vực lân cận, giảm 
tổn thất điện năng và tăng cường 
liên kết, an toàn, ổn định và linh hoạt 
trong vận hành hệ thống điện.

Đồng thời, trong quá trình đầu tư, 
vận hành TBA số 220kV Thủy Nguyên, 
EVNNPT sẽ tổng kết, đánh giá các ưu/
nhược điểm, lợi ích/chi phí, hiệu quả 
đầu tư của TBA số để làm cơ sở quyết 
định lựa chọn công nghệ điều khiển, 
bảo vệ TBA trong tương lai.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Đăng Dũng

Trao đổi của tác giả tại Hội nghị
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PV: Thưa ông, Dự án đường dây 
500kV Vĩnh Tân – Vân Phong (Dự án) 
nhận được nhiều sự quan tâm của 
Chính phủ, các bộ ngành trong thời 
gian qua và được EVNNPT coi đây là 
dự án trọng điểm. Vậy xin ông cho 
biết quy mô, tầm quan trọng của dự 
án này?

Ông Bùi Văn Kiên: Dự án đường 
dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân là 
Dự án cấp bách có tầm quan trọng 
nhằm đáp ứng mục tiêu truyền tải 
công suất của Trung tâm điện lực 
Vân Phong (trong đó có Nhà máy 
nhiệt điện BOT Vân Phong 1 – NMNĐ 
BOT Vân Phong), nhà máy thủy điện 
tích năng Bác Ái và công suất nguồn 
năng lượng tái tạo khu vực tỉnh Ninh 
Thuận, Bình Thuận vào hệ thống điện 
quốc gia. Sau khi hoàn thành; dự án 
góp phần đảm bảo cung ứng điện 
cho miền Nam, tạo mối liên kết mạnh 
giữa hệ thống điện miền Trung và 

miền Nam, tối ưu hóa trong vận hành 
hệ thống điện Quốc gia.

Dự án có quy mô xây dựng 
mới đường dây 500kV mạch kép dài 
khoảng 172,5 km với điểm đầu là 
thanh cái 500kV sân phân phối (SPP) 
500kV NMNĐ BOT Vân Phong và 
điểm cuối là thanh cái Trạm biến áp 
(TBA) 500kV Vĩnh Tân. Ngoài ra, Dự án 
còn xây dựng và lắp đặt các thiết bị 
khác đảm bảo công tác quản lý vận 
hành đạt hiệu quả nhất sau khi hoàn 
thành.

Hướng tuyến đường dây đã 
được UBND các tỉnh thỏa thuận lần 
2 vào tháng 12/2019 (Ninh Thuận) và 
tháng 12/2020 (Khánh Hòa).

PV: Dự án này phải hoàn thành 
trong năm 2022, tuy nhiên đến nay 
Dự án vẫn chưa khởi công được. Vậy 
những vướng mắc của Dự án này 
là gì và Dự án đặt mục tiêu khi nào 
khởi công thưa ông?

Ông Bùi Văn Kiên: Theo tiến độ 
cam kết với chủ đầu tư NMNĐ BOT 
Vân Phong 1, Dự án này phải hoàn 
thành trong năm 2022, tuy nhiên đến 
nay Dự án vẫn chưa khởi công do 
nhiều vướng mắc. Trong đó điển hình 
nhất là những khó khăn, vướng mắc 
về thủ tục chuẩn bị đầu tư của dự án. 
Sau 44 tháng kể từ khi chủ đầu tư có 
tờ trình lần đầu, dự án mới được phê 
duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 
7/2019.

Ngay sau khi chủ trương đầu 
tư của Dự án được phê duyệt, EVN 
và EVNNPT đã tổ chức lập, thẩm tra, 
trình cấp có thẩm quyền thông qua 
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án (FS) 

theo thủ tục, trình tự quy định. Tháng 
11/2019, thiết kế cơ sở của Dự án đã 
được Bộ Công Thương thẩm định 
và kết luận “phù hợp với quy hoạch 
được duyệt, có giải pháp thiết kế hợp 
lý, đáp ứng cơ bản các yêu cầu kỹ 
thuật hiện hành”.

Tháng 2/2020, FS đã được EVN 
trình lên Ủy ban Quản lý vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp. Tháng 7/2020, Ủy 
ban Quản lý vốn đã có văn bản gửi 
EVN để thực hiện quyền, trách nhiệm 
của người phê duyệt, quyết định đầu 
tư. Tháng 8/2020, Hội đồng thành 
viên EVN đã phê duyệt Dự án đầu tư 
xây dựng công trình.

Tháng 12/2020, EVNNPT đã phê 
duyệt Thiết kế kỹ thuật, dự toán công 
trình. Hiện nay; EVNNPT đang trong 
quá trình lựa chọn nhà thầu xây lắp, 
dự kiến nếu không có vấn đề phát 
sinh mới thì sẽ ký kết hợp đồng và 
khởi công Dự án trong quý II/2021.

PV: Nếu Dự án khởi công trong 
quý II/2021 như vậy thời gian thi 
công còn khoảng 1,5 năm, trong 
khi quá trình thi công tiềm ẩn nhiều 
nguy cơ rủi ro (mặt bằng, cung cấp 
vật tư thiết bị, thời tiết, dịch bệnh…). 
Vậy giải pháp EVNNPT sẽ triển khai 
ngay sau khi khởi công dự án này là 
gì thưa ông?

Ông Bùi Văn Kiên: Đúng là thời 
gian thi công Dự án này rất ngắn so 
với các dự án có quy mô và tính chất 
tương tự. Tuy nhiên thời hạn phải 
hoàn thành đóng điện đã được cam 
kết với Chủ đầu tư của NMNĐ BOT 
Vân Phong nên để đảm bảo tiến độ 
lãnh đạo EVN/EVNNPT sẽ trực tiếp chỉ 

GẤP RÚT ĐỂ KHỞI CÔNG ĐƯỜNG DÂY 500KV 
NĐ VĨNH TÂN – NĐ VÂN PHONG
Đây là dự án trọng điểm của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) 

trong năm 2021. Tuy nhiên dự án hiện nay vẫn còn những vướng mắc chưa thể 
khởi công. Phóng viên có cuộc trao đổi với ông Bùi Văn Kiên – Phó Tổng giám đốc 
EVNNPT xung quanh vấn đề này.

Phó Tổng giám đốc EVNNPT 
Bùi Văn Kiên  
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đạo xuyên suốt quá trình triển khai 
dự án, trong một số trường hợp cụ 
thể trực tiếp tham gia để điều hành 
từ công tác điều phối cung cấp VTTB, 
thu xếp vốn, bồi thường giải phóng 
mặt bằng (BTGPMB) đến điều hành 
công tác thi công trên công trường.

EVNNPT đã thành lập Ban Chỉ 
đạo các dự án đồng bộ với NMNĐ 
BOT Vân Phong do Tổng giám đốc 
trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo, một 
Thành viên HĐTV và Phó Tổng giám 
đốc làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo, các 
thành viên là trưởng các ban và giám 
đốc đơn vị có liên quan. Ban Chỉ đạo 
này sẽ giúp Lãnh đạo EVNNPT chỉ đạo 
sát sao, quyết liệt, đề ra và áp dụng 
các giải pháp đồng bộ để đảm bảo 
chất lượng, tiến độ các dự án có liên 
quan đến NMNĐ BOT Vân Phong.   

Giám đốc Ban QLDA các công 
trình điện miền Trung (CPMB) sẽ trực 
tiếp điều hành thường xuyên tại công 
trường trong giai đoạn nước rút, để huy 
động tối đa và điều phối nguồn lực các 
đơn vị tham gia công trường do Lãnh 
đạo cao nhất chỉ huy thực hiện. 

CPMB sẽ thành lập 02 Ban Tiền 
phương tại 02 tỉnh Khánh Hòa và Ninh 
Thuận để điều hành Dự án. Lãnh đạo 
CPMB, Ban Tiền phương chịu trách 
nhiệm điều hành chi tiết công tác thi 
công, thường trực trên công trình để 
kịp thời phối hợp với các đơn vị và địa 
phương có liên quan giải quyết các 
vướng mắc phát sinh trong quá trình 
thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ Dự 
án; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc 
tiến độ thi công của các nhà thầu, chủ 
động theo dõi chỉ đạo, hỗ trợ cho các 
nhà thầu trong công tác bồi thường 
phục vụ thi công và đề xuất biện 
pháp xử lý phù hợp với tình hình thực 
tế phát sinh trên công trường.

Đối với công tác BTGPMB, 
EVNNPT/CPMB đã triển khai làm việc 
với các cấp chính quyền địa phương 
để báo cáo tình hình triển khai Dự án, 
đề nghị lãnh đạo địa phương chỉ đạo 
các đơn vị liên quan phối hợp chủ đầu 
tư thực hiện công tác BTGPMB ngay 
sau khi có hồ sơ đo đạc. Đến nay, 
công tác đo đạc giải thửa đã cơ bản 
hoàn thành và đang trình Sở TN&MT 
các tỉnh thẩm định. EVNNPT/CPMB đã 

đề xuất các tỉnh thành lập tổ công tác 
chuyên trách về BTGPMB cho Dự án; 
khẩn trương hoàn thành các thủ tục 
theo quy định để bàn giao mặt bằng 
các vị trí móng và hành lang tuyến 
theo kế hoạch cho các nhà thầu xây 
lắp; thường xuyên phối hợp, rà soát 
tiến độ để xây dựng và điều hành 
công tác BTGPMB phù hợp với tiến 
độ, kế hoạch thi công dự án. 

EVNNPT/CPMB sẽ thường xuyên 
cập nhật, báo cáo kịp thời những 
vướng mắc khó khăn cho lãnh đạo 
UBND các tỉnh để có sự chỉ đạo giải 
quyết. Một số trường hợp đặc biệt, báo 
cáo để đề xuất EVN báo cáo Bộ Công 
Thương, Chính phủ chỉ đạo UBND các 
tỉnh quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ chủ đầu 
tư trong công tác BTGPMB. 

PV: Dự án đi qua 2 tỉnh gồm 
Khánh Hòa, Ninh Thuận và sẽ đi qua 
nhiều khu vực đất rừng. Trong khi 
đó thời gian qua thủ tục chuyển đổi 
đất rừng các dự án truyền tải điện 
thường kéo dài, mất nhiều thời gian. 
Vậy EVNNPT có giải pháp gì đối với 
dự án này? 

Ông Bùi Văn Kiên: Dự án được 
áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù 
hợp để hạn chế tối đa việc ảnh hưởng 
tới rừng. Các thủ tục chuyển đổi mục 
đích sử dụng đất rừng (CMĐSDR) theo 
quy định đang được EVNNPT/CPMB và 
các đơn vị có liên quan khẩn trương 
triển khai. Cụ thể, tư vấn đã tập trung 
nhân lực ngay từ ban đầu để phối hợp 
với các cơ quan liên quan đẩy nhanh 
thủ tục điều tra, khảo sát đánh giá hiện 
trạng rừng theo đúng tiến độ đề ra.

EVNNPT/CPMB đã chủ động làm 
việc với các cơ quan có thẩm quyền 
của địa phương để đẩy nhanh thời gian 
xem xét, thẩm tra, thẩm định hồ sơ; 
trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn (Bô 
NNPTNT) xem xét trong thời gian sớm 
nhất. Chúng tôi cũng sẽ làm việc trực 
tiếp với các cơ quan thẩm quyền như 
Bộ NNPTNT và các bộ ngành liên quan 
để thẩm định hồ sơ, sớm trình Chính 
phủ xem xét phê duyệt chủ trương 
CMĐSDR theo tiến độ, kế hoạch.

PV: Nếu dự án chậm tiến độ, hậu 
quả sẽ như thế nào? Để dự án đảm 

bảo đúng tiến độ, EVNNPT có đề xuất 
gì với Chính phủ, các bộ, ngành, địa 
phương thưa ông?

Ông Bùi Văn Kiên: Theo kế 
hoạch, Dự án đường dây 500kV Vân 
Phong - Vĩnh Tân phải hoàn thành 
trong năm 2022 để kịp giải tỏa công 
suất Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân 
Phong 1. Nếu không đáp ứng tiến 
độ giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân 
Phong 1 thì EVN/EVNNPT sẽ phải chi 
trả cho NMNĐ BOT Vân Phong 1 hàng 
chục tỷ đồng mỗi ngày. Việt Nam sẽ 
phải mua lại toàn bộ nhà máy nếu 
tiến độ chậm quá một năm, việc này 
sẽ gây thiệt hại rất lớn về kinh tế.

Chính vì vậy, để Dự án hoàn 
thành đúng tiến độ, EVNNPT kiến 
nghị UBND các tỉnh Ninh Thuận, 
Khánh Hòa, các bộ, ngành có liên 
quan và Thủ tướng Chính phủ sớm 
thông qua chủ trương chuyển mục 
đích sử dụng đất rừng để xây dựng 
dự án khi các địa phương trình hồ 
sơ. Thủ tướng Chính phủ có văn bản 
hoặc công điện chỉ đạo chính quyền 
các địa phương hỗ trợ EVN, EVNNPT, 
CPMB và các đơn vị tham gia ngay 
từ những ngày đầu triển khai dự án 
trong công tác BTGPMB để đảm bảo 
hoàn thành dự án đưa vào vận hành 
trong năm 2022.

Đối với các địa phương, EVNNPT 
kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Khánh 
Hòa và Ninh Thuận chỉ đạo các sở, 
ngành, UBND các huyện sớm hoàn 
thành các thủ tục về bàn giao chi tiết 
tuyến, không để phát sinh nhà cửa, 
công trình trong hành lang tuyến 
đường dây đã thỏa thuận.

Chỉ đạo thành lập Hội đồng bồi 
thường GPMB/Ban chỉ đạo các huyện 
Diên Khánh, Cam Lâm, Thị xã Ninh Hòa 
và TP Cam Ranh (tại tỉnh Khánh Hòa), 
các huyện Bác Ái, Ninh Phước, Ninh 
Sơn, Thuận Nam (tại tỉnh Ninh Thuận); 
tạo điều kiện tối đa cho Chủ đầu tư 
trong công tác bồi thường GPMB, đáp 
ứng mục tiêu tiến độ đưa dự án vào 
vận hành trong năm 2022; cho phép 
thực hiện một số cơ chế để đẩy nhanh 
công tác bồi thường GPMB.

PV: Xin cảm ơn ông!

Xuân Tiến thực hiện
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Dự kiến mùa nắng nóng 2021, 
nhu cầu sử dụng điện toàn 
tỉnh Hà Tĩnh sẽ tăng cao 

khoảng 15-20% so với ngày thường, 
tập trung ở nhu cầu điện sinh hoạt 
thuộc các khu vực trung tâm, đô thị. 
Trước tình hình đó, Công ty đã yêu 
cầu các đơn vị trực thuộc tập trung 
nhân lực, tiến hành ra quân tổng 
kiểm tra toàn bộ hệ thống đường 
dây; vệ sinh, bảo dưỡng lưới điện; 
theo dõi tình trạng mang tải các trạm 
biến áp đồng thời kiểm tra, khắc 
phục các khiếm khuyết trên đường 
dây để có phương án xử lý kịp thời, 
đảm bảo cấp điện và hạn chế tối đa 
nguy cơ gây ra sự cố.

Cùng với đó, Công ty cũng đã 
đưa ra nhiều giải pháp quản lý kỹ 

thuật như: Thực hiện vệ sinh lắp đặt 
một số chủng loại thiết bị điện tại các 
tuyến đường dây, trạm biến áp khu 
vực ven biển nhằm tránh xảy ra hiện 
tượng phóng điện do nhiễm mặn; 
theo dõi thông số vận hành trạm biến 
áp qua phần mềm Amiss, Amione từ 
đó có kế hoạch cân pha san tải, luân 
chuyển kịp thời đối với các trạm biến 
áp đầy tải, non tải nhằm chống quá 
tải lưới điện; tăng cường triển khai 
thực hiện công tác thi công, lắp đặt 
công tơ không cần cắt điện… Ngoài 
ra, các Điện lực trực thuộc cũng đẩy 
mạnh công tác rà soát và xử lý cây 
cối nằm trong và ngoài hành lang có 
nguy cơ gãy, đổ gây sự cố điện trên 
địa bàn quản lý.

Kết quả, trong 3 tháng đầu năm 
Công ty đã vệ sinh cách điện 598 vị 
trí cột điện cao trung thế, 141 trạm 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH SẴN SÀNG CUNG ỨNG 

ĐIỆN AN TOÀN, ỔN ĐỊNH TRONG MÙA NẮNG NÓNG 2021
  

Là địa bàn có thời tiết, khí hậu rất khắc nghiệt, hàng năm, Hà Tĩnh có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và 
mùa nóng. Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt 
của nhân dân trong mùa nắng nóng sắp tới, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã và đang triển khai xây dựng kế 
hoạch, lên phương án cung ứng điện an toàn, hợp lý nhằm chủ động trong mọi tình huống có thể xảy ra.

Tăng cường theo dõi tình trạng mang tải các TBA

Điện lực Nghi Xuân thay dây cáp đảm bảo phục vụ cung ứng điện mùa nắng nóng
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biến áp, thay thế 223 sứ hỏng và phụ kiện; thí nghiệm 
định kỳ 307 trạm biến áp, 514 vị trí đường dây; chỉnh trang 
125.4 km lưới điện cao trung thế và 138 trạm biến áp; luân 
chuyển 53 máy biến áp; cân đảo pha 142 trạm biến áp…

Tuyên truyền cảnh báo người dân sử dụng điện an toàn, tiết 
kiệm mùa nắng nóng

 Theo kế hoạch, trước mùa nắng nóng 2021 Công ty 
sẽ thực hiện đóng điện 111/111 TBA thuộc dự án chống 
quá tải lưới điện nhằm phục vụ đảm bảo cấp điện cho 
nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt hiện nay, Công ty đã áp 
dụng các công nghệ mới như: Vệ sinh sứ cách điện, sửa 
chữa lưới điện Hotline (sửa chữa không cắt điện) qua đó 
tăng năng suất lao động, nâng cao độ tin cậy cung cấp 

điện, giảm thời gian cắt điện trong quá trình khắc phục 
khiếm khuyết nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên 
tục... Tính từ đầu năm đến nay, Công ty đã thực hiện sửa 
chữa lưới điện Hotline được 32 lượt, vệ sinh cách điện 
Hotline được 196 phiên làm việc…

 Hiện nay, Công ty đang chú trọng đẩy nhanh tiến độ 
triển khai thi công các hạng mục đầu tư xây dựng cũng 
như cải tạo sửa chữa lưới điện để phục vụ cấp điện ổn 
định, an toàn trong mùa nắng nóng với 72 danh mục có 
tổng mức đầu tư là 361,3 tỷ đồng.

Công nhân Điện lực phối hợp với người dân phát quang 
hành lang lưới điện

Ông Đinh Quang Chung - Phó Giám đốc Công ty Điện 
lực Hà Tĩnh cho biết: Việc đảm bảo cung cấp điện song 
song với công tác nâng cao chất lượng dịch vụ khách 
hàng luôn là ưu tiên hàng đầu của Công ty. Với nhu cầu 
sử dụng điện của khách hàng ngày càng tăng cao, Công 
ty xác định việc đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục trong 
mùa nắng nóng là một nhiệm vụ khó khăn đối với đội ngũ 
CBCNV Công ty. Tuy nhiên với phương án cụ thể, kế hoạch 
chi tiết đi cùng những giải pháp thực thi hiệu quả, kết hợp 
với công tác tuyên truyền vận động người dân nâng cao 
ý thức trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, tin rằng 
việc đảm bảo cung ứng điện trong mùa nắng nóng 2021 
cho tỉnh nhà sẽ được đảm bảo./.

Phương Thảo - Minh Đức

Công nhân Điện lực Can Lộc xử lý khiếm khuyết 
trên đường dây
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Cụ thể, các đơn vị thuộc 
EVNNPC sẽ bố trí phương thức 
vận hành nguồn, lưới điện hợp 

lý đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều 
kiện bình thường và linh hoạt chuyển 
đổi trong tình huống sự cố. Ưu tiên 
đảm bảo điện tại các địa điểm diễn 
ra các hoạt động chính trị, văn hoá 
của các địa phương. Không làm gián 
đoạn cung cấp điện cho khách hàng 
trong các ngày lễ từ 0h00 đến 24h00 
các ngày 21/4/2021 (tức ngày 10/3 
âm lịch), ngày 30/4 và 01/5/2021, trừ 

trường hợp xử lý sự cố. Bố trí máy 
phát điện dự phòng, nhằm đảm bảo 
điện tại các trọng điểm diễn ra các 
hoạt động chính trị, văn hoá lớn của 
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương. Bố trí lực lượng ứng trực, vật 
tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ 
thống thông tin liên lạc và phương 
tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý 
khi xảy ra sự cố.

Đồng thời, Tổng công ty yêu 
cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, 

phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm 
khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện, 
phát quang hành lang, đảm bảo an 
toàn tuyến dây. Phối hợp với các cấp 
chính quyền, công an, quân đội tại 
địa phương rà soát, xây dựng và triển 
khai các phương án bảo vệ an ninh, 
an toàn, phòng chống cháy nổ cho 
các công trình điện và địa điểm điều 
hành lưới điện.

Các Công ty Điện lực cũng cần 
chủ động làm việc với UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương 
để nắm bắt thời gian, địa điểm tổ 
chức các sự kiện, đảm bảo cung cấp 
điện ổn định và đảm bảo thực hiện 
tốt công tác kinh doanh và dịch vụ 
khách hàng trong các ngày lễ. Công 
ty CNTT Điện lực miền Bắc đảm bảo 
vận hành an toàn, tin cậy hệ thống 
đường truyền để vận hành an toàn 
hệ thống điện và mạng máy tính 
hoạt động tốt, tổ chức trực 24/24h 
phục vụ công tác điều hành lưới điện 
của Tổng công ty.

Song song với nỗ lực đảm bảo 
điện cho các ngày lễ lớn của đất nước, 
EVNNPC Tiếp tục triển khai thực hiện 
nghiêm túc các nội dung theo công 
văn số 806/EVNNPC-TC&NS ngày 
25/2/2021 về việc tiếp tục thực hiện 
công tác phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 của Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc, thực hiện nghiêm túc về 
hướng dẫn phòng dịch COVID-19 
theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Nguyên Khôi

EVNNPC ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TRONG CÁC NGÀY LỄ 
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, KỶ NIỆM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM

 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG

Để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, cung cấp điện ổn định, tin cậy phục vụ các hoạt động chính 
trị, xã hội, văn hoá vui chơi giải trí của nhân dân 27 tỉnh/thành phía Bắc cụ thể trong các ngày lễ Giỗ Tổ Hùng 
Vương, kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam và ngày Quốc tế Lao động, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) 
đã chỉ đạo các đơn vị thành viên lập và thực hiện phương án đảm bảo cung ứng điện.
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Năm 2021, Tổng công ty Điện 
lực miền Nam (EVNSPC) tiếp 
tục tập trung số hóa tất cả 

các hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ khách hàng, tài chính, nhân 
lực… nhằm nâng cao hiệu quả các 
hoạt động, tăng năng suất lao động 
mang lại lợi ích tối ưu cho khách hàng 
sử dụng điện.

Nối tiếp những thành tựu đạt 
được trong sản xuất kinh doanh và 
chuyển đổi số thời gian qua, năm 
2021 với chủ đề “Tích cực tham gia 
chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện 
lực Quốc gia Việt Nam và nâng cao 
công tác đầu tư xây dựng trong Tổng 
công ty Điện lực miền Nam”, EVNSPC 
đã có những bước khởi động tích cực 
trong hành trình số hóa công tác kinh 
doanh điện năng.

Mục tiêu chuyển đổi số trong 
lĩnh vực kinh doanh điện năng

Mục tiêu chung là tích hợp công 
nghệ kỹ thuật số và mô hình quản trị 
phù hợp với quá trình ứng dụng công 
nghệ, kỹ thuật số vào hoạt động sản 

xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài 
chính, nhằm gia tăng hiệu quả hoạt 
động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi 
phí. Đồng thời, nâng cao trải nghiệm 
và mức độ hài lòng khách hàng. Đến 

hết năm 2022, EVNSPC phấn đấu 
chuyển đổi thành doanh nghiệp hoạt 
động theo mô hình doanh nghiệp số.

EVNSPC đã thành lập Ban chỉ 
đạo triển khai kế hoạch chuyển đổi 
số trong tất cả các lĩnh vực hoạt động 
giai đoạn năm 2021-2022, định hướng 
đến năm 2025. bao gồm nhiệm vụ cụ 
thể từng tháng, từng quý, với các tiêu 
chí đánh giá kết quả thực hiện định 
kỳ trong đó chuyển đổi số trong lĩnh 
vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng 
(KD&DVKH) là những ưu tiên triển khai 
của quá trình chuyển đổi số.

Những nội dung chính việc 
chuyển đổi số của EVNSPC trong lĩnh 
vực KD&DVKH bao gồm: Chuyển đổi 
toàn bộ hình thức thu tiền điện tại 
nhà, thu tiền điện trực tiếp tại cơ sở 
sử dụng điện...sang hình thức thanh 
toán điện tử không dùng tiền mặt 
được xem là có lợi cho cả khách hàng, 
cho ngành điện, thực hiện đúng theo 
chủ trương của Chính phủ. Sử dụng 
các dịch vụ điện theo phương thức 

EVNSPC TÍCH CỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ 
ĐỂ PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN
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điện tử là thuận lợi, nhanh chóng, 
chuẩn xác và an toàn trong giao dịch, 
phù hợp với yêu cầu phòng chống 
dịch bệnh Covid–19 hiện nay. 

Tổng đài 19001006 và 19009000 
của Trung tâm chăm sóc khách hàng 
(TTCSKH) Điện lực miền Nam là kênh 
chủ đạo cung cấp thông tin, hướng 
dẫn, tư vấn đầy đủ nhất mọi yêu cầu 
về điện (trong cấp điện mới, thay đổi 
thông tin hợp đồng mua bán điện, 
sửa chữa điện và giải quyết các khiếu 
nại về hóa đơn tiền điện, chỉ số điện 
năng, thanh toán tiền điện không 
dùng tiền mặt…) cho khách hàng, 

người dân.

Để hoàn thành tốt mục tiêu 
chuyển đổi số trong lĩnh vực 
KD&DVKH, EVNSPC xác định các giải 
pháp: (i) Cải thiện trải nghiệm số 
của khách hàng và người dùng cuối 
để tăng sự hài lòng, tăng sự gắn kết 
trong thị trường bán lẻ điện cạnh 
tranh; (ii) Chuyển đổi mô hình kinh 
doanh để đồng bộ hóa với quá trình 
số hóa của xã hội, các đối tác nhằm 
mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh mới 
trên cơ sở nền tảng kỹ thuật số, giảm 
chi phí, tăng năng suất lao động; (iii) 
Đơn giản hóa việc quản lý và cung 

cấp dịch vụ thông qua chu trình hoạt 
động trên nền tảng số, nâng cao tỷ 
lệ tự động hóa việc chăm sóc khách 
hàng; (iv) Thực hiện phân tích, điều 
hành, giám sát hoạt động KD&DVKH 
trên dữ liệu được số hóa và cung cấp 
bởi các hệ thống tự động, nhằm thấu 
hiểu khách hàng thông qua việc xử 
lý thông tin, từ đó đưa ra các quyết 
định điều hành kinh doanh hiệu quả 
và tạo lợi thế cạnh tranh.

Nâng cao hiệu quả cung cấp 
thông tin dịch vụ khách hàng

Nỗ lực chuyển tải thông tin dịch 
vụ của ngành Điện đến tất cả khách 
hàng, giúp khách hàng nhận thức 
được lợi ích về sử dụng điện hiệu quả, 
tiết kiệm và thực hiện đúng các cam 
kết theo hợp đồng mua bán điện, tin 
tưởng các hoạt động của EVNSPC là 
luôn đảm bảo phục vụ điện an toàn, 
ổn định với các dịch vụ điện phù hợp 
với lợi ích của khách hàng sử dụng 
điện... Tất cả CBCNV là một tuyên 
truyền viên, có đủ khả năng tư vấn, 
hướng dẫn khách hàng cài đặt, sử 
dụng dịch vụ điện theo phương thức 
điện tử trên những thiết bị số.

Cụ thể, đó là phấn đấu trên 99% 
khách hàng đều có thông tin về đầu 
mối và phương thức liên hệ để được 
giải quyết, tư vấn các nhu cầu về điện 
qua Tổng đài trung tâm chăm sóc 
khách hàng 19001006 và 19009000. 
Tại 100% điểm thu tiền điện đều 
được trang bị bộ nhận diện điểm thu 
và thiết bị đảm bảo ứng dụng thanh 
toán tiền điện theo phương thức 
điện tử.

Tăng cường tỷ lệ khách hàng 
cài đặt và sử dụng các App chăm sóc 
khách hàng của EVNSPC, App Zalo  
hướng đến 99% hộ sử dụng điện đều 
được truyền thông về các dịch vụ 
điện, các thông tin quảng bá sử dụng 
điện tiết kiệm hiệu quả, cũng như các 
chủ trương của ngành liên quan đến 
công tác KD&DVKH song song với 
hệ thống truyền thanh địa phương, 
truyền thanh lưu động của các đơn 
vị. Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ 
cung cấp điện qua môi trường mạng 
như Email/App/Zalo: ≥ 60%.

Phước Lâm
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Chiều ngày 14/4, công 
trình đường dây 110 kV cấp 
điện cho Tổ hợp hóa dầu miền 
Nam thuộc Khu công nghiệp 
Dầu khí Long Sơn, TP. Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
chính thức hoàn thành sau 
nhiều tháng thi công.

Công trình đường dây 110kV 
đấu nối Long Sơn có tổng vốn 
đầu tư 191 tỷ đồng, toàn tuyến 

dài 5,3 km, gồm 2 mạch dây. Đây là 
nguồn cung cấp điện huyết mạch cho 
Tổ hợp hóa dầu miền Nam, do Tổng 
Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) 
làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần xây 
lắp Điện 1 là đơn vị thi công.

Ông Lâm Xuân Tuấn - Phó tổng 
giám đốc EVNSPC - cho biết, công 
trình khởi công từ tháng 11/2020, 
trong quá trình xây dựng dù gặp 
nhiều khó khăn trong công tác giải 
phóng mặt bằng, đảm bảo hành 

lang an toàn lưới điện và áp lực cấp 
điện đồng bộ với những hạng mục 
khác của Tổ hợp Hóa dầu miền Nam. 
Tuy nhiên với sự hỗ trợ của chính 
quyền địa phương và Ban quản lý dự 
án xây dựng Tổ hợp hoá dầu miền 
Nam, EVNSPC đã nỗ lực vượt qua khó 
khăn và hoàn thành công trình đúng 
tiến độ. 

Theo ông Bùi Đức Bình - Phó 
Chủ tịch UBND xã Long Sơn, TP. Vũng 
Tàu, công trình đường dây 110kV cấp 
điện cho Tổ hợp Hóa dầu miền Nam 
ảnh hưởng khá lớn đến đời sống kinh 
tế, quyền lợi của người dân khu vực 
xã Long Sơn, trong đó có yếu tố mặt 
bằng đất. Tuy nhiên, với sự vận động 
của các cấp chính quyền, hầu hết 
người dân đều nhất trí hợp tác giúp 
cho công trình xây dựng an toàn và 
hoàn thành đúng tiến độ. Ngành 
điện lực miền Nam hoàn thành sớm 
đường dây cung cấp điện sẽ góp 
phần cho Tổ hợp hoá dầu miền Nam 
sớm đi vào hoạt động để thúc đẩy 
kinh tế - xã hội phát triển. Trong đó 
sẽ có nhiều ngành nghề, dịch vụ 
phát triển và điều dễ nhận thấy là 

có ít nhất 5.000 - 6.000 người/16.000 
người của xã Long Sơn có việc làm từ 
Tổ hợp hóa dầu miền Nam. 

Dự án Tổ hợp hóa dầu miền 
Nam là công trình trọng điểm quốc 
gia được khởi công xây dựng  năm 
2018 và sẽ hoàn thành năm 2022. 
Theo ông Cholanat Yanaranop - 
Chủ tịch ngành hóa dầu SCG (SCG 
Chemicals), đại diện của Công ty 
TNHH Hóa dầu Long Sơn, dự án Tổ 
hợp hóa dầu miền Nam, với tổng 
vốn đầu tư 5,4 tỷ USD, tổ hợp hóa 
dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam có 
công suất sản xuất olefin đạt tới 1,6 
triệu tấn/năm. Dự án còn được thiết 
kế để sản xuất đa dạng các sản phẩm 
hóa dầu, bao gồm những sản phẩm 
là nguyên liệu cần thiết cho ngành 
nhựa như polyetylen, polypropylen 
và các sản phẩm khác với công suất 
hơn 2,3 triệu tấn/ năm. 

Đến năm 2023, Tổ hợp hóa dầu 
miền Nam dự kiến sẽ hoạt động để 
giúp thay thế và giảm dần việc nhập 
khẩu các sản phẩm hóa dầu, cung cấp 
nguồn nguyên nhiên liệu quan trọng 
cho các ngành công nghiệp sản xuất 
nội địa. Mặt khác, dự án còn tạo ra cơ 
hội xuất khẩu các mặt hàng hàng hóa 
dầu, giúp Việt Nam có mặt trên bản 
đồ các nước xuất khẩu sản phẩm hóa 
dầu. Đây cũng là nền tảng cho những 
đầu tư trong tương lai về công nghiệp 
hạ nguồn và các ngành công nghiệp 
liên quan.

Dự án Tổ hợp hóa dầu miền 
Nam sau khi vận hành sẽ tạo ra việc 
làm cho khoảng 20.000 lao động và 
góp phần lan tỏa lớn để các ngành 
công nghiệp, từ hóa dầu đến ô tô, 
điện tử, thiết bị điện, bao bì cũng 
như các ngành dịch vụ khác giúp cho 
kinh tế  của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 
phát triển./.

P. Lâm

HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY 110 KV 
CẤP ĐIỆN CHO TỔ HỢP HÓA DẦU MIỀN NAM
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Cụ thể, sản lượng điện thương 
phẩm Toàn Tổng công ty quý 
I năm 2021 đạt 17.486,65 

Tr.kWh, tăng trưởng 7,99% so với 
cùng kỳ năm 2020. Trong đó thành 
phần CNXD chiếm 66,07% và tăng 
8,95%, thành phần QLTD chiếm 
27,93% và tăng 5,85% so với cùng kỳ, 
thành phần TNDV tăng 1,76%. Lũy kế 
3 tháng năm 2021 tổn thất điện năng 
của EVNNPC ước thực hiện là 4,44%, 
giảm 0,34% so với cùng kỳ 2020.

Cũng trong quý I, tất cả 14 chỉ 
tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo 
quy định, toàn EVNNPC tiếp nhận giải 
quyết cấp điện cho 449 khách hàng 
trung áp, thời gian trung bình giải 
quyết các thủ tục của ngành điện là 
4,19 ngày; giảm 2,81 ngày so với quy 

định của EVN, giảm 0,81 ngày so với 
kế hoạch của EVNNPC.

Trong quý, các phòng giao dịch 
của Tổng Công ty đã tiếp nhận và 
giải quyết cấp điện mới cho 79.456 
khách hàng mới. Lũy kế 3 tháng 
tháng đầu năm, toàn Tổng công ty có 
65.948 yêu cầu về dịch vụ điện của 
khách hàng đăng ký qua Cổng Dịch 
vụ công Quốc gia, đạt tỷ lệ 60,90% 
tổng số yêu cầu về dịch vụ điện; có 
96.556 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 94,5%.

Cùng với đó,Tổng công ty và các 
đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động 
tuyên truyền tiết kiệm điện, hưởng 
ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021.

Lũy kế đến hết tháng 3/2021, 
EVNNPC đã cải tạo và vận hành 214 
TBA không người trực /tổng số 270 
TBA đang vận hành. Quý I năm 2021 
EVNNPC đã đóng điện 14 dự án, trong 
đó 13/10 dự án theo kế hoạch EVN như: 
NCKNTT mạch kép lộ 173,174 220kV 
Bắc Ninh 2 - 110kV Tiên Sơn, Lắp đặt T2 
Đoan Hùng, Lắp đặt T2 Tân Quang, Treo 
dây mạch Quỳnh Lưu - Diễn Châu - Cửa 
Lò - Hưng Đông, Lắp đặt T2 Gò Trẩu…
góp phần nâng cao năng lực lưới điện 
và độ tin cậy cung cấp điện.

Tổng công ty đã xây dựng kế 
hoạch chuyển đổi số của EVNNPC 
giai đoạn 2021-2022 và đang quyết 
tâm triển khai thực hiện đúng tiến độ, 
hiệu quả, hướng đến là doanh nghiệp 
số năm 2022.

EVNNPC: SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM 
QUÝ I NĂM 2021 ĐẠT GẦN 17,5 TR.KWH

Quý I năm 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 , đảm bảo điện phục vụ lấy 
nước tưới tiêu vụ Đông Xuân 2020-2021, đồng 
thời cấp điện cho các bệnh viện, các khu vực cách 
ly, các cơ sở chữa bệnh COVID-19.
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Qúy I năm 2021, EVNNPC 
đã phát động hưởng ứng 
Chương trình “Trồng một tỷ 
cây xanh - Vì một Việt Nam 
xanh”của Tổng công ty tại 
Khu di tích lịch sử Đền Hùng 
tỉnh Phú Thọ và tại nhiều đơn 
vị trực thuộc, thi đua đến gần 
ba vạn cán bộ công nhân viên 
toàn Tổng công ty, trong đó 
mỗi cán bộ công nhân viên 
phấn đấu trồng và chăm sóc 
5 cây xanh tại địa bàn, với mục 
tiêu trồng mới 10.000 cây xanh 
trong năm 2021 và trồng từ 
100.000 - 300.000 cây xanh giai 
đoạn 2021-2025.

Trong 9 tháng cuối năm 
2021, Tổng công ty tiếp tục chỉ 
đạo các đơn vị thực hiện nhiều 
giải pháp trong các hoạt động 
sản xuất kinh doanh, tiếp tục 
thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, 
chống dịch COVID-19 và đảm 
bảo sản xuất, cung ứng điện 
cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh và sinh hoạt người 
dân, phấn đấu năm 2021 sản 
lượng điện thương phẩm toàn 
Tổng công ty đạt khoảng 80,5 
- 80,7 tỷ kWh. Sẵn sàng chuẩn 
bị đảm bảo cấp điện ổn định 
phục vụ hoạt động SXKD và 
sinh hoạt của nhân dân trong 
mùa nắng nóng, cấp điện an 
toàn cho lễ hội Giỗ Tổ Hùng 
Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 
01/5 và các ngày Lê, Tết trong 
năm. Tiếp tục thực hiện công 
tác tuyên truyền an toàn điện 
trong nhân dân, an toàn điện 
mùa mưa bão…

Song song, tăng cường 
công tác quản trị doanh nghiệp, 
hoàn thành công tác thoái vốn, 
tái cơ cấu doanh nghiệp theo 
kế hoạch được duyệt. Hoàn 
thành các nội dung chuyển đổi 
số, đưa vào vận hành khai thác 
theo đúng kế hoạch, quyết 
tâm thực hiện hiệu quả chủ đề 
năm của EVN là “Chuyển đổi số 
trong Tập đoàn Điện lực Quốc 
gia Việt Nam”.

Đồng Khởi

KHỞI ĐỘNG GIẢI CHẠY ẢO 
"CÙNG MIỀN TÂY VƯỢT HẠN MẶN"
Từ 12h trưa, ngày 7/4 Giải chạy ảo "Cùng miền Tây vượt hạn mặn" bắt 

đầu mở cổng đăng ký miễn phí với thông điệp cổ vũ người dân miền Tây vượt 
qua khó khăn trong mùa hạn mặn 2021.

Nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, cổ động, quyên góp ủng 
hộ cho bà con khu vực miền Tây bị ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập 
mặn, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) phối hợp với Báo điện 

tử VnExpress tổ chức giải chạy ảo "Cùng miền Tây vượt hạn mặn".

Giải chạy ảo ra mắt trong bối cảnh mùa hạn mặn 2021 trở lại ở các tỉnh 
miền Tây Nam Bộ. Cụ thể, hạn mặn kéo dài hơn 6 tháng khiến 6 tỉnh Bến Tre, 
Tiền Giang, Long An, Kiên Giang, Cà Mau và Sóc Trăng phải công bố tình huống 
hạn mặn khẩn cấp. Hạn mặn gây thiệt hại 43.000 ha lúa, 80.000 hộ dân thiếu 
nước sinh hoạt. Chính phủ đã chi 530 tỷ đồng cho 8 tỉnh ở Đồng bằng sông 
Cửu Long ứng phó.

Ông Nguyễn Phước Đức, Tổng Giám đốc EVNSPC cho biết, hoạt động hỗ 
trợ giảm ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cần có sự chung tay của cả cộng đồng, 
doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm xã hội. Những hỗ trợ trực tiếp đến bà con 
vùng hạn mặn sẽ giúp họ tìm đúng cách và nhanh chóng vượt qua khó khăn.

Điểm đến của "Cùng miền Tây vượt hạn mặn " là các tỉnh miền Tây đã chịu tác 
động của khô hạn và xâm nhập mặn khốc liệt năm 2020 và trước mắt là mùa hạn 
năm 2021. EVNSPC sẽ trực tiếp mang nước sạch và những thiết bị lọc nước trao 
quà đến bà con vùng hạn mặn, đồng thời đồng hành cùng chương trình trồng hơn 
10.000 cây xanh năm 2021. Bên cạnh đó, EVNSPC sẽ tiếp tục tham gia các chương 
trình xã hội khác với mục tiêu đồng hành trồng hơn 100.000 cây xanh trong giai 
đoạn 2021-2025 hưởng ứng thông điệp “Vì một Việt Nam xanh” của cả nước. 

Chiến dịch này không chỉ góp phần hỗ trợ tinh thần, vật chất cho người 
dân miền Tây thông qua những bước chạy mà còn là cơ hội giúp runner duy trì 
thói quen tập luyện, tăng cường sức khoẻ, lan tỏa tinh thần thể thao đến mọi 
người xung quanh.

 (Link đăng ký: https://vrace.vnexpress.net/cung-mien-tay-vuot-han-man )

Nguyên Khôi
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Thực hiện cách mạng trong 
nhận thức và tư duy về chuyển đổi 
số

Chủ tịch Hội đồng thành viên 
EVN Dương Quang Thành chỉ đạo, 
để triển khai hiệu quả chuyển đổi số 
và an toàn thông tin, phải bắt đầu từ 
chuyển đổi nhận thức; đổi mới tư duy 
của mỗi CBNV-NLĐ của EVN. Trong 
đó, cần giải quyết các cặp mâu thuẫn 
trong nhận thức như: mâu thuẫn giữa 
thực hiện tuần tự và đột phá; mâu 
thuẫn giữa nâng cấp cái cũ và phá 
bỏ xây dựng cái mới; mâu thuẫn giữa 
việc tự xây dựng theo nhu cầu và ứng 
dụng cái có sẵn; mâu thuẫn giữa đào 
tạo nguồn nhân lực và chính sách thu 
hút nguồn nhân lực;...

Để thực hiện chuyển đổi số, 
công tác  truyền thông, tuyên truyền 
tới mọi CBNV-NLĐ trong Tập đoàn với 
mục tiêu mỗi người hiểu được bản 
thân mình, đơn vị mình cần phải làm 
gì trong kế hoạch tổng thể chuyển đổi 
số của Tập đoàn; lợi ích của chuyển 
đổi số; tầm quan trọng của công tác 
đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.

Chủ tịch HĐTV EVN cũng yêu 
cầu, các đơn vị khẩn trương thiết lập 
và vận hành hệ thống hạ tầng số và 
hạ tầng an ninh bảo mật đáp ứng yêu 
cầu cho công tác chuyển đổi số và 
đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. 
Cụ thể, cần nghiên cứu, ứng dụng các 
công nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào 
hoạt động sản xuất kinh doanh của 
EVN như: Công nghệ hạ tầng hội tụ, 
công nghệ điện toán đám mây, công 
nghệ ảo hóa, trí tuệ nhân tạo, công 
nghệ xử lý dữ liệu lớn, công nghệ 
mobile computing, công nghệ IoT,...

Quản trị và kết nối xuyên suốt cơ 
sở hạ tầng viễn thông và công nghệ 
thông tin của Tập đoàn và các đơn 
vị thành viên; tập trung hoàn thiện 
hạ tầng số mà nền tảng là hệ thống 
EVN’s Cloud, xây dựng nền tảng số, 
phát triển AI; chuẩn hoá cơ sở dữ liệu; 
đẩy mạnh tự động hoá, nghiên cứu 
sử dụng robot để thực hiện các công 
việc nặng nhọc, nguy hiểm…

Chủ tịch HĐTV EVN chỉ đạo, các 
đơn vị cần đăng ký phát triển tối thiểu 
10 sản phẩm “Make by EVN”, tiến tới 
có ít nhất 05 sản phẩm “Make in Viet 
Nam”  (*)  là sản phẩm mang thương 
hiệu EVN vào năm 2022.

Một chỉ đạo khác của lãnh đạo 
Tập đoàn tới các đơn vị thành viên là 

phải đảm bảo nguồn lực cho công tác 
chuyển đổi số và đảm bảo an ninh, 
an toàn thông tin. Các đơn vị cần chủ 
động và sáng tạo trong huy động 
nguồn lực triển khai chuyển đổi số tại 
đơn vị để đi tắt, đón đầu xu thế công 
nghệ, vận dụng và ứng dụng có hiệu 
quả và hoạt động của đơn vị. Đề xuất 
cơ chế thu hút những nhân sự xuất 
sắc để đi trước, đón đầu và dẫn dắt 
công nghệ trong EVN.

Đồng thời, Chủ tịch HĐTV EVN 
yêu cầu khẩn trương xây dựng hệ 
thống SOC (Security Operation 
Center); rà soát, cập nhật hoàn thiện 
các quy trình vận hành, quy định về 
an ninh, an toàn thông tin liên quan. 
Phải bảo đảm an ninh, an toàn cho hệ 
thống thông tin và cho hệ thống điều 

100% CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG EVN 

SẼ THAM GIA CHUYỂN ĐỔI SỐ
Tại Hội nghị Chuyển đổi số và an toàn thông tin năm 2021 vừa diễn ra, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam nhấn mạnh, kế hoạch chuyển đổi số của EVN cần được truyền thông hiệu quả, dễ hiểu để hơn 100.000 
cán bộ, nhân viên, người lao động toàn Tập đoàn đồng sức, đồng lòng tham gia, thực hiện các mục tiêu 
chuyển đổi số của EVN.

Chủ tịch HĐTV EVN – Ông Dương Quang Thành phát biểu chỉ đạo
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khiển, điều độ, vận hành hệ thống 
điện. Đây là yêu cầu nghiêm ngặt 
đặt ra đối với hệ thống an ninh bảo 
mật của EVN. Các đơn vị cũng cần 
xây dựng các kịch bản diễn tập và tổ 
chức diễn tập phòng chống tấn công, 
ứng cứu xử lý sự cố và biện pháp khôi 
phục hệ thống trong các tình huống 
giả định.

Trong triển khai chuyển đổi số, 
các đơn vị của EVN phải ứng dụng nền 
kinh tế chia sẻ, chủ động tìm hiểu các 
cơ hội hợp tác và khai thác tiềm năng, 
thế mạnh của đối tác; phối hợp, chia 
sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm, 
cách làm hay trong quá trình thực 
hiện chuyển đổi số của đơn vị mình. 

Sẽ hoàn thiện hệ sinh thái số 
EVN

Ngày 17/02/2021, Hội đồng 
thành viên Tập đoàn đã có Nghị 
quyết số 68/NQ-HĐTV thông qua 
Đề án tổng thể Chuyển đổi số trong 
Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam 
tính đến năm 2025.  Theo đó,  mục 
tiêu chuyển đổi số là hướng đến các 
hoạt động được số hóa, các hoạt 

động chưa tự động thành tự động 
và ứng dụng công nghệ mới  nhằm 
nâng cao  hiệu quả sản xuất kinh 
doanh, chất lượng dịch vụ, năng suất 
lao động, năng lực quản trị.

Từ nay đến năm 2025, Tập đoàn 
đặt ra  92 nhiệm vụ trong 05 lĩnh 
vực  (sản xuất, kinh doanh – dịch vụ 
khách hàng, đầu tư xây dựng, quản 
trị nội bộ, viễn thông và công nghệ 
thông tin). Đồng thời, tăng cường 
an ninh bảo mật trong điều kiện các 
hoạt động của EVN chủ yếu diễn ra 
trên môi trường mạng.

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình 
Nhân nhấn mạnh, để triển khai 
chuyển đổi số, các tổng công ty, đơn 
vị trong EVN phải quán triệt Nghị 
quyết 68/NQ-HĐTV tới toàn bộ các 
cấp lãnh đạo và từng CBNV-NLĐ; lan 
toả  và có cách truyền đạt thông 
tin  dễ hiểu, cụ thể về chuyển đổi 
số, để mỗi CBNV-NLĐ có thể nắm bắt, 
đồng hành, cùng nỗ lực vì mục tiêu 
chung của EVN.

Môi trường chuyển đổi số sẽ 
thay đổi quy trình nghiệp vụ và  có 

thể thay đổi mô hình quản lý trong 
EVN. Tổng Giám đốc EVN nhấn mạnh, 
từng CBNV-NLĐ cần chủ động tham 
gia chuyển đổi số và sử dụng thiết bị 
thông tin cá nhân của mình một cách 
thành thạo nhất, hiệu quả nhất để 
nâng cao hiệu quả trong công việc.

Tập đoàn sẽ hoàn thiện hệ sinh 
thái số EVN. Tổng Giám đốc EVN yêu 
cầu, các đơn vị khi triển khai chuyển 
đổi số cần xây dựng hệ sinh thái riêng 
của đơn vị mình, đồng bộ với hệ sinh 
thái chung của Tập đoàn, tương thích 
với cơ sở dữ liệu của Tập đoàn. Quá 
trình chuyển đổi số cần gắn liền với 
việc tăng cường an toàn thông tin.

Các đơn vị cần thu hút nguồn 
nhân lực chất lượng cao, xây dựng 
chính sách tiền lương thu hút nhân 
tài để tham gia thực hiện quá trình 
chuyển đổi số của EVN.

Tổng Giám đốc EVN nhấn mạnh, 
Tập đoàn đã xây dựng bộ chỉ số đánh 
giá hiệu quả chuyển đổi số, sẽ theo 
dõi sát sao kết quả thực hiện của các 
đơn vị.

Minh Hạnh

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân phát biểu tại Hội nghị
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Ngày 16/4, phiên toàn thể của 
Hội nghị đầu tư xây dựng Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (EVN) đã diễn ra 
dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐTV EVN 
Dương Quang Thành và Tổng giám 
đốc EVN Trần Đình Nhân.

Tham dự Hội nghị có các Thành 
viên HĐTV EVN, các Phó Tổng 
giám đốc EVN, Chủ tịch Công 

đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch 
HĐTV, Tổng giám đốc các Tổng công 
ty trực thuộc Tập đoàn, lãnh đạo Ban 
QLDA Điện 1,2,3 và lãnh đạo các Công 
ty tư vấn thuộc Tập đoàn.

Nhiều thách thức trong đầu tư 
- xây dựng

Ông Ninh Viết Định – Trưởng 
ban Quản lý Xây dựng (EVN) cho biết: 
Giai đoạn 2021-2025, Tập đoàn đặt 
mục tiêu khởi công 10 dự án nguồn 
điện với tổng công suất 8.240MW, 
hoàn thành 8 dự án với tổng công 
suất 5.840MW; hoàn thành 1.432 dự 
án lưới điện 110-500kV. Xây dựng 
hệ thống lưới điện thông minh, hiệu 
quả, đảm bảo tiêu chí N-1 đối với 
vùng phụ tải quan trọng và N-2 đối 
với vùng phụ tải đặc biệt quan trọng. 
Tổng nhu cầu đầu tư giai đoạn này 
khoảng 671.000 tỷ đồng.

Theo đánh giá, việc đầu tư xây 
dựng các dự án điện sẽ gặp nhiều khó 
khăn, trong đó công tác điều chỉnh, 
bổ sung quy hoạch sẽ ngày càng khó 
khăn, nhất là  giai đoạn sau khi Luật 
Quy hoạch có hiệu lực,  nhưng chưa 
có nghị định, thông tư hướng dẫn.

Cùng với đó, việc hạn chế về 
trần nợ công nên việc thu xếp vốn 
cho các dự án điện của EVN không 
còn được Chính phủ bảo lãnh. Việc 
vay vốn thương mại trong nước bị 
hạn chế bởi giới hạn tín dụng... Quá 
trình đầu tư xây dựng được điều 
chỉnh bởi nhiều hệ thống pháp luật 

khác nhau,  nhưng còn thiếu sự kết 
nối, liên thông với các quy định của 
pháp luật về đất đai, môi trường… 
dẫn đến phương án triển khai thực 
hiện mất nhiều thời gian, ảnh hưởng 
đến tiến độ các dự án, đặc biệt các 
dự án trọng điểm, cấp bách.

Một số quy định về đầu tư xây 
dựng còn thiếu tính thống nhất, chưa 
rõ ràng, chồng chéo, chưa phù hợp 
với thực tế dự án (vướng mắc giữa 
Luật đầu tư, Luật Xây dựng, Luật quản 
lý và sử dụng vốn Nhà nước đầu tư 
vào sản xuất, kinh doanh tại doanh 
nghiệp, Luật Đầu tư công...)

Công tác đền bù GPMB các dự án 
điện ngày càng phức tạp, đặc biệt các 
vướng mắc về chủ trương chuyển đổi 
mục đích sử dụng đất rừng; vướng 
mắc trong việc xác định nguồn gốc 
đất và bất cập về đơn giá bồi thường, 
chồng lấn quy hoạch dự án điện với 
quy hoạch hạ tầng các địa phương...

Công tác quản lý đất đai ở các địa 
phương còn nhiều tồn tại, làm kéo dài 
thời gian lập phương án bồi thường 

và bàn giao mặt bằng; việc thay đổi 
chính sách, văn bản quy phạm pháp 
luật thường xuyên dẫn đến mất nhiều 
thời gian cho việc nghiên cứu, hướng 
dẫn chuyển đổi các quy trình, quy 
phạm, phương án thực hiện.

9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, 
Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang 
Thành cho biết: Theo dự thảo Quy 
hoạch điện VIII, nhu cầu điện tiếp tục 
tăng trưởng ở mức cao trong các năm 
tới, đòi hỏi việc đầu tư các dự án điện 
cần phải được đảm bảo tiến độ. EVN 
được Chính phủ giao đóng vai trò 
chính trong việc đảm bảo cung ứng 
đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội 
và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. 
Do đó, các dự án EVN được giao đầu 
tư cần được đảm bảo nghiêm ngặt 
tiến độ hoàn thành.

Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu các 
đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ 9 
nhóm nhiệm vụ và giải pháp sau:

Thứ nhất, cải tiến công tác chuẩn 

EVN YÊU CẦU CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 9 NHÓM 
NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành (đứng) và Tổng giám đốc EVN 
Trần Đình Nhân chủ trì Hội nghị
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bị đầu tư. Thiết lập hệ thống cơ sở 
dữ liệu khoa học về phát triển nguồn 
phát, phụ tải và phân bổ theo khu 
vực,  để chủ động đề xuất sớm các 
dự án đầu tư đồng bộ phù hợp, đồng 
thời có kiến nghị các cơ quan quản lý 
nhà nước có chính sách điều chỉnh 
kịp thời. Bám sát quy định, quy trình 
sửa đổi của Nhà nước. Nâng cao năng 
lực tư vấn.

Thứ hai, nâng cao chất lượng 
công tác đấu thầu, phấn đấu 100% 
các gói thầu (theo quy định tại 
Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 
16/12/2019) áp dụng đấu thầu qua 
mạng trên hệ thống đấu thầu điện tử 
quốc gia.

Thứ ba, nâng cao năng lực quản 
trị trong công tác thực hiện đầu tư. 
EVN và các đơn vị hiện nay đều đã 
có các Ban QLDA chuyên nghiệp và 
hiện  Tập đoàn đã phê duyệt Đề án 

nâng cao năng lực các Ban QLDA, đề 
nghị các đơn vị triển khai thực hiện 
nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm 
vụ, giải pháp đã nêu trong Đề án để 
nâng cao năng lực quản lý dự án đầu 
tư; hoàn thiện nhiệm vụ chức năng 
các phòng, Ban điều hành dự án và 
vai trò của chủ nhiệm dự án.

Thứ tư, quyết liệt thực hiện quyết 
toán các dự án sau khi hoàn thành. 

Thứ năm, chủ động thu xếp 
vốn cho các dự án đầu tư xây dựng. 
Đa  dạng hoá nguồn huy động vốn 
cho đầu tư xây dựng: vốn tự có, vay 
thương mại trong nước, từ các tổ 
chức tài chính nước ngoài; đa dạng 
hóa cả về hình thức và phương thức 
huy động vốn.

Thứ sáu, thực hiện chuyển đổi 
số trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. 
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 

của cuộc CMCN 4.0 trong các hoạt 
động thiết kế, lập dự án đầu tư, giám 
sát thi công các công trình, nhằm 
nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến 
độ và nâng cao năng suất lao động 
của các đơn vị. Triển khai đồng bộ 
các module giám sát online, camera 
giám sát, nhật ký điện tử; kiểm soát 
toàn bộ quá trình thi công dự án và 
các hoạt động tại công trường.

Thứ bảy, nâng cao ý thức và 
trách nhiệm trong công tác đảm bảo 
môi trường và an toàn lao động. Thiết 
lập và thực hiện nghiêm chế độ báo 
cáo, giám sát công tác đảm bảo môi 
trường, phòng chống cháy nổ và an 
ninh trật tự xã hội tại các công trường 
xây dựng.

Thứ tám, nâng cao trách nhiệm 
người đứng đầu. Việc thực hiện các 
dự án đầu tư càng ngày càng nhiều 
khó khăn, phức tạp, đòi hỏi lãnh đạo 
các đơn vị, nhất là người đứng đầu, 
phải thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt 
trong công tác chỉ đạo, điều hành, 
trực tiếp tham gia tháo gỡ những khó 
khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến 
độ các dự án.

Thứ chín, chủ động tạo hành 
lang pháp lý đầy đủ và thuận lợi 
cho công tác đầu tư xây dựng. Yêu 
cầu các đơn vị tiếp tục nghiên cứu đề 
xuất thêm nhiều giải pháp, cách làm 
hay và hiệu quả, đồng thời phải chủ 
động, quyết liệt hành động.

Huyền Thương

Toàn cảnh Hội nghị

Lãnh đạo EVN trao Bằng khen của Tập đoàn cho những tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác đầu tư xây 
dựng giai đoạn 2016-2020
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Tạo sức bật trong công tác kinh 
doanh – dịch vụ khách hàng

Trưởng ban Viễn thông và Công 
nghệ thông tin EVN - ông  Nguyễn 
Xuân Tuấn cho biết, từ năm 2018 đến 
nay, hệ thống công nghệ thông tin 
(CNTT) của Tập đoàn đã có những 
bước dịch chuyển tích cực về cả phạm 
vi và chất lượng. CNTT được ứng dụng 
trong hầu hết các hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Tập đoàn, với chất 
lượng các hệ thống phần mềm ngày 
càng được nâng cao.

Trong lĩnh vực kinh doanh – 
dịch vụ khách hàng, các dịch vụ điện 
tiếp tục phát triển và được đa dạng 
hóa hình thức cung cấp. Trong đó, 
từ tháng 12/2019, EVN đã cung cấp 
các dịch vụ cấp điện qua lưới trung/
hạ áp và thanh toán tiền điện trên 
Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tạo sự 
thuận lợi cho khách hàng và tăng 
cường tính minh bạch trong các giao 
dịch. Số yêu cầu cung cấp dịch vụ 
điện được tiếp nhận qua Cổng Dịch 
vụ công Quốc gia của EVN  chiếm 
77%  tổng số yêu cầu của các Bộ/
ngành/địa phương trên Cổng Dịch 
vụ công Quốc gia.

Với phương châm “Khách hàng 
là trung tâm mọi hoạt động”, lĩnh vực 
kinh doanh, dịch vụ khách hàng được 

EVN ứng dụng CNTT nhiều nhất và 
đã tổ chức thu thập thông tin khách 
hàng đầy đủ. 5 Trung tâm Chăm sóc 
khách hàng của EVN được trang bị 
nhiều công cụ CNTT hỗ trợ như hệ 
thống CRM, ICCRating, Chatbot, các 
trang Web, App chăm sóc khách 
hàng...

Trong năm 2020, Tập đoàn tiếp 
nhận gần 2 triệu yêu cầu dịch vụ công 
cấp độ 4 (cung cấp 12 dịch vụ điện), 
trong đó có 50% yêu cầu tiếp nhận 
qua kênh Internet.

EVN cũng đã liên kết với các 
ngân hàng, tổ chức thanh toán trung 
gian, xây dựng hệ sinh thái tạo tiện 
ích cho khách hàng khi thanh toán 
tiền điện qua đa kênh. Năm 2020, tỷ 
lệ khách hàng thanh toán tiền điện 
không dùng tiền mặt đạt 20,67 triệu 
khách hàng, tương ứng 74,88% số 
hóa đơn phát hành.

Trong quản lý nghiệp vụ công 
tác kinh doanh, EVN đã phát triển hệ 
thống phần mềm quản lý khách hàng 
sử dụng điện (CMIS) quản lý hơn 
28 triệu khách hàng với đầy đủ các 
thông tin, đáp ứng các yêu cầu theo 
quy trình nghiệp vụ kinh doanh điện 
và dịch vụ khách hàng (25 dịch vụ 
điện). Ứng dụng ký số điện tử, các hồ 
sơ, tài liệu, hợp đồng mua bán điện 
đang từng bước được số hoá.

Bên cạnh đó, phần mềm thu thập 
dữ liệu công tơ điện tử (EVNHES)  có 
thể thu thập dữ liệu công tơ điện tử 
từ xa của tất cả các chủng loại công 
tơ có trên lưới của EVN và kết nối dữ 
liệu với các phần mềm khác để hỗ trợ 
công tác ghi chỉ số, tính toán hoá đơn 
cho khách hàng.

Ứng dụng CNTT toàn diện

Trong lĩnh vực kỹ thuật – sản 
xuất,  các đơn vị trong EVN đã triển 

Các trung tâm chăm sóc khách hàng tiếp nhận, phục vụ yêu cầu của khách hàng 
sử dụng điện 24/7

EVN ĐÃ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

MẠNH MẼ TRÊN CÁC LĨNH VỰC

Việc ứng dụng công 
nghệ thông tin (CNTT) 
mạnh mẽ, toàn diện trên 
các lĩnh vực quản trị, sản 
xuất kinh doanh tạo nền 
tảng vững chắc để Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam triển 
khai chuyển đổi số.
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khai và sử dụng hệ thống phần mềm 
Quản lý kỹ thuật (PMIS) với các chức 
năng chính như:  quản lý dữ liệu về 
lý lịch, tình trạng thiết bị, quá trình 
vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, thí 
nghiệm định kỳ; giúp cho đơn vị 
quản lý tổng quan về hệ thống lưới, 
nhà máy điện. Đến tháng 12/2020 đã 
cập nhật dữ liệu hơn 82% trạm, máy 
biến áp từ trung thế trở lên trên PMIS.

Ngoài ra, EVN còn có nhiều các 
ứng dụng khác đã được xây dựng và 
đưa vào sử dụng như: Các hệ thống 
dự báo phụ tải và tính toán hệ thống 
điện; Hệ thống Quản lý độ tin cậy 
cung cấp điện OMS; ứng dụng tin 
học hóa sửa chữa bảo dưỡng thiết 
bị theo phương pháp tiên tiến như 
RCM /CBM.

Một số đơn vị như Tổng công 
ty Điện lực miền Trung, Tổng công 
ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh đã ứng 
dụng công nghệ di động trong công 
tác kiểm tra, sửa chữa bằng cách xây 
dựng ứng dụng hiện trường trên di 
động kết nối với PMIS, CMIS và ghi 
nhận kết quả dưới dạng điện tử và 
hình ảnh kỹ thuật số.

Trong lĩnh vực đầu tư xây 
dựng,  EVN ứng dụng phần mềm 
quản lý chuyên dụng IMIS tại tại 239 

đơn vị trong Tập đoàn. Phần mềm 
bao gồm 10 phân hệ và 26 chức năng 
chính, quản lý thông tin toàn bộ dự 
án đầu tư xây dựng và quá trình thực 
hiện từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến 
kết thúc đầu tư.

Trong năm 2020, EVN đã triển 
khai tiện ích ứng dụng di động trong 
công tác giám sát thi công và tích 
hợp công nghệ định vị tọa độ cho 
các hình ảnh giám sát và cũng đã 
ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong 
lĩnh vực thị giác máy tính để kiểm tra 
hình ảnh hiện trường trên chương 
trình IMIS.

Trong lĩnh vực quản trị,  EVN là 
một trong những đơn vị đầu tiên tại 
Việt Nam xây dựng hệ thống Quản lý 
nguồn lực doanh nghiệp (ERP). Đến 
nay, hệ thống này đã cơ bản hoàn 
thành đầy đủ 16 phân hệ trong lĩnh 
vực tài chính và được áp dụng thống 
nhất trong toàn EVN.

Tập đoàn cũng đã hướng tới 
xây dựng văn phòng điện tử với đa 
dạng hệ thống phục vụ như: Hệ 
thống Quản lý văn bản; Hệ thống 
Hội nghị truyền hình; Cổng thông tin 
EVNPortal; Hệ thống trục liên thông 
văn bản kết nối và luân chuyển văn 
bản điện tử trong toàn Tập đoàn, kết 
nối Trục liên thông văn bản của Uỷ 
ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh 
nghiệp và Trục liên thông văn bản 
Quốc gia…

Minh Hạnh

Hội nghị “Chuyển đổi số và an toàn thông tin năm 2021” diễn ra ngày 9/4, tại TP Thanh Hóa.

Giai đoạn 2019 - 2020:

+ EVN 2 năm liên tiếp được 
vinh danh Doanh nghiệp Chuyển 
đổi số xuất sắc.

+ Có 8 đơn vị của Tập đoàn 
được nhận giải thưởng  Doanh 
nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc.

+ Nhiều sản phẩm của EVN 
được Giải thưởng Sao khuê do 
Hiệp hội phần mềm Việt Nam 
(VINASA) trao tặng.

+ Nhiều tập thể và cá nhân 
được Văn phòng Chính phủ khen 
thưởng trong việc tham gia xây 
dựng Hệ thống thông tin điều 
hành của Chính phủ và Cổng 
Dịch vụ công Quốc gia.
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Điều hòa sau một thời gian dài hoạt 
động, sẽ có những hao mòn nhất định. 
Vì vậy trước mỗi mùa sử dụng cao điểm, 
chúng nên được bảo dưỡng để đảm bảo 
công suất hoạt động và tránh hao phí 
điện năng trong quá trình sử dụng.

Theo kinh nghiệm của nhiều thợ 
sửa chữa điều hòa thì việc thực 
hiện bảo dưỡng tốt nhất là cách 

vài tuần trước khi chính thức bước 
vào mùa Hè. Tại thời điểm này sẽ giúp 
người dùng hưởng nhiều lợi thế từ 
giá thành đến sự tận tâm, cẩn thận 
của thợ thi công cũng như sự chuẩn 
bị chu đáo cho mùa nóng, tránh được 
trường hợp điều hòa bị hỏng lúc nhu 
cầu sử dụng đang cao mà lại không 
gọi được thợ.

Hiện nay trước sự diễn biến khó 
lường của thời tiết, mùa Hè ngày càng 
xuất hiện những đợt nắng nóng kéo 
dài khiến nhu cầu sử dụng điều hòa 
tại Việt Nam ngày càng tăng cao. 
Một phần do khí hậu ngày càng khắc 
nghiệt, phần khác do giá thành thiết 
bị không còn đắt đỏ như trước bởi sự 
cạnh tranh của các hãng. Tuy nhiên, 
nhân lực lắp đặt, bảo dưỡng,tháo lắp 
điều hòa lại chưa theo kịp nhu cầu sử 
dụng ngày càng tăng cao như hiện 
nay, khiến người dùng đôi khi phải 
chọn lựa thời điểm để gọi thợ.

Đáng nói hơn, điều hòa sau một 
thời gian dài hoạt động sẽ có những 
hao mòn nhất định. Vì vậy trước mỗi 

mùa sử dụng cao điểm, chúng nên 
được bảo dưỡng để đảm bảo công 
suất hoạt động và tránh hao phí điện 
năng trong quá trình sử dụng.

Tại Việt Nam, đặc biệt là phía Bắc, 
nhu cầu sử dụng điều hòa vào mùa 
hè tăng cao đột biến nên thời điểm 
tốt nhất để bảo dưỡng chính là dịp 
tháng 3, tháng 4 hàng năm. Bởi thời 
điểm này, nhu cầu lắp đặt, sửa chữa 
điều hòa chưa cao, nên việc gọi thợ 
dễ dàng hơn và phí dịch vụ theo đó 
cũng hợp lý hơn. Số lần bảo dưỡng 
sẽ tùy thuộc vào môi trường nơi sử 
dụng và tần suất sử dụng trong năm, 
nhưng theo các chuyên gia về điện 
lạnh thì nên bảo dưỡng điều hòa từ 1 
đến 2 lần mỗi năm.

Theo hướng dẫn của các thợ 
sửa chữa điều hòa thì quy trình bảo 
dưỡng sẽ gồm các thao tác: Vệ sinh 
máy (lưới lọc bụi, khoang chứa cánh 
quạt, màng chứa nước ngưng cục 
lạnh…), kiểm tra tình trạng bên ngoài 
của dàn nóng/lạnh (vỏ máy), các 
điểm nối điện, kiểm tra khả năng lưu 
thông gió của dàn nóng/lạnh. Ngoài 
ra sẽ kiểm tra độ lạnh, tiếng ồn, độ 
rung động khác thường của máy nén, 
áp suất ga trong máy và so sánh với trị 
số cho phép.

Tuy nhiên, chủ nhà hoàn toàn có 
thể làm tại nhà những công đoạn đơn 
giản mà không cần thiết tới dịch vụ 
bảo dưỡng. Theo đó, để thực hiện các 
bước tự vệ sinh tại nhà người dùng 

cần tắt hết nguồn điện cung cấp cho 
điều hòa để đảm bảo an toàn, tiến 
hành kiểm tra cục nóng và lạnh bên 
trong/ngoài nhà để đảm bảo không 
có vật cản nào bên trong máy (bọ 
hoặc côn trùng chết, lá cây…)

Kế tiếp người dùng cần kiểm tra 
dây nối điện không bị nối và chạm 
chập. Sau đó thực hiện vệ sinh lưới lọc 
bụi cho cả dàn nóng và lạnh theo các 
bước tháo mở trong sách hướng dẫn. 
Bởi đôi khi điều hòa hoạt động kém 
hiệu quả cũng có thể bắt nguồn từ 
các lưới lọc bụi bị bít kín. Tháo lớp vỏ 
dàn lạnh, sẽ bắt gặp ngay hệ thống 
lưới lọc bụi, bạn dễ dàng gỡ lớp màng 
này ra, rũ sạch và có thể giặt phơi khô 
do được làm bằng nhựa hoặc loại sợi 
đặc biệt nên có thể chịu được nước và 
xà phòng.

Với dàn nóng bên ngoài cũng vậy, 
bên ngoài quạt và lốc máy là hệ thống 
lưới bảo vệ, tuy thưa những cũng nên 
được làm sạch thường xuyên, tránh 
những vật cản không mong muốn, 
làm giảm công suất của máy.

Cuối cùng đóng aptomat nguồn, 
bật máy chạy thử. Nếu phát hiện có 
tiếng động lạ thì cần ngắt điện để tìm 
rõ nguyên nhân. Nếu không thể tự 
giải quyết, bạn nên nhờ đến sự giúp 
đỡ của thợ kỹ thuật có chuyên môn.

Ngoài ra các chuyên gia cũng 
đưa ra một số lời khuyên dành cho 
người dùng về việc không tự bảo trì 
tại nhà mà phải cần đến dịch vụ thì 
khi tiến hành, chủ nhà cần giám sát 
chặt chẽ quá trình tháo lắp các thiết 
bị của sản phẩm để tránh những 
trường hợp xảy ra không mong muốn 
như: mất đồ, làm ẩu, kinh nghiệm thợ 
không có, làm mất thời gian

Về vấn đề nạp gas, phải biết 
chính xác mức gas đang còn trong 
máy rồi hãy quyết định có nạp hay 
không. Chỉ số này không thể đánh 
giá bằng cảm nhận hoặc thời gian sử 
dụng mà phải dùng máy đo áp suất 
gas có đồng hồ hiển thị.

Hải Triều

NHỮNG LỢI ÍCH KHI THỰC HIỆN 
BẢO DƯỠNG ĐIỀU HÒA ĐẦU MÙA HÈ

Người dùng có thể dễ dàng tự thực hiện việc vệ sinh điều hòa ngay
 tại nhà theo các bước trong sách hướng dẫn
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Tại Hà Nội, các siêu thị và cửa 
hàng kinh doanh sản phẩm 
điện lạnh đã và đang bày bán 

sản phẩm đa dạng về mẫu mã, chủng 
loại và giá thành nhằm phục vụ nhu 
cầu của người tiêu dùng.

Tại siêu thị điện máy HC (đường 
Giải Phóng, Hà Nội), mặc dù chỉ đầu 
tháng 4/2021, nhưng tại đây đã có 
rất nhiều người đến tìm mua các sản 
phẩm như điều hòa, quạt cây, quạt 
điều hòa, máy phun sương…. Đáng 
chú ý hơn trên kệ hàng còn xuất 
hiện nhiều sản phẩm máy lạnh đời 
mới với các tính năng như: làm mát 
nhanh, tiết kiệm điện; lọc không khí, 
lọc bụi PM2.5 và ức chế khuẩn được 
trưng bày ở sảnh trước để người qua 
đường dễ dàng nhìn thấy. Đi kèm với 
đó là những quảng cáo hấp dẫn như: 
khuyến mại vật tư và công lắp đặt, 
tặng kèm các sản phẩm đồ gia dụng; 
được giảm tiền trực tiếp trên hóa đơn 
hoặc giảm đến 30% khi mua các sản 
phẩm thời trang ở lần mua kế tiếp….

Theo anh Nguyễn Quốc Thanh 
(Nhân viên tư vấn tại HC), máy lạnh và 
điều hòa nhiệt độ là sản phẩm đang 
hút khách. Do đó, các chi nhánh của 
Hệ thống điện máy HC đều tận dụng 
không gian bên ngoài để trưng bày và 
giới thiệu sản phẩm. Theo anh Thanh, 
thị trường hiện nay có nhiều thương 
hiệu sản xuất máy lạnh và điều hòa 
nhiệt độ, mỗi thương hiệu có nhiều 
dòng sản phẩm với kiểu dáng, tính 
năng và mức giá khác nhau. Anh 
thường căn cứ vào hệ số tiết kiệm 
năng lượng hoặc công suất tiêu thụ 
điện, số lượng sao (từ 1-5 sao được 
xác định dựa trên kết quả thử nghiệm 
hiệu suất năng lượng của sản phẩm 
do Bộ Công Thương công bố) gắn 
trên nhãn mác để tư vấn cho khách.

Chị Dương Thị Yến (Q.Hoàng Mai, 
Hà Nội) chia sẻ: Hiện gia hai vợ chồng 
đang có con nhỏ, vì vậy, để đảm bảo 
sức khỏe cho con trong những ngày 
nắng nóng, chúng tôi đã chọn mua 
điều hòa thay vì sử dụng quạt điện. 
Qua tìm hiểu và được sự tư vấn của 
nhân viên bán hàng, tôi đã chọn mua 
sản phẩm điều hòa tiết kiệm điện, 
làm mát nhanh để phục vụ đúng mục 
đích của gia đình mình.

Cùng với các loại điều hòa, sản 
phẩm quạt điều hòa, quạt hơi nước, 
phun sương cũng là những sản phẩm 
rất thu hút người mua. Đặc biệt là 
những loại quạt có tính năng hẹn 
giờ, cảm ứng được nhiều người lựa 
chọn. Tùy thuộc vào nhãn hiệu, công 
suất và một số tính năng nổi bật, giá 
các loại quạt điều hòa dao động từ 1 
– 6 triệu đồng, còn các loại quạt cây 
truyền thống chỉ có giá khoảng trên 
dưới 1 triệu đồng.

Qua khảo sát thực tế tại một số 
điểm, các sản phẩm điện lạnh so với 
năm 2020 thì có thêm nhiều mẫu mã, 
tính năng mới để đáp ứng thị hiếu của 
khách hàng. Nổi bật nhất là dòng sản 
phẩm điều hòa có tính năng phát wifi, 
cùng với những loại điều hòa lọc bụi 
theo tiến trình tạo không khí trong 
lành. Hầu hết các sản phẩm trên đều 
được tích hợp công nghệ Inverter, 
giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ tới 
70% so với các dòng sản phẩm cũ.

Có mặt tại siêu thị Điện máy 
Xanh (P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa) trưa 
28-3, bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc, ở 
P.Tân Mai cho biết, vấn đề bà quan 
tâm khi mua máy lạnh là tên nhãn 
hàng, có tiết kiệm điện và giá cả, 
trong đó, chỉ số tiết kiệm điện là ưu 
tiên hàng đầu. “Mỗi tháng gia đình 
tôi dùng hết hơn 1 triệu đồng tiền 
điện. Nếu tăng thêm 1 máy lạnh phải 
thêm 700-800 ngàn đồng/tháng do 

THỊ TRƯỜNG ĐIỆN LẠNH SÔI ĐỘNG MÙA NẮNG NÓNG

Thời tiết miền Bắc đang dần vào mùa Hè, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như: Điều hòa, 
quạt gió, quạt hơi nước, tủ lạnh… tăng cao. Để đối phó với thời tiết nóng bức, nhiều người đã tìm 
đến các Trung tâm, siêu thị điện máy để tìm mua sản phẩm làm mát phù hợp với nhu cầu sử dụng 
của gia đình.

Khách hàng được tư vấn về các dòng máy điều hòa 
đang được ưa chuộng hiện nay
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Một số lưu ý giúp tăng tuổi thọ máy giặt

Trung bình, một máy giặt có tuổi thọ khoảng 5 năm nhưng chiếc 
máy có thể phục vụ lâu hơn nếu bạn tuân thủ các quy tắc quan trọng.

Đối với các hộ gia đình nhỏ (2-4 người), máy giặt được sử dụng 
khoảng 3 lần một tuần. Nhưng đối với những gia đình đông 
người, con số này có thể là 5, thậm chí là hơn.

Trước khi giặt, cần kiểm tra xem có tiền xu và các vật nặng, cứng 
khác trong túi áo, túi quần hay không. Những vật cứng này có thể rơi 
ra, kẹt vào lồng và làm hỏng lồng giặt, hoặc bị kẹt giữa các bánh răng. 
Ngoài ra, những loại đồ lót có gọng, có móc khóa... nên được cho vào túi 
giặt, tránh việc chúng bị bung ra và làm ảnh hưởng đến máy.

Ảnh minh họa

Không để máy giặt quá tải hay vượt quá giới hạn tải do nhà sản xuất 
quy định. Việc máy hoạt động quá tải không chỉ khiến quần áo không 
được giặt sạch mà còn làm tăng nguy cơ làm hỏng động cơ và các bộ 
phận cơ khí khác.

Ngoài ra, để cân bằng tải trọng, chuyên gia Ross Ganev của công ty 
sửa chữa thiết bị Domex UK khuyên rằng nên thêm một hoặc hai chiếc 
khăn, nếu bạn đang giặt một chiếc gối hoặc một chiếc chăn nhỏ.

Sau một chu kỳ giặt hoàn thành, bạn cần kiểm tra để đảm bảo rằng 
nước đã được xả hết hoàn toàn. Nên để mở cửa lồng giặt trong ít nhất 
một giờ sau khi giặt, để lồng giặt được thông thoáng. Bên cạnh đó, hãy 
vệ sinh máy thường xuyên bằng cách sử dụng baking soda, giấm hoặc 
thuốc tẩy. Bạn có thể sử dụng viên làm sạch máy giặt, cho vào máy và 
để máy chạy trọn vẹn một chu trình giặt. Sau đó, giữ cho lồng giặt được 
thông thoáng. Tần suất bạn cần làm vệ sinh máy phụ thuộc vào mức độ 
cứng của nước và số lượng đồ giặt mà bạn hay giặt.

Về bản chất, máy giặt là một thiết bị điện. Do đó, việc tiếp xúc với 
độ ẩm sẽ làm giảm tuổi thọ của máy. Bạn nên cố gắng để thiết bị ở nơi 
khô ráo và thoáng khí, đồng thời để ý đến bất kỳ dấu hiệu lão hóa nào 
trên dây và phích cắm.

Nhật Anh (Theo Goodhousekeeping)

tiền điện được tính theo giá bậc thang. 
Do đó, tiết kiệm điện là tiêu chí hàng 
đầu” - bà Ngọc cho hay.

Qua trao đổi, bà Ngọc cho biết, 
không rành các chỉ số công suất tiêu thụ, 
hệ số tiết kiệm năng lượng mà chủ yếu 
dựa vào tư vấn của người bán và xem 
thông tin trên nhãn sản phẩm. Lựa chọn 
sản phẩm có công nghệ tiết kiệm điện 
giúp bà yên tâm hơn khi mua.

Anh Lương Văn Hòa, Quản lý siêu 
thị Media Mart (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) 
cho biết: Những ngày gần đây, thời tiết 
bắt đầu nắng nóng, người dân đến siêu 
thị tìm mua quạt điện, điều hòa nhiều 
hơn thường ngày. Trung bình mỗi ngày, 
chúng tôi bán được khoảng 30 chiếc điều 
hòa cùng gần 40 chiếc quạt, tăng gấp 2 -3 
lần so với cùng thời điểm này năm ngoái. 
Năm nay, chúng tôi nhập nhiều loại điều 
hòa, quạt điện, quạt điều hòa… của các 
thương hiệu khác nhau với mẫu mã đa 
dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Cùng với Media Mart, hiện nay, 
nhiều siêu thị, cửa hàng kinh doanh điện 
máy trên địa bàn thành phố như: Điện 
máy Xanh, Lasvilla… đều bày bán nhiều 
sản phẩm đa dạng, mang thương hiệu 
nổi tiếng như Electronic, Samsung, Gree. 
Trong đó, sản phẩm được khách hàng ưa 
chuộng nhất năm nay là quạt điều hòa 
với tính năng tiết kiệm điện, giá thành rẻ. 
Ngoài ra, các siêu thị, cửa hàng điện lạnh 
đều sẽ tung ra các chương trình khuyến 
mại kéo dài trong các tháng 5 và tháng 
6/2021 với mức trợ giá từ 10% – 50%. Đặc 
biệt, một số cơ sở còn triển khai chương 
trình bao trọn phí khi lắp đặt điều hòa 
bao gồm: Tặng gói vật tư, miễn phí lắp 
đặt, 1 đổi 1 trong vòng 2 năm, tặng thêm 
quà trị giá đến 1 triệu đồng. Khách hàng 
khi mua các sản phẩm điện lạnh cũng 
nhận được nhiều phần quà giá trị.

Hiện nay, các sản phẩm điện lạnh 
rất đa dạng, phong phú. Bởi vậy, ngoài 
chọn cho mình một sản phẩm ưng ý, 
khách hàng cũng phải tinh tế trong việc 
chọn lựa những mặt hàng đảm bảo chất 
lượng, tránh mua phải hàng giả, hàng 
kém chất lượng, chỉ nên chọn mua ở các 
cửa hàng có uy tín, hàng hóa có nguồn 
gốc xuất xứ rõ ràng với giấy bảo hành, 
hóa đơn hợp lệ.

Nhật Anh
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Sáng 8/4 mới đây, Công ty 
TNHH Dịch vụ Vận tải VinBus 
đã khai trương và đưa vào vận 
hành tuyến xe buýt điện thông 
minh đầu tiên của Việt Nam.

Những tuyến xe buýt điện đầu 
tiên sẽ chạy tại khu đô thị 
Vinhomes Ocean Park (Gia 

Lâm), khi có sự chấp thuận của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền sẽ mở 
thêm các tuyến xe buýt để kết nối với 
hệ thống vận tải hành khách công 
cộng chung của thành phố.

VinBus là mẫu xe buýt điện do 
Công ty VinFast sản xuất và lắp ráp tại 
Tổ hợp sản xuất ô tô tại Hải Phòng, có 
thiết bên ngoài giống xe buýt thông 
thường, với điểm nhấn là các đường 
chỉ xanh thể hiện cho động cơ điện 
chạy từ đầu xe tới thân xe. Xe có chế 
độ tự động hạ thấp thân xe khi lên 
xuống phù hợp với người già, trẻ 

em, người khuyết tật, phụ nữ mang 
thai...; Bố trí bên trong xe gần giống 
các xe buýt thông thường nhưng 
nhiều thiết bị điện tử hơn, trên xe có 

bảng điện tử thông báo điểm dừng 
sắp tới, WiFi miễn phí, cổng sạc USB, 
màn hình giải trí và hệ thống camera 
an ninh và kiểm soát hành trình. 

Dữ liệu trên xe được truyền trực 
tiếp về trung tâm điều hành. Ngoài 
ra, xe có hệ thống tự động kiểm 
soát hành vi của người lái, cảnh báo 
những nguy cơ gây mất an toàn, 
cảnh báo lùi, quan sát khi dừng đỗ...

Xe buýt điện VinBus có sức 
chứa 68 hành khách, sử dụng pin 
dung lượng 281 kWh, có khả năng 
di chuyển tối đa từ 220 - 260km tùy 
theo thực tế quãng đường vận hành 
và sạc đầy chỉ sau 2 giờ tại hệ thống 
trạm sạc nhanh 150kW của VinBus.

Xe điện VinBus được quản lý vận 
hành thông minh thông qua việc 
theo dõi tập trung, sạc, kiểm tra an 
toàn, bảo dưỡng, sửa chữa, vệ sinh 
tự động tại các trạm Depot được bố 

TUYẾN XE BUÝT ĐIỆN THÔNG MINH ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM 

CHÍNH THỨC ĐƯỢC VẬN HÀNH

Bậc lên xuống dành xe cho xe lăn. Bậc này được phụ xe mở bằng tay, chưa có 
chức năng bằng điện
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trí khoa học theo các tuyến điểm của 
VinBus. Tiêu chuẩn xây dựng các trạm 
Depot là trên khuôn viên rộng hơn 
1 ha, với phần mái được trang bị các 
tấm pin năng lượng mặt trời, đảm 
bảo cung cấp năng lượng cho hoạt 
động của Depot.

VinBus cho biết giá vé tương 
đương xe bus thông thường, thanh 
toán bằng tiền mặt, qua app hoặc 
thanh toán điện tử. Mỗi xe có một 
tài xế và một phụ xe, trung tâm điều 
hành sẽ được bố trí ở mỗi tuyến để 
giám sát hành trình xe.

Các tuyến nội khu có lộ trình 7-15 
km với thời gian trung bình khoảng 
40 phút. Các tuyến khai thác ngoài có 
lộ trình và thời gian có thể giống xe 
buýt thường.

Hoàng Phượng (tổng hợp)

Theo đó, tất cả các dự án hướng 
tới mục tiêu “xanh” như: Năng 
lượng, quản lý chất thải, ô 

nhiễm..., thậm chí kể cả các doanh 
nghiệp trong lĩnh vực tài chính, 
du lịch... đều có thể phát hành trái 
phiếu xanh.

Để gọi vốn thành công từ trái 
phiếu xanh, doanh nghiệp cần 
hiểu rõ hướng dẫn về cách thức 
phát hành, cách quản lý dòng tiền, 
nguồn vốn cho các dự án xanh, đặc 
biệt là việc công bố thông tin về môi 
trường, xã hội của doanh nghiệp 
minh bạch.

Phát hành trái phiếu xanh, lãi 

suất phải trả thấp hơn và không nhất 

thiết phải thế chấp bất động sản để 

vay vốn như ngân hàng là những lợi 

thế của trái phiếu xanh mà nhiều 

doanh nghiệp mong muốn.

Tương tự như việc phát hành 
trái phiếu thông thường, doanh 
nghiệp cần tôn trọng các chuẩn 
mực và quy trình phát hành. Tuy 
nhiên, điểm khác biệt lớn nhất là 
số tiền huy động được từ trái phiếu, 
doanh nghiệp phải dùng một tỷ lệ 
nhất định để dành cho các dự án 
đóng góp vào các mục tiêu phát 
triển kinh tế, khí hậu và phát triển 
bền vững.

Việc phát hành trái phiếu xanh 
đang là xu hướng toàn cầu với 
sự tham gia của các định chế tài 
chính quốc tế lớn như Ngân hàng 
Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế 
(IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á 
(ADB)... và được xem là một kênh 
huy động vốn quan trọng nhằm 
đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng 
trưởng bền vững.

 Thảo Nguyên
Trên thế giới, trái phiếu xanh đang được coi là phương tiện hữu hiệu huy động 

vốn từ khu vực tư nhân cho các dự án có lợi ích về môi trường và xã hội

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 
HƯỚNG DẪN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU XANH

Ngày 12/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có hướng dẫn phát hành trái 
phiếu xanh, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển các dự án xanh, đặc biệt là 
các dự án năng lượng tái tạo, đảm bảo tăng trưởng bền vững.
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Tòa nhà gồm 45 tầng nổi, trong 
đó có 43 tầng văn phòng, 
một tầng thương mại dịch 

vụ và 3 tầng hầm.  Đầu tư quy mô 
định hướng công nghệ cao, Techno 
Park được thiết kế, vận hành theo 
các tiêu chí khắt khe của chứng chỉ 
LEED Platinum - cấp độ cao nhất của 
hệ thống xếp hạng uy tín toàn cầu 
nhằm đánh giá thiết kế và hiệu suất 
về môi trường xanh tại các công trình 
xây dựng được cấp bởi Hội đồng Xây 
dựng Xanh của Mỹ.

Đây là tiêu chuẩn quốc tế tiên 
phong và tiêu biểu nhất trong lĩnh 
vực xây dựng các công trình tiết kiệm 

năng lượng và bảo vệ môi trường 
sống, nhằm giữ chất lượng không khí 
lưu thông trong tòa nhà, vật liệu phát 
xạ thấp.

Toàn bộ mặt ngoài của toà nhà 
được bọc kính hộp tiết kiệm năng 
lượng Low-E dày 26mm. Bên trong 
toà nhà, cây xanh được quy hoạch tại 
các tầng 41, 42, 43, tạo nên khoảng 
“không gian thư giãn giữa không 
trung” gần gũi với thiên nhiên.

Tòa văn phòng còn được trang 
bị hệ thống tấm quang điện  năng 
lượng mặt trời, tạo ra nguồn điện 
xanh giúp tối ưu chi phí năng lượng. 
Các trạm sạc xe điện và khu vực 

phòng tắm phục vụ người đi xe đạp 
cũng được lắp đặt tại bãi đỗ xe không 
chỉ mang tới sự thuận tiện cho nhân 
viên làm việc, mà còn khuyến khích 
sử dụng các phương tiện thân thiện 
hơn với môi trường.

Vingroup đầu tư đồng bộ 5 trụ 
cột thông minh nhằm mang đến sự 
tối ưu về năng lượng, công năng của 
toà nhà cũng như sự an toàn, tiện 
lợi, các tiện ích ưu việt cho người sử 
dụng, bao gồm: Quản lý, vận hành 
tòa nhà thông minh - An ninh thông 
minh - Đỗ xe thông minh - Văn phòng 
thông minh - Ứng dụng thông minh.

Thảo Nguyên

Dự kiến, tòa nhà sẽ bắt đầu đi 
vào vận hành trong quý II/2021 
(ảnh: Vingroup)

TECHNO PARK - TÒA VĂN PHÒNG 
THÔNG MINH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Ngày 6/4 vừa qua, Tập đoàn Vingroup ra mắt toà văn phòng TechnoPark Tower (Techno Park) 
tại dự án Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội). Với các tiêu chí: xanh, thông minh và vì sức khoẻ, 
Vingroup kỳ vọng đây sẽ là “toà nhà thông minh trong thành phố thông minh” tại Việt Nam và mục 
tiêu ghi danh vào Top 10 toà nhà văn phòng thông minh nhất thế giới.
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