
Suốt đời hoạt động cách mạng 
nhiệt tình, đầy biến động mà 
vinh quang của mình, Bác Hồ 

luôn gắn bó với báo chí. Bác coi báo 
chí là phương tiện để vận động, tập 
hợp lực lượng cách mạng, tổ chức 
thực hiện mục tiêu cách mạng một 
cách nhanh chóng, sâu rộng, hiệu 
quả nhất. Chính vì vậy, dù trong hoàn 
cánh khó khăn đến đâu và vào bất cứ 

giai đoạn, tình thế nào, Bác cũng vẫn 
quyết sáng lập, chỉ đạo, phát hành 
những tờ báo cách mạng. Từ tháng 
3/1922 lúc còn ở Pháp đến khi về 
nước tháng 1/1941, Bác đã sáng lập, 
trực tiếp tổ chức, biên tập nội dung, 
trình bày hình thức và phát hành 8 tờ 
báo chủ lực: Le Paria, Thanh niên, Công 
nông, Lính kách mệnh, Thân ái, Đỏ, Việt 
Nam độc lập và Cứu quốc.

Tờ báo cách mạng đầu tiên do 
Bác sáng lập là Le Paria (Người cùng 
khổ). Năm 1921, Bác (lấy tên Nguyễn 
Ái Quốc) cùng một số chính khách 
thành lập Hội Liên hiệp Thuộc địa và 
năm 1922 lập ra Le Paria là cơ quan 
ngôn luận của Hội. Le Paria thực thi 
tinh thần giải phóng con người, số 
đầu tiên xuất bản ngày 1/4/1922. 
Nguyễn Ái Quốc trở thành trụ cột của 
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tờ báo: Vừa là phóng viên, nhiếp ảnh 

viên, vừa là biên tập viên chính kiêm 

việc quản lý, phát hành và Bác đã viết 

tới 38 bài cho báo này. Cuối năm 1924, 

Bác về Quảng Châu (Trung Quốc), tổ 

chức huấn luyện cán bộ cách mạng 

Việt Nam, thành lập Việt Nam Thanh 

niên Cách mạng Đồng chí Hội với báo 

Thanh niên là cơ quan ngôn luận. Báo 

Thanh niên số 1 ra ngày 21/6/1925, 

đến tháng 4/1927 ra được 88 số 

bằng tiếng Việt. Bác trực tiếp chỉ đạo, 

biên tập và viết nhiều bài chính luận. 

Tháng 12/1926, Bác lập ra báo Công 

nông cho giai cấp công nhân và nông 

dân nước ta. Tháng 2/1927, báo Lính 

kách mệnh (tiền thân của báo Quân 

đội nhân dân ngày nay) dành cho đội 

ngũ chiến sĩ cách mạng cũng được 

Bác sáng lập. Những tờ báo xuất bản 

công khai hoặc bí mật từ năm 1922 

tại Pháp, năm 1925 tại Quảng Châu 

(Trung Quốc), năm 1928 tại Thái Lan, 

năm 1929 tại Hồng Kông do Bác sáng 

lập ở nước ngoài đều tập trung vào 

vấn đề cơ bản là truyền bá tư tưởng 

cách mạng của chủ nghĩa Mác - 

Lênin, chuẩn bị cơ sở lý luận và thực 

tiễn cho việc thành lập một Đảng 

Cộng sản kiểu mới đủ khả năng, bản 

lĩnh chính trị lãnh đạo nhân dân nổi 
dậy phá tan ách nô lệ của thực dân 
Pháp, giành quyền độc lập, tự do, 
hạnh phúc, hòa bình cho dân tộc Việt 
Nam, đưa nước Việt Nam tiến theo 
con đường xã hội chủ nghĩa. 

Ngay trong năm Đảng ta ra đời, 
Bác sáng lập tạp chí Đỏ xuất bản ngày 
5/8/1930, đồng thời là người chỉ đạo 
và công tác viên mật thiết của các tờ 
báo Đảng (Búa liềm, Tranh đấu, Tiếng 
nói của chúng ta...) với nhiều bài viết, 
nhiều bút danh khác nhau. Bác cũng 
chấn chỉnh cơ bản và đổi tên báo 
Đồng thanh thành tờ báo cách mạng 
với tên Thân ái. Đầu năm 1941 Bác về 
nước, chỉ đạo Hội nghị Trung ương 8 
thành lập Mặt trận Việt Minh, cho lập 
tờ báo Việt Nam độc lập năm 1941 và 
báo Cứu quốc năm 1942.

Sau Cách mạng tháng Tám, Bác 
tiếp tục cộng tác, tổ chức và cho ra 
đời một số tờ báo mới; công lao lớn 
nhất dành cho báo Nhân dân - cơ 
quan ngôn luận trung ương của 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ II tháng 
2/1951, báo Sự thật (tiền thân của 
báo Nhân dân) ngừng xuất bản. Bác 
chỉ đạo thành lập báo Nhân dân - một 
cơ quan ngôn luận thiết thực hơn, 
gần gũi hơn, sâu rộng hơn - và số đầu 
tiên ra ngày 11/3/1951. Ngoài việc 
sáng lập, chỉ đạo hoạt động, Bác còn 
là cộng tác viên rất nhiệt tình: Từ số 
1 ngày 11/3/1951 đến số 5526 ngày 
1/6/1969, Bác đã gửi tới và được đăng 
1206 bài viết trên báo Nhân dân với 23 
bút danh khác nhau.

Báo chí cách mạng luôn là hạt 
nhân của nền báo chí Việt Nam hiện 
đại. Người quyết định hình thành và 
phát triển hạt nhân ấy chính là Bác Hồ. 
Bác không chỉ là một lãnh tụ chính trị 
xuất sắc, một danh nhân văn hóa thế 
giới đáng khâm phục, mà còn là một 
người sáng lập, định hướng, thúc đẩy 
báo chí, một nhà báo vĩ đại.

 Văn Hiến
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Vào đầu thế kỷ XX, hoạt động 
báo chí ở Việt Nam đã khá 
sôi nổi, nhưng dưới chế độ 

thống trị của Pháp, những người làm 
báo không có tổ chức nghề nghiệp. 
Trong thời kỳ những người cộng sản 
nước ta được chính quyền của Mặt 
trận Nhân dân Pháp cho phép xuất 
bản báo chí công khai (1936-1939), 
Xứ ủy Bắc Kỳ chủ trương mở cuộc 
vận động thành lập Hội Nhà báo Dân 
chủ. Đồng chí Võ Nguyên Giáp được 
chỉ định nhân danh báo tiếng Pháp 
của ta - tờ Le Rassémblement (Tập 
hợp) - đứng ra thực hiện cuộc vận 
động. Tuy nhiên, do sự phá hoại của 
bọn mật thám, chủ trương này đã 
không thực hiện được.

Ngay sau Cách mạng tháng Tám, 
hàng loạt cơ quan, tổ chức báo chí 
( công báo, đài tiếng nói quốc gia, 
thông tấn xã...) được thành lập. Ngày 
27/12/1945, Chính phủ lâm thời nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho 
thành lập Đoàn Báo chí Việt Nam.

Công việc chuẩn bị để lập ra một 
hội nhà báo chính thức đang được 
đẩy mạnh thì chiến tranh xảy đến bởi 
Pháp quay trở lại xâm lược. Đội ngũ 
nhà báo Việt Nam đã đông đảo hơn, 
phần lớn đi tham gia kháng chiến và 
Đoàn Báo chí Việt Nam được đổi tên 
thành Đoàn Báo chí Kháng chiến. Báo 
chí cách mạng có thêm lực lượng và 
phương tiện mới: thông tấn xã với 
điện đài phát tin, đài phát thanh. Một 
hệ thống thông tin - báo chí đa dạng 
hình thành. Ở Việt Bắc, Trung ương 
có báo Sự thật, Cứu quốc, Độc lập, Phụ 
nữ, Lao động, Tiền phong; và Việt Nam 
Thông tấn xã, Đài Tiếng nói Việt Nam. 

Các lực lượng vũ trang đều có báo 
riêng. Các khu, tỉnh cũng đều có báo 
hoặc bản tin, nội san của mình. Nam 
Bộ có báo, đài phát thanh do Xứ ủy 
Nam Kỳ trực tiếp phụ trách.

Ngày 4/4/1949, tại Việt Bắc, với 
sự giúp đỡ của Tổng bộ Việt Minh, 
Đoàn Báo chí Kháng chiến đã mở 
được trường lớp đào tạo cán bộ viết 
báo mang tên Huỳnh Thúc Kháng, thu 
hút gần 50 học viên. Đây là trường 
học về báo chí đầu tiên trong lịch sử 
nước ta, nhằm đào tạo cán bộ cho 
phong trào báo chí đang phát triển 
mạnh mẽ.

Đến đầu năm 1950, do yêu cầu 
của việc nâng cao vị trí Việt Nam trên 
trường quốc tế, đồng thời cũng là 
yêu cầu nâng cao nghiệp vụ báo chí, 
Đoàn Báo chí Kháng chiến đã được 
chấn chỉnh lại thành Hội Những người 
viết báo Việt Nam. Hội nghị thành 
lập Hội (Đại hội lần I) khai mạc ngày 
21/4/1950 tại xóm Roòng Khoa, xã 
Điềm Mặc (huyện Định Hóa - Thái 
Nguyên). Hội nghị đã thống nhất 
thông qua Điều lệ, Chương trình hoạt 
động, bầu ra Ban Chấp hành Hội với 
đồng chí Xuân Thủy làm Chủ tịch, 
Đỗ Đức Dục và Hoàng Tùng làm Phó 
Chủ tịch, Nguyễn Thành Lê làm Tổng 
Thư ký. Ngày 2/6/1950, Hội được 
Chính phủ ra quyết định chính thức 
công nhận và sau đó gia nhập Mặt 
trận Liên Việt. Các báo trở thành chi 
hội, những người làm báo ở cơ quan 
nào thì tham gia chi hội cơ quan ấy. 
Sinh hoạt chủ yếu của các chi hội là 
thảo luận những vấn đề nghiệp vụ, 
bồi dưỡng trình độ nghề nghiệp qua 
kinh nghiệm hoạt động thực tiễn. 

Tháng 7/1950, đại hội của Tổ chức 
Báo chí quốc tế (OIJ) họp ở Phần Lan 
đã công nhận Hội Những người viết 
báo Việt Nam là thành viên chính 
thức của tổ chức này.

Sau thắng lợi của cuộc kháng 
chiến chống Pháp, Hội Những người 
viết báo Việt Nam chuyển về Hà 
Nội, đặt trụ sở chính tại số nhà 59 
Lý Thái Tổ (gần đây mới chuyển về 
phố Dương Đình Nghệ). Ngày 16-
17/4/1959, diễn ra Đại hội lần II của 
Hội với 123 đại biểu thay mặt 700 hội 
viên tham dự, bầu ra Ban Chấp hành 
gồm 25 nhà báo do đồng chí Xuân 
Thủy làm Chủ tịch. Ngày 7-8/9/1962, 
diễn ra Đại hội lần III với 160 đại biểu 
thay mặt 757 hội viên tham dự, bầu 
Ban Chấp hành gồm 29 nhà báo do 
đồng chí Hoàng Tùng làm Chủ tịch 
và đổi tên là Hội Nhà báo Việt Nam.

Ngày 30/4/1975, miền Nam 
giải phóng, đất nước thống nhất. 
Ngày 7/7/1976, tại Hà Nội, đoàn đại 
biểu Hội Nhà báo Việt Nam do đồng 
chí Hoàng Tùng - Chủ tịch Hội, làm 
Trưởng đoàn và đoàn đại biểu Hội 
Nhà báo Yêu nước và Dân chủ miền 
Nam do đồng chí Tân Đức - Chủ tịch 
Hội, dẫn đầu, đã họp Hội nghị bàn 
việc hợp nhất hai tổ chức Hội. Trên 
cơ sở nhất trí hoàn toàn về ý nghĩa 
trọng đại của việc hợp nhất, Hội nghị 
quyết định: Từ ngày 7/7/1976, Hội 
Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Yêu 
nước và Dân chủ miền Nam Việt Nam 
hợp nhất thành một tổ chức báo chí 
duy nhất, hoạt động trên phạm vi cả 
nước, lấy tên chính thức là Hội Nhà 
báo Việt Nam.

        Phong Hóa

SỰ THÀNH LẬP 
HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM
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2. CÁC CHU TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Để có cơ sở đề cập đến các phương pháp thí nghiệm 
cho bộ điều áp có tải ở phần sau, trước mắt phần này sẽ 
phân tích chu trình hoạt động của hai dạng chuyển mạch 
điển hình bằng dao chọn nấc và dao chuyển hướng dùng 
nguyên lý điện trở chuyển tiếp. Các chu trình chuyển 
tiếp sẽ được giải thích thông qua các sơ đồ mạch, và 
việc phân tích chú trọng vào dòng bị gián đoạn tại các 
tiếp điểm, điện áp phục hồi và tính chất của chu kỳ hoạt 
động. Những phân tích này nhằm giải thích chi tiết hơn 
cho phụ lục A của tiêu chuẩn IEC 60214-1:2014 [1].

2. 1. Chu trình dao chọn lựa một điện trở

Chu trình tăng nấc (trái -> phải): Được thể hiện theo 
trình tự trong hình 5a -g

Tiếp điểm S tiếp xúc vật lý với tiếp điểm nấc 1 ở vị 
trí đầu tiên, nhưng không có dòng điện chạy qua nó bởi 
vì sự hiện diện của điện trở chuyển tiếp (hình 5a). Tiếp 
theo, tiếp điểm T trượt khỏi cạnh của tiếp điểm nấc 1, 
nhưng toàn bộ dòng chạy qua nó sẽ không bị ngắt cho 
đến khi chu kỳ dòng trở về 0 mà sẽ tiếp tục dưới dạng hồ 
quang giữa tiếp điểm tĩnh và tiếp điểm động (hình 5b). 
Khi dòng điện về 0 theo chu kỳ, dòng điện qua máy biến 
áp sẽ chuyển tiếp qua điện trở R và tiếp điểm S, điện áp 
phục hồi với giá trị RI sẽ xuất hiện giữa khoảng hở tiếp 
điểm (hình 5c). Điện áp phục hồi này sẽ cố gắng đánh 
thủng khoảng cách giữa tiếp điểm nấc 1 và tiếp điểm 
T để phục hồi dòng. Nếu như khả năng chịu đựng cách 
điện vẫn toàn vẹn, hồ quang sẽ không khởi phát trở lại. 

Tiếp điểm T tiếp tục hành trình chuyển tiếp sang tiếp 
điểm nấc 2 mà không có dòng chạy qua nó trong lúc tiếp 
điểm S vẫn đang tiếp xúc với nấc 1. Khi tiếp điểm T tiếp 
xúc với nấc 2, dòng quẩn Ic sẽ xuất hiện, nhưng sẽ bị điện 
trở hạn dòng và có giá trị Ic = E/R (hình 5d). Tiếp theo, khi 
tiếp điểm S trượt khỏi nấc 1, ngắt dòng quẩn Ic và sinh hồ 
quang (hình 5e). Khi dòng điện tiến về 0 theo chu kỳ, hồ 
quang bị triệt tiêu và điện áp phục hồi E xuất hiện giữa 
khoảng hở tiếp điểm (hình 5f ). Cuối cùng, các tiếp điểm 
T và S vào vị trí hoàn chỉnh ở nấc 2, kết thúc chu trình 
chuyển nấc theo chiều tăng (hình 5g).

Chu trình giảm nấc (phải -> trái): Được thể hiện theo 
trình tự trong hình 5g -m

Tiếp điểm S ban đầu ở tiếp điểm nấc 2, dòng điện 
không chạy qua nó bởi vì sự hiện diện của điện trở 
chuyển tiếp (hình 5g). Khi tiếp điểm S trượt khỏi cạnh của 
tiếp điểm nấc 2, không có hồ quang do trước đó không 
có dòng chạy qua tiếp điểm S (hình 5h). Tiếp điểm S tiếp 
tục hành trình chuyển tiếp sang tiếp điểm nấc trong lúc 
tiếp điểm T vẫn đang tiếp xúc với nấc 2. Khi tiếp điểm S 
tiếp xúc với nấc 1, dòng quẩn Ic = E/R sẽ xuất hiện, và phụ 
thuộc vào chiều công suất, dòng tổng I ± Ic chạy qua tiếp 
điểm T (hình 5i). Khi tiếp điểm T trượt khỏi nấc 2, sự gián 
đoạn dòng I ± Ic sẽ sinh ra hồ quang (hình 5k); khi nó tiến 
về 0 theo chu kỳ điện, dòng điện sẽ chuyển tiếp qua điện 
trở R, điện áp phục hồi E ± IR xuất hiện giữa khoảng hở 
tiếp điểm T (hình 5l). Cuối cùng, các tiếp điểm T và S vào 
vị trí hoàn chỉnh ở nấc 1, kết thúc chu trình chuyển nấc 
theo chiều giảm (hình 5m).

CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG BỘ ĐIỀU ÁP CÓ TẢI (OLTC)
PHẦN 1: CẤU TẠO, CHU TRÌNH LÀM VIỆC VÀ CÁC CƠ CHẾ LÃO HÓA 

(Tiếp theo)

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.
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Hình 5. Chu trình chuyển nấc của bộ OLTC dạng dao chọn lựa một điện trở - chiều tăng (a-g) và chiều giảm (g-m)

Bảng 3. Phân tích chu trình chuyển tiếp của dao chọn lựa một điện trở

Chiều Hình Tiếp điểm Dòng ngắt Điện áp phục hồi Số lần ngắt dòng*

1->2
5(b) T I RI N/2

5(e) S E/R E N/2

2->1
5(h) S - - N/2

5(k) T E/R ± I E ± RI N/2
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* Đối với N thao tác chuyển nấc, trong đó N/2 thao tác tăng và N/2 thao tác giảm

Các đại lượng nêu trong bảng 3 đều là đại lượng vector. Để tính toán biên độ đại số, ta có thể căn cứ vào giản đồ 
vector trong bảng 4 để suy ra công thức tính toán dòng ngắt trong bảng 5, trong đó cosϕ là hệ số công suất.

Bảng 4. Giản đồ vector trong chu trình chuyển nấc của bộ OLTC dạng chọn lựa một điện trở

(a) Giai đoạn đầu (b) Kết thúc chu trình (c) Giản đồ tổng hợp

Tương ứng hình 5(b) Tương ứng hình 5(d)

Bảng 5. Biểu thức tính đại lượng số dòng ngắt trong 
chu trình chuyển nấc của bộ OLTC 

dạng chọn lựa một điện trở

Chiều
Tiếp 
điểm

Dòng ngắt

Tăng 
nấc

T I

S E/R

Giảm 
nấc

S -

T

Đối với nguyên lý chuyển tiếp một điện trở, chiều 
công suất có ảnh hưởng rõ rệt lên chu trình ngắt dòng ở 
các tiếp điểm. Hình 6(a) diễn tả vector dòng điện và điện 
áp khi mà cuộn thứ cấp (có bộ đổi nấc) nhận công suất 
và truyền công suất đi ở cuộn thứ cấp. Hình 6(b) diễn tả 
chiều ngược lại, cuộn dây có bộ đổi nấc truyền công suất 
đi. Hình 6(c) và 6(d) thể hiện chu trình ngắt dòng của tiếp 
điểm T tương ứng với chiều công suất trong hình 6(a), cho 
thấy dòng quẩn Ic ngược chiều với dòng chính I. Trong khi 
đó, với chiều công suất ngược lại thì Ic và I lại cùng chiều, 
và điều này khiến cho dòng ngắt ở tiếp điểm T lớn hơn 
nhiều. Sự bất đối xứng này chính là nhược điểm chung của 
các chu trình dùng một điện trở [7]. 

Hình 6: Ảnh hưởng của chiều công suất lên dòng ngắt ở các 
tiếp điểm
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2.2. Chu trình dao chọn lựa hai điện trở

Như đã đề cập, điểm hạn chế của dạng chuyển tiếp một điện trở nằm ở việc chu trình chuyển tiếp phụ thuộc vào 
chiều công suất. Để khắc phục nhược điểm này, các thiết kế dạng hai điện trở chuyển tiếp có thể được sử dụng. Một 
chu trình chuyển nấc của dạng này được thể hiện trong hình 7, trong đó (a) - (f ) miêu tả chu trình chuyển nấc 1->2, còn 
(g) - (l) giải thích quá trình chuyển nấc ngược lại.

Tiếp điểm trung tâm B trong trạng thái bình thường sẽ dẫn toàn bộ dòng điện qua cuộn dây của máy biến áp, nên 
nó được gọi là tiếp điểm chính. Các tiếp điểm phụ A và C sẽ thay phiên nhau tạm thời dẫn dòng trong quá trình chuyển 
tiếp. Vào mỗi lần chuyển tiếp, tiếp điểm B luôn phải ngắt dòng I, với điện áp phục hồi sau đó là RI. Vì vậy, trong N lần 
chuyển nấc, chắc chắn tiếp điểm này phải có N lần ngắt dòng. Trong các chu trình tăng nấc, tiếp điểm chuyển tiếp A 
sẽ phải ngắt dòng of (E − RI)/2R, với điện áp phục hồi E - RI trong khi tiếp điểm C không cần phải trải qua chu trình ngắt 
dòng nào (hình 7e). Ở chiều chuyển nấc ngược lại, tiếp điểm C phải ngắt dòng (E + RI)/2R, với điện áp phục hồi E + RI 
(hình 7k) trong khi tiếp điểm A lại được nghỉ ngơi. Vì vậy, trong N lần chuyển nấc đối xứng (mỗi bên chuyển N/2 lần), các 
tiếp điểm chuyển tiếp sẽ chỉ phải ngắt dòng N/2 lần. Bảng 6 phân tích chi tiết về chu trình chuyển tiếp của dạng này, 
giản đồ vector công thức đại số được thể hiện trong bảng 7 và 8. 

Hình 7: Chu trình chuyển nấc của bộ OLTC dạng dao chọn nấc hai điện trở, chiều tăng (a - f ) và chiều giảm (g-l)

Bảng 6: Phân tích chu trình chuyển tiếp của dao chọn lựa hai điện trở

Chiều Chu kỳ Hình Tiếp điểm Dòng ngắt
Điện áp 

phục hồi
Số lần ngắt 

dòng

Tăng nấc Nhẹ
7(c) B I RI N

7(e) A (E − RI)/2R E − RI N/2

Giảm nấc Nặng
7(i) B I RI N

7(k) C (E + RI)/2R E + RI N/2
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Ta có thể dễ dàng nhận ra rằng, tiếp điểm B có dòng ngắt không phụ thuộc vào chiều công suất. Đối với các tiếp 
điểm A và C, độ lớn dòng ngắt của chúng chỉ đơn giản là hoán vị cho nhau khi chiều công suất thay đổi, và nhìn tổng 
quan thì chu trình tổng không có sự khác biệt. Ưu điểm của các chu trình chuyển tiếp sử dụng hai điện trở là không bị 
ảnh hưởng bởi chiều công suất.

Bảng 7: Biểu thức tính đại lượng số dòng ngắt trong chu trình chuyển nấc của bộ OLTC 
dạng dao chọn lựa hai điện trở

Chiều Tiếp điểm Dòng ngắt

Tăng 
nấc

B I

A

Giảm 
nấc

B I

C

Bảng 8: Giản đồ vector trong chu trình chuyển nấc của bộ OLTC dạng dao chọn lựa hai điện trở

(a) Khi tiếp điểm B 
mở

(b) Bắt cầu
(c) Khi tiếp điểm A 

mở
(d) kết thúc chu trình (e) Giản đồ tổng hợp

Tương ứng hình 7(c) Tương ứng hình 7(d) Tương ứng hình 7(e) Tương ứng hình 7(f )

2.3. Chu trình dao chuyển hướng hai điện trở (kiểu số 1)

Các bộ đổi nấc dạng dao chuyển hướng tách rời cơ cấu tiếp xúc với hồ quang (dao chuyển hướng) và bộ phận chọn 
nấc (tap selector). Hình 8 và 9 lần lượt miêu tả hai thao tác chuyển nấc theo chiều tăng và giảm của bộ OLTC dạng dao 
chuyển hướng theo kiểu số 1, trong đó có các tiếp điểm tĩnh nấc 1, 2 và 3 của bộ phận chọn nấc, cùng các tiếp điểm W, 
X, Y, Z của dao chuyển hướng. Tiếp điểm chính W và Z luôn phải ngắt dòng I với điện áp phục hồi RI. Sự ngắt dòng chỉ 
diễn ra một lần trên mỗi tiếp điểm chính trong hai thao tác tăng nấc, nên trong N thao tác thì mỗi tiếp điểm chính chỉ 
thực hiện ngắt dòng N/2 lần.

Trong quá trình chuyển nấc từ 1 lên 2 (lẻ - chẵn), tiếp điểm X phải ngắt dòng (E/R+ I)/2, với điện áp phục hồi E + RI 
(hình 8e); đây được xem là chu kỳ ngắt dòng nặng theo hướng chuyển nấc lẻ - chẵn; còn tiếp điểm Y không phải ngắt 
dòng. Khi chuyển lên nấc tiếp theo trong cùng chiều tăng (hướng chẵn - lẻ), tiếp điểm X sẽ được nghỉ ngơi, trong khi 
tiếp điểm Y sẽ thực hiện chu trình ngắt dòng (E/R+ I)/2, với điện áp phục hồi E + RI (hình 8l). Ở các quá trình chuyển nấc 
theo chiều giảm, chu trình ngắt dòng của các tiếp điểm X và Y được đảo ngược lại. Bảng 10 phân tích các chu kỳ đối với 
từng tiếp điểm, trong đó có thể dễ dàng nhận thấy rằng với tổng số N lần thao tác đối xứng (N/2 thao tác cùng chiều), 
mỗi tiếp điểm chuyển tiếp sẽ phải thực hiện N/4 lần cắt dòng lớn và N/4 lần cắt dòng nhỏ.
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Hình 8: Chu trình chuyển nấc của bộ OLTC dạng dao chuyển hướng theo chiều tăng nấc (kiểu số 1)

Bảng 9: Giản đồ vector trong chu trình chuyển nấc của bộ OLTC dạng chuyển hướng hai điện trở (kiểu số 1)

(a) Dòng chạy qua 
điện trở

(b) ) Bắt cầu (c) Dòng chạy qua 
điện trở

(d) Kết thúc

Tương ứng hình 8(c) Tương ứng hình 8(d) Tương ứng hình 8(f ) Tương ứng hình 8(g) Giản đồ tổng hợp
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Hình 9: Chu trình chuyển nấc của bộ OLTC dạng dao chuyển hướng theo chiều giảm nấc (kiểu số 1)

Bảng 10: Phân tích chu trình chuyển tiếp của dao chuyển hướng hai điện trở (kiểu số 1)

Chiều Chu kỳ Hình Tiếp điểm Dòng ngắt Điện áp phục hồi Số lần ngắt

1 -> 2 Nặng đối với X
8(b) W I RI N/2

8(e) X (E/R+ I)/2 E + RI N/4

2 -> 3 Nặng đối với Y
8(h) Z I RI N/2

8(l) Y (E/R+ I)/2 E + RI N/4

3 -> 2 Nhẹ đối với X
9(b) W I RI N/2

9(e) X (E/R− I)/2 E − RI N/4

2 -> 1 Nhẹ đối với Y
9(h) Z I RI N/2

9(l) Y (E/R− I)/2 E − RI N/4

Độ lớn đại số của dòng ngắt qua các tiếp điểm phụ như sau:

- Chu kỳ nặng: 

- Chu kỳ nhẹ: 
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Các tiếp điểm chính W và Z luôn ngắt dòng I với điện áp phục hồi RI, bất kể chiều công suất. Mỗi tiếp điểm chuyển 
tiếp sẽ phải ngắt dòng (E + RI)/2R (chu trình nặng) N/4 lần và (E − RI)/2R (chu kỳ nhẹ) N/4 lần trong N thao tác đối xứng. 
Khi chiều công suất thay đổi, vector dòng điện I đổi chiều, chu kỳ nặng và chu kỳ nhẹ hoán vị cho nhau. Cũng như chu 
trình dao chọn lựa hai điện trở, chu trình dao đổi hướng hai điện trở không bị ảnh hưởng bởi chiều công suất. 

2.4. Chu trình dao chuyển hướng hai điện trở (kiểu số 2)

Điểm khác biệt cơ bản nhất giữa chu trình dao chuyển hướng kiểu số 1 và kiểu số 2 nằm ở trình tự chuyển tiếp. 
Trong chu trình kiểu số 1, tiếp điểm chính mở trước rồi tiếp điểm chuyển tiếp thứ hai mới được đóng vào. Với kiểu số 2, 
tiếp điểm chuyển tiếp thứ hai đóng vào trước rồi tiếp điểm chính đầu tiên mới được mở ra. Chu trình chuyển tiếp của 
dao đảo hướng hai điện trở kiểu số 2 được thể hiện trong hình 10 - 11.

Ở hướng tăng nấc (1->2, 2->3) trong hình 10, các tiếp điểm chính J và M luôn ngắt dòng E/R + I với điện áp phục hồi 
(E + RI)/2. Sự ngắt dòng này chỉ xảy ra một lần trong số bốn lần chuyển nấc đối xứng (hai lần tăng và hai lần giảm). Vì vậy, 
trong N thao tác chuyển nấc đối xứng thì mỗi tiếp điểm chính chỉ thực hiện N/4 lần ngắt dòng. Trong hướng chuyển nấc 
lẻ - chẵn, tiếp điểm chuyển tiếp K phải ngắt dòng E/R với điện áp phục hồi E, còn tiếp điểm chuyển tiếp L không phải 
thực hiện lần ngắt dòng nào.

Ở hướng giảm nấc (3->2, 2->1) trong hình 11, các tiếp điểm chính J và M luôn ngắt dòng E/R - I với điện áp phục hồi 
(E − RI)/2. Tương tự như chu trình tăng nấc, trong N thao tác chuyển nấc đối xứng thì mỗi tiếp điểm chính chỉ thực hiện 
N/4 lần ngắt dòng. Dễ nhận thấy, E + RI lớn hơn E − RI, nên hướng tăng nấc được xem là chu trình nặng, còn hướng giảm 
nấc là chu trình nhẹ. Trong hướng giảm nấc, tiếp điểm chuyển tiếp L phải ngắt dòng E/R với điện áp phục hồi E, còn tiếp 
điểm chuyển tiếp K không phải thực hiện lần ngắt dòng nào. 

Hình 10: Chu trình chuyển nấc kiểu 2 của bộ OLTC dạng dao chuyển hướng theo chiều tăng nấc (kiểu số 2)
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Bảng 11: Phân tích chu trình chuyển tiếp của dao đảo hướng hai điện trở (kiểu số 2)

Chiều Chu trình Hình Tiếp điểm Dòng ngắt Điện áp phục hồi Số lần ngắt

1->2 Nặng
10(c) J E/R + I (E + RI)/2 N/4

10(e) K E/R E N/2

2->3 Nặng
10(i) M E/R + I (E + RI)/2 N/4

10(k) L E/R E N/2

3->2 Nhẹ
11(c) J E/R − I (E − RI)/2 N/4

11(e) K E/R E N/2

2->1 Nhẹ
11(i) M E/R − I (E − RI)/2 N/4

11(k) L E/R E N/2

Ghi chú
J, K chỉ phải ngắt dòng khi chuyển nấc từ lẻ - chẵn

L, M chỉ phải ngắt dòng khi chuyển nấc từ chẵn - lẻ

Hình 11: Chu trình chuyển nấc kiểu 2 của bộ OLTC dạng dao chuyển hướng theo chiều giảm nấc (kiểu số 2)
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Hình 12 miêu tả giản đồ vector trong chu trình 
chuyển nấc của bộ OLTC dạng dao chuyển hướng hai điện 
trở kiểu số 2, tham khảo từ phụ lục A của tiêu chuẩn IEC 
60214-1:2014. Một điểm thú vị có thể quan sát từ bảng 
phân tích các chu trình: ở chu trình kiểu số 2, chu kỳ và 
dòng ngắt trên các tiếp điểm phụ thay đổi cho các tiếp 
điểm chính ở chu trình kiểu số 1. 

Hình 12: Giản đồ vector trong chu trình chuyển nấc của bộ 
OLTC dạng chọn nấc hai điện trở (kiểu số 2) [1]

2.5. Chu trình dao chân không

Các dao chọn lựa và dao chuyển hướng có buồng 
chân không (gọi tắt là dao chân không) về cơ bản có chu 
trình tương tự với các dạng đã trình bày, chỉ bổ sung thêm 
một vài bước trung gian. Hình 13 miêu tả sơ đồ nguyên lý 
của quá trình chuyển tiếp các loại dao chân không trong 
bộ OLTC. Các bảng 12 và 13 tham khảo và giới thiệu lại 

bảng phân tích chu trình chuyển mạch của các loại dao 
chân không từ tiêu chuẩn IEC 60214-1:2014.

Hình 13: Sơ đồ nguyên lý chu trình chuyển tiếp của các dao 
chân không [1]

Trong đó:
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o
, S

e
: Các tiếp điểm tĩnh chọn nấc

- S
m

, S
t1

, S
t2

: Các tiếp điểm của dao lựa chọn

- V
m

: Tiếp điểm chỉnh (nằm trong buồng chân không)

- V
t
, V

to
, V

te
, V

t1
, V

t2
: Các tiếp điểm chuyên tiếp (nằm 

trong buồng chân không)

- A
m

, A
t
: Các khóa phụ trợ chuyển mạch

Bảng 12: Phân tích chu trình của dao chọn nấc chân không [1]

Ghi chú:

* Phụ thuộc vào chiều công suất  ** Phụ thuộc vào chiều chuyển nấc
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Bảng 13: Phân tích chu trình của dao chuyển hướng chân không [1]

3. CƠ CHẾ LÃO HÓA

3.1. Hồ quang và sự hình thành các khí cháy

Trong quá trình chuyển nấc, dù rằng dòng chính qua 
máy biến áp không bị gián đoạn, nhưng có khá nhiều thao 
tác chuyển tiếp trong nội bộ của bộ điều áp. Điều này gây 
ngắt dòng ở các tiếp điểm chính cũng như chuyển tiếp 
và tạo ra hồ quang. Vì phải thường xuyên tiếp xúc với hồ 
quang trong quá trình vận hành, các tiếp điểm này dần sẽ 
bị mài mòn. Bên cạnh đó, hồ quang sẽ đốt nóng dầu cách 
điện, gây ra các phản hứng hóa học, hình thành các khí 
cháy, tạo ra các hợp chất carbon. Những vấn đề này xảy ra 
trong thời gian dài sẽ làm suy giảm chất lượng của các tiếp 
điểm và dẫn đến những hiện tượng như cốc hóa, mụi than 
đóng trên bề mặt, hay nghiêm trọng hơn là hiện tượng 
cháy rỗ tiếp điểm.

Đối với các bộ đổi nấc có tiếp điểm chuyển tiếp 
ngâm trong dầu, các khí cháy như hydrogen (H

2
), meth-

ane (CH4), ethane (C2H6), ethylene (C2H4), và acetylene 
(C2H2) sẽ được sinh ra kể cả trong quá trình vận hành bình 
thường. Hồ quang trong dầu sẽ sản sinh ra chủ yếu là hy-
drogen và acetylene, kèm theo một lượng nhỏ các khí quá 
nhiệt bao gồm methane, ethane và ethylene. Mối quan hệ 
giữa tốc độ sinh khí cháy và nhiệt độ điểm nóng trong dầu 
được minh họa qua hình 14. Ở các bộ OLTC sử dụng dao 
chân không, toàn bộ các thao tác chuyển tiếp dòng đều 
được thực hiện trong các buồng chân không. Hoạt động 
của khóa đảo chiều mở rộng và các tiếp điểm của bộ phận 
chọn nấc ngâm trong dầu gần như rất ít hình thành các 
khí cháy. Tốc độ và sự hình thành các khí cháy phụ thuộc 
vào cấu tạo của bộ OLTC, nguyên lý chuyển tiếp, dòng tải 
và tần suất chuyển nấc [8].

Hình 14: Mối quan hệ giữa tốc độ sinh khí cháy và nhiệt độ 
điểm nóng trong dầu [9]

3.2. Sự lão hóa dài hạn của các tiếp điểm

Như đã đề cập ở các mục trước, bộ OLTC có nhiều tiếp 
điểm, hoạt động với các chu trình ngắt với dòng có độ lớn 
khác nhau, điện áp phục hồi khác nhau. Đối với OLTC kiểu 
dao đảo hướng, các tiếp điểm hồ quang được thiết kế để 
cắt dòng tải / dòng quẩn; trong khi các tiếp điểm của bộ 
phận chọn nấc hay khóa đảo chiều để mở rộng phạm vi 
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điều áp thì không. Vì lý do này mà các tiếp điểm của bộ 
phận chọn nấc ít bị hư hại hơn các tiếp điểm ngắt dòng, 
nơi mà sự lão hóa gây ra chủ yếu do hồ quang. Cơ chế lão 
hóa ở các tiếp điểm không ngắt dòng chủ yếu là do ảnh 
hưởng của hiện tượng quá nhiệt trong thời gian dài. Các 
tiếp điểm chọn nấc ở một số nấc điện áp không thường 
xuyên được thao tác trong thời gian dài cũng có thể bị 
ảnh hưởng bởi cơ chế lão hóa dài hạn [10].

(a) Vết phóng hồ quang ở các tiếp 
điểm tĩnh ở bộ phận chọn nấc

(b) Hiện tượng mài 
mòn tiếp điểm ở các 
tiếp điểm ngắt dòng

Hình 15: Hình minh họa cho quá trình lão hóa các tiếp điểm 
của bộ OLTC (nguồn [11])

Hình thành các lớp màng dầu trên bề mặt tiếp điểm

Điện trở tiếp xúc của tiếp điểm sẽ gia tăng theo thời 
gian. Quá trình lão hóa dài hạn này bắt đầu từ hiện tượng 
oxy hóa bề mặt và sự cấu thành các polymer hữu cơ. Ở 
nhiệt độ cao, lớp tạp chất bao gồm các hợp chất hữu cơ 
trong dầu biến áp, có chứa polyacrylates và polyfurans, 
kết dính với lớp oxide hình thành trên bề mặt tiếp điểm, 
ảnh hưởng đến chất lượng dẫn dòng.

Sự hình thành lớp màng dầu là giai đoạn đầu trong 
quá trình lão hóa dài hạn. Các khảo sát thực hiện trong 
phòng thí nghiệm cho thấy lớp này dày lên theo thời gian, 
điện trở tiếp xúc của bề mặt tiếp điểm sẽ càng gia tăng, 
tốc độ phụ thuộc vào nhiệt độ bề mặt của tiếp điểm. Lớp 
màng dầu này có thể phần nào được loại bỏ trong giai 
đoạn đầu tiên của quá trình lão hóa bằng cách thao tác 
chuyển nấc để tiếp điểm dẫn dòng, qua đó gián tiếp quét 
sạch bề mặt của tiếp điểm và trì hoãn quá trình lão hóa 
dài hạn [12].

Tiếp điểm bị cốc hóa và đóng muội than

Hiện tượng phóng điện nhỏ sẽ góp phần quét sạch 
lớp tạp chất trên bề mặt. Tuy nhiên, sự phóng điện này 
sẽ trở nên nghiêm trọng hơn trong quá trình lão hóa tiếp 
điểm, thậm chí có thể gây phân hủy dầu cách điện, sinh 
ra muội than carbon đóng cặn trên bề mặt tiếp điểm. Quá 
trình cốc hóa được đẩy nhanh theo hiệu ứng nhiệt do sự 
gia tăng của điện trở tiếp xúc.

Hư hỏng tiếp điểm

Các tiếp điểm bắt đầu bị mài mòn cục bộ, dần hình 
thành các điểm rỗ trên bề mặt. Đây được xem là giai đoạn 

cuối của quá trình lão hóa dài hạn, khi mà tình trạng của 
tiếp điểm đã bị tổn hại không thể phục hồi được.

Hình 16: Hình ảnh thực tế của hiện tượng cốc hóa, đóng 
muội than trên các tiếp điểm (nguồn [12])

4. KẾT LUẬN

Bài viết đã giới thiệu tổng quan về các cấu trúc cơ 
bản của bộ điều áp có tải (OLTC), đồng thời phân tích một 
số chu trình hoạt động phổ biến. Các cơ chế lão hóa ngắn 
hạn và dài hạn cũng đã được đề cập trong nội dung bài 
viết kỳ này. Những thông tin trên sẽ rất hữu ích đối với 
người kỹ sư thí nghiệm trong công tác chẩn đoán tình 
trạng cho máy biến áp lực.
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Tính đến ngày 07/5/2021, Bệnh 
viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 
đã trở thành ổ dịch lớn tại Hà 

Nội và Bệnh viện K cũng bị phong tỏa 
trong cùng ngày. Để phục vụ công tác 
phòng chống dịch, Tổng Công ty Điện 
lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã sẵn sàng 
kích hoạt các phương thức vận hành 
cùng các chế độ làm việc để đảm bảo 
cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn 
định cho các cơ sở y tế và nhu cầu của 
khách hàng trên địa bàn Thủ Đô.

Hiện nay diễn biến dịch bệnh 
COVID-19 hết sức phức tạp, tại Hà 
Nội đã có 2 bệnh viện và nhiều khu 
dân cư là nơi ở của các bệnh nhân bị 
phong tỏa. EVNHANOI đã chủ động 
phối hợp với các bệnh viện, cơ sở y tế 
trên địa bàn để thống nhất phương 
án cấp điện hợp lý, ưu tiên đảm bảo 
nguồn điện an toàn, ổn định, liên 
tục cho các bệnh viện, cơ sở y tế đặc 

biệt là các bệnh viện, cơ sở y tế có 
tiếp nhận theo dõi và điều trị cách ly 
các bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm 
COVID-19. EVNHANOI sẽ không thực 
hiện ngừng cấp điện theo kế hoạch 
trên các đường dây, trạm biến áp có 
ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các 
bệnh viện, cơ sở y tế, trừ trường hợp 
xử lý sự cố.

EVNHANOI tăng cường kiểm 
tra đo nhiệt độ tiếp xúc, đo công 
suất trạm và đường dây hạ thế, dây 
trung áp, đặc biệt các đường cáp cấp 
điện cho các khu vực cần đảm bảo 
điện, trọng điểm đảm bảo điện, phát 
hiện kịp thời các trường hợp quá 
tải không đảm bảo an toàn để có 
phương án xử lý ngay. Bên cạnh đó 
tăng cường các ca trực, các đợt kiểm 
tra tại trạm cung cấp điện cho các 
bệnh viện trên địa bàn Hà Nội như: 
Bệnh Viện Nhiệt đới TW, Bệnh viện 
Bạch Mai, Bệnh viện Phổi TW, Bệnh 
viện Nhi TW… Khi Bệnh Viện Nhiệt 

ĐẢM BẢO ĐIỆN CHO CÁC BỆNH VIỆN, CƠ SỞ Y TẾ 
PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

EVNHANOI thực hiện nhiệm vụ tại thôn Lỗ Giao, xã Việt Trung, Đông Anh, Hà Nội

EVNHANOI thực hiện kiểm tra các TBA cấp điện cho các bệnh viện và cơ sở y tế

Ñieän & Ñôøi soáng     16

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏCî



đới TW trở thành ổ dịch lớn của Hà 
Nội, EVNHANOI đã thực hiện các kịch 
bản được lên sẵn để đảm bảo cung 
ứng điện phục vụ công tác phòng, 
chống dịch Covid-19. Xây dựng các 
phương án đảm bảo cung cấp điện 
cho các Bệnh viện thực hiện công 
tác phòng chống dịch kể cả trường 
hợp xấu nhất xảy ra.

Trung tâm Điều độ Hệ thống 
điện TP Hà Nội đã lên phương án chia 
2 khối, khối 1 điều hành trực tiếp lưới 
điện và cách ly hoàn toàn với bên 
ngoài, khối 2 làm việc từ xa và hỗ trợ 
cho khối 1 hoàn thành nhiệm vụ. Đơn 
vị triệt để sử dụng các công nghệ hiện 
đại để giám sát và điều khiển từ xa hạn 
chế tối đa việc sử dụng con người để 
kiểm tra, thao tác thiết bị. Đơn vị cũng 

đã lên kế hoạch, tính toán phụ tải, ghi 
chú các điểm đảm bảo điện và ưu tiên 
các cơ sở y tế với quyết tâm cung ứng 
điện an toàn, liên tục, ổn định cho lưới 
điện Hà Nội. 

EVNHANOI đã chuẩn bị các kịch 
bản ứng phó cho tình huống xấu 
nhất, các CBCNV được trang bị đầy đủ 
trang thiết bị bảo hộ theo quy định 
của Bộ Y tế khi thực hiện nhiệm vụ, 
quyết tâm bằng mọi nỗ lực đảm bảo 
cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn 
định cùng Thủ đô và đất nước chống 
dịch Covid-19.

Trong bối cảnh ngành Y tế đang 
khuyến cáo hạn chế tiếp xúc trực 
tiếp để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan 
do virus Covid-19, EVNHANOI cũng 
khuyến khích các khách hàng tăng 
cường sử dụng các công cụ và dịch vụ 
điện trực tuyến khi có nhu cầu về dịch 
vụ điện. Trong quá trình sử dụng điện, 
nếu gặp khó khăn, vướng mắc khách 
hàng vui lòng liên hệ Trung tâm Chăm 
sóc khách hàng của EVNHANOI (Tổng 
đài 19001288 phục vụ 24/7) để được 
tiếp nhận, tư vấn và giải đáp.

Việt Anh

EVNHANOI sẵn sàng kích hoạt trung tâm điều hành dự phòng trong trường hợp 
khẩn cấp

       

EVNHANOI kiểm tra tình trạng vận hành của thiết bị

Ñieän & Ñôøi soáng     17

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏC î



Với mong muốn đến gần hơn 
với người lao động để thấu 
hiểu, tâm tư nguyện vọng từ 

đó có những định hướng hoạt động 
hiệu quả trong công tác công đoàn, 
tại buổi làm việc với Đội TTĐ Bảo Yên, 
Đội TTĐ TP Tuyên Quang các đồng chí 
lãnh đạo EVNNPT và thành viên trong 
đoàn đã gần gũi lắng nghe tâm tư 
nguyện vọng, chia sẻ và trao đổi với 
người lao động về những nhiệm vụ 
trọng tâm của Tổng công ty, đồng thời 
động viên khích lệ tinh thần người lao 
động cùng chung sức, đồng lòng vì sự 
phát triển của EVNNPT.

Tại buổi tọa đàm nhân tháng 
công nhân và tháng hành động về 
ATVSLĐ năm 2021 tổ chức tại đội TTĐ 

thành phố Tuyên Quang do công 
đoàn EVNNPT chủ trì; đồng chí Bùi Văn 
Kiên - UVBTV, Phó TGĐ EVNNPT đánh 
giá cao công tác tổ chức sản xuất và 
chăm lo điều kiện làm việc, đời sống 
tinh thần cho NLĐ của TTĐ Tây Bắc và 
chia sẻ về quá trình phát triển, chiến 
lược mục tiêu phát triển của EVNNPT; 
đồng chí nêu rõ để có được kết quả 
như hôm nay đó là sự đoàn kết, tận 
tâm của CBCNV, sự quan tâm chỉ đạo 
chăm lo đến người lao động của lãnh 
đạo từ cấp Tổng công ty đến các cấp 
trực thuộc đã tạo sự đồng thuận hai 
chiều đảm bảo sự chỉ đạo thông suốt 
từ EVNNPT đến các bộ phận cơ sở và 
trao đổi với người lao động về quản 
trị bằng văn hóa với cốt lõi văn hóa 
EVNNPT lấy con người làm trung tâm.

Chủ trì buổi tọa đàm đ/c Trịnh 
Tuấn Sơn - UVBTV Đảng ủy, CTCĐ 

CÔNG ĐOÀN EVNNPT TỔ CHỨC THĂM HỎI 
NGƯỜI LAO ĐỘNG, TỔ CHỨC TỌA ĐÀM NHÂN THÁNG CÔNG NHÂN

 VÀ THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ ATVSLĐ TẠI TRUYỀN TẢI ĐIỆN TÂY BẮC
Hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, từ ngày 26-
27/4/2021 đoàn công tác của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã trực tiếp 
đến thăm hỏi động viên, trao quà và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động 
tại đội truyền tải điện Bảo Yên, Đội Truyền tải điện thành phố Tuyên Quang trực thuộc 
Truyền tải điện (TTĐ) Tây Bắc, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) và tổ chức buổi tọa đàm 
nhân tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021.

Ông Bùi Văn Kiên - UVBTV, PTGĐ EVNNPT phát biểu tại buổi tọa đàm nhân tháng 
công nhân và tháng hành động về ATVSLĐ tại đội TTĐ TP Tuyên Quang

Ông Trịnh Tuấn Sơn - UVBTV Đảng ủy, CTCĐ EVNNPT chủ trì buổi tọa đàm nhân 
tháng công nhân và tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 tại đội TTĐ TP Tuyên 

Quang, TTĐ Tây Bắc

Ñieän & Ñôøi soáng     18

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏCî



EVNNPT đã phân tích kỹ nội dung 
bản dự thảo hệ thống phân loại hệ 
số chức danh và nhiệm vụ của người 
lao động trong việc thực hiện chủ đề 
năm, các nhiệm vụ chính trị trọng 
tâm trong năm 2021 và lắng nghe 
chia sẻ của người lao động về tâm tư 
nguyện vọng cũng như giải đáp các ý 
kiến đề xuất và cùng thảo luận các ý 
kiến để nâng cao vai trò hiệu quả của 
mạng lưới ATVSV; đồng chí khẳng 
định đây là lực lượng rất quan trọng, 
là cánh tay nối dài của tổ chức công 
đoàn trong công tác tuyên truyền, 
đánh giá rủi ro trong lao động và 
giám sát thực hiện công tác ATVSLĐ 
tại nơi làm việc…Đồng chí cũng đề 
nghị công đoàn các cấp trong PTC1 
cần đưa ra những nhận định, đánh 
giá khách quan về thực trạng hoạt 
động của mạng lưới ATVSV; Từ đó, 
cần có những giải pháp hay hiệu 
quả trong công tác tuyên truyền, 
đào tạo, huấn luyện; xây dựng, quản 
lý hoạt động của mạng lưới ATVSV; 
các phương pháp nhận diện rủi ro, 
mối nguy trong SXKD; các chính sách 
trong công tác an toàn; kiểm tra, giám 
sát và thực hiện kỷ luật lao động để 
nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn 
cho hoạt động của mạng lưới.

Lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của 
lãnh đạo EVNNPT, đ/c Trần Minh Tuấn 
- CTCĐ PTC1 đã đưa ra các kế hoạch 
hoạt động và các giải pháp thiết thực 
để phát triển và nâng cao vai trò, hiệu 
quả của tổ chức công đoàn, mạng 
lưới an toàn vệ sinh trong các hoạt 
động truyền tải điện.

Buổi tọa đàm diễn ra sôi nổi 
với nhiều ý kiến tâm huyết đã đem 
lại hiệu quả cao, đồng chí Chủ tịch 
công đoàn EVNNPT kết luận và giao 
nhiệm vụ tiếp tục triển khai nội dung 
trên đến các công đoàn cơ sở. Qua 
đây khẳng định công đoàn là cầu nối 
giữa chuyên môn và người lao động, 
là điểm tựa vững chắc cho người lao 
động. Với sự quan tâm, động viên 
kịp thời này, Công đoàn EVNNPT đã, 
đang và sẽ tạo động lực CBCNV khắc 
phục khó khăn, vươn lên tiếp tục 
đóng góp cho sự phát triển bền vững 
của EVNNPT và đơn vị thành viên.

Hải Triều

EVN HỖ TRỢ 300 TRIỆU ĐỒNG CHO BỆNH NHÂN 
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG

Chiều 27/4, tại Đà Nẵng, ông Trần Đình Nhân - Tổng Giám đốc Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã trao 300 triệu đồng tiền ủng hộ 
của Tập đoàn tới Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng để hỗ trợ kinh phí 

điều trị cho bệnh nhân nghèo.

Cùng tham gia đoàn có ông Nguyễn Thành - Phó Tổng giám đốc Tổng 
công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC).

Bác sĩ Trần Tứ Quý - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đại diện 
tiếp nhận ủng hộ. Lãnh đạo bệnh viện cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo 
EVN, EVNCPC cũng như CBNV, người lao động của Tập đoàn đối với bệnh 
nhân nghèo.

Mỗi ngày, bệnh viện điều trị nội trú cho khoảng 900 lượt bệnh nhân, 
khám 300  - 500 bệnh nhân. Có khoảng 40% bệnh nhân Đà Nẵng, còn lại 
là bệnh nhân đến từ các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên và cả 
nước. Bệnh nhân ung thư phải điều trị dài ngày, nên nhiều trường hợp đã 
rơi vào tình cảnh khánh kiệt.

    

Tổng Giám đốc 
EVN Trần Đình 
Nhân (thứ hai, 
từ trái sang) trao 
300 triệu đồng 
tiền ủng hộ của 
Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam 
tới Bệnh viện Ung 
bướu Đà Nẵng

Cũng theo Bác sĩ Trần Tứ Quý, mỗi ngày, bếp ăn từ thiện của bệnh 
viện cung cấp 3 bữa ăn cho bệnh nhân khó khăn, bệnh nhân nghèo với 
khoảng 2.000 suất. Thêm vào đó, bệnh viện còn thực hiện hoạt động hỗ 
trợ cho bệnh nhân khó khăn, bệnh nhân nghèo không có điều kiện kinh 
phí chữa trị bệnh. Do đó, sự hỗ trợ từ EVN, EVNCPC là rất có ý nghĩa với 
bệnh nhân.

Theo Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân, trong thời gian tới, EVN, 
EVNCPC và các đơn vị thành viên của Tập đoàn sẽ tiếp tục có những sự 
hỗ trợ cần thiết để chia sẻ khó khăn, động viên người bệnh ung thư vượt 
qua bệnh tật.

Cùng với nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện trên cả nước tới hơn 100 
triệu dân, các hoạt động an sinh xã hội được Tập đoàn và các đơn vị thành 
viên thường xuyên triển khai. Tính riêng trong các đợt cao điểm phòng, 
chống dịch COVID-19 vừa qua, EVN có nhiều hoạt động hỗ trợ các cơ sở 
khám chữa bệnh và cơ sở cách ly y tế nói riêng, khách hàng sử dụng điện 
nói chung, thực hiện giảm giá điện, tiền điện cho khách hàng với tổng số 
tiền hơn 12.000 tỉ đồng.  

 Nguyễn Phượng
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Tại buổi làm việc, ông Nguyễn 
Danh Duyên - Tổng Giám đốc 
EVNHANOI cho biết, trong 4 

tháng năm 2021, EVNHANOI đã đảm 
bảo cung cấp điện an toàn, ổn định 
trên địa bàn Thủ đô. Cụ thể, sản lượng 
điện thương phẩm lũy kế 3 tháng đầu 
năm  của Tổng công ty đạt khoảng 
4,3  tỉ  kWh, tăng 5,7% so với cùng 
kỳ năm 2020. Dự kiến, sản lượng 
điện thương phẩm cả năm 2021 của 
EVNHANOI sẽ đạt 20,75 tỉ kWh, bằng 
kế hoạch EVN giao. 

Các chỉ số quản lý kỹ thuật vận 
hành (tổn thất điện năng, suất sự cố, 
độ tin cậy cung cấp điện) cơ bản đạt 
kế hoạch được giao. Tổng công ty 
phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế 
hoạch EVN giao năm 2021. Đặc biệt, 
EVNHANOI hiện đã vận hành 46 trạm 
biến áp (TBA)  110kV không người 
trực, dự kiến  hoàn thành chuyển 
100% TBA không người trực vào cuối 
năm 2021.

Về công tác kinh doanh - dịch vụ 
khách hàng, đến hết tháng 3/2021, 
EVNHANOI đã tiếp nhận, giải đáp và 
xử lý gần 190.000 cuộc gọi đến Tổng 
đài 19001288. Tỉ lệ tiếp nhận yêu cầu 
của khách hàng qua các phương 
thức trực tuyến đạt 99,99%  tổng số 
yêu cầu. Chỉ số tiếp cận điện năng 
của EVNHANOI hiện đạt 2,75 ngày, 
tốt hơn kế hoạch EVN giao.

Đặc biệt, tính đến nay, 100% 
khách hàng thuộc EVNHANOI đã 

được lắp đặt công tơ điện tử (gần 2,7 
triệu công tơ); trong đó gần 2,5 triệu 
công tơ 1 pha. Ngoài ra, tất cả các yêu 
cầu, kiến nghị của khách hàng liên 
quan đến chỉ số công tơ, hóa đơn tiền 
điện được tổ chức kiểm tra, xác minh, 
xử lý trong vòng 24 giờ.

Phát biểu tại buổi làm việc, 
Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang 
Thành biểu dương các kết quả trong 
sản xuất - kinh doanh và đầu tư - xây 
dựng của Tổng công ty  thời gian 
qua.  Lãnh đạo Tập đoàn cũng ghi 
nhận công tác kinh doanh - dịch vụ 

EVNHANOI đã hoàn thành việc lắp đặt 100% công tơ điện tử
 trên địa bàn Thành phố.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu kết luận buổi làm việc với 
EVNHANOI.

EVNHANOI - “ĐIỂM SÁNG” 
TRONG CÔNG TÁC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Chiều 5/5, tại Hà Nội, Hội 
đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (EVN) làm việc 
với Tổng công ty Điện lực TP Hà 
Nội (EVNHANOI) về kết quả thực 
hiện kế hoạch sản xuất - kinh 
doanh, đầu tư - xây dựng 4 tháng 
đầu năm và ước thực hiện cả năm 
2021. Chủ tịch HĐTV EVN Dương 
Quang Thành chủ trì buổi họp.
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khách hàng của EVNHANOI 
ngày càng được nâng cao cả 
về chất và lượng, được chính 
quyền,  nhân dân Thủ đô và 
EVN ghi nhận, đánh giá cao.

Trong thời gian tới,  lãnh 
đạo Tập đoàn  yêu cầu Tổng 
công ty tiếp tục chủ động xây 
dựng kế hoạch, thực hiện tốt 
công tác quản lý vận hành 
lưới điện ổn định, liên tục, tin 
cậy, an toàn; đảm bảo cung 
ứng điện phát triển kinh tế - 
xã hội Thủ đô, nhất là đối với 
các sự kiện chính trị - xã hội 
quan trọng;  phối hợp chặt 
chẽ với UBND Thành phố Hà 
Nội trong việc  xem xét, rà 
soát, bổ sung quy hoạch các 
công trình điện trên địa bàn 
vào Quy hoạch phát triển Thủ 
đô giai đoạn 2021 - 2025.

Về việc thực hiện chủ 
đề năm 2021 “Chuyển đổi số 
trong Tập đoàn Điện lực quốc 
gia Việt Nam”, Chủ tịch HĐTV 
EVN Dương Quang Thành 
yêu cầu, Tổng công ty phải 
tích cực áp dụng các tiến bộ 
KHCN, nhất là thành quả của 
cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4 trong thực hiện công 
tác sản xuất - kinh doanh... 
Đặc biệt,  EVNHANOI phải trở 
thành doanh nghiệp  số vào 
năm 2023, góp phần đưa Tập 
đoàn chuyển đổi số thành 
công, trở thành doanh nghiệp 
số vào năm 2025 theo đúng 
kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo Tập đoàn cũng 
lưu ý EVNHANOI tiếp tục thực 
hiện tốt công tác đầu tư - xây 
dựng;  làm tốt công tác cân 
đối tài chính, bảo toàn và phát 
triển vốn nhà nước; tăng năng 
suất lao động; nâng cao công 
tác truyền thông; đặc biệt liên 
tục kiểm tra, giám sát, hoàn 
thiện quy chế, cách thức công 
tác ghi chỉ số, lập hóa đơn 
tiền điện nhằm không để xảy 
ra sai sót, nhất là trong mùa 
nắng nóng 2021.

 Huy Phong

ĐẢNG ỦY EVN THAM DỰ 
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT 
KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

Cuối tháng 4 vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung 
ương (DNTW) tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật 
kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Quy định số 164-QĐ/TW ngày 
1/2/2013 của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm 
cầu tại các Đảng bộ trực thuộc Khối DNTW.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy 
Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy EVN. Ảnh: Huy P.

Tại điểm cầu của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), có các đồng 
chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn; Hội đồng thành 
viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn. Cùng tham dự còn có các Kiểm soát viên Nhà 
nước tại EVN, Kế toán trưởng Tập đoàn.

Theo Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương - Y Thanh Hà Niê 
Kđăm, việc bồi dưỡng, cập nhật lần này nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong 
Khối nắm vững các nội dung quan trọng, cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIII 
của Đảng gắn với doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, trên cơ sở đó, cấp ủy 
các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực 
hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn 
Đảng bộ, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai 
thực hiện Nghị quyết.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên - Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ 
tướng Chính phủ đã truyền đạt về các nội dung quan trọng, cốt lõi trong văn 
kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với doanh nghiệp 
nhà nước.

  Huy Phong
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Tham dự buổi lễ có ông Trần 
Đình Nhân - Tổng giám đốc Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), 

ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám 
đốc EVN, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch 
Công đoàn Điện lực Việt Nam, lãnh 
đạo các Ban chuyên môn của EVN.

Về phía Tổng công ty Truyền 
tải điện Quốc gia (EVNNPT) có ông 
Nguyễn Tuấn Tùng - Chủ tịch HĐTV 
EVNNPT, ông Phạm Lê Phú - Tổng 
giám đốc EVNNPT, các Thành viên 
HĐTV, Phó Tổng giám đốc EVNNPT và 
nguyên lãnh đạo EVNNPT, PTC1 qua 

các thời kỳ.

Về phía PTC1 có ông Nguyễn 
Phúc An - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc 
Công ty, Chủ tịch Công đoàn, Ban 
Giám đốc, các đồng chí Trưởng, phó 
phòng, Lãnh đạo các Truyền tải điện 
trực thuộc và nguyên lãnh đạo PTC1 
qua các thời kỳ; Đại diện lãnh đạo các 
đơn vị trong EVN và EVNNPT...

Ngày 1/5/1981, Sở Truyền tải 
điện Miền Bắc (tiền thân của Công 
ty Truyền tải điện 1 ngày nay) được 
thành lập trực thuộc Công ty Điện 
lực 1. Sự ra đời của một đơn vị 

chuyên về truyền tải điện vào thời 
điểm đó là sự đòi hỏi của thực tế 
khách quan và cũng là một quyết 
định hết sức đúng đắn. Trải qua 40 
năm hình thành và phát triển, PTC1 
đã và đang lớn mạnh không ngừng, 
đóng một vai trò hết sức quan trọng 
trong việc đảm bảo cung cấp điện 
an toàn liên tục phục vụ phát triển 
kinh tế dân sinh cho miền Bắc và 
toàn quốc. Hiện Công ty là đơn vị 
thành viên lớn nhất của Tổng công 
ty Truyền tải điện Quốc gia. 

Tính đến nay, lưới truyền tải do 
PTC1 quản lý đã vươn xa đến tất cả 28 
tỉnh thành của miền Bắc (từ Hà Tĩnh 
trở ra). Hiện tại Công ty đang quản lý 
tổng số 72 trạm biến áp 220-500 kV 
với tổng công suất 47.547 MVA; gần 
11 nghìn km đường dây cao thế 220-
500 kV cùng hàng loạt các công trình 
đường dây và trạm 220 - 500 kV đang 
chuẩn bị đưa vào sản xuất. So với 
những ngày đầu thành lập cách đây 
40 năm, Công ty đã lớn mạnh vượt 
bậc cả về con người, cơ sở vật chất 
kỹ thuật, phương tiện, đảm bảo đáp 
ứng mọi yêu cầu của sản xuất. Trong 
40 năm qua, Công ty đã hoàn thành 
sứ mệnh truyền tải điện an toàn, ổn 
định đáp ứng mục tiêu phát triển 
kinh tế xã hội của đất nước.

Để đạt được những quả trên 
trong những năm qua hàng loạt các 
phong trào thi đua do Công ty phát 
động như trạm xanh sạch đẹp, trạm 
biến áp và đội đường dây kiểu mẫu, 

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 
KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP VÀ ĐÓN NHẬN 

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

Nhằm tiếp nối truyền thống lịch sử và ghi nhớ những công lao mà CBCNV đã gây dựng và phát triển 
qua nhiều thế hệ. Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập (01/5/1981-01/5/2021) 
vào sáng 24/4/2021 diễn ra tại Hà Nội. Tại buổi lễ PTC1 vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động Hạng 
Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân thừa ủy quyền của Chủ tịch nước gắn Huân 
chương Lao động hạng Ba lên lá cờ Tổ quốc, phần thưởng cao quý Đảng và Nhà 

nước trao tặng PTC1
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các hình thức tổ chức thi trắc nghiệm 
bằng máy tính, thi thợ giỏi đã được 
đề ra và được tất cả người lao động 
hưởng ứng. Từ các phong trào thi 
đua sản xuất đã tạo nên một PTC1 
phát triển toàn diện.

Công ty cũng luôn giành được 
sự tôn trọng của tất cả các đồng 
nghiệp trong ngành Điện trong các 
cuộc hội thảo và thảo luận quản lý 
hệ thống kỹ thuật truyền tải điện. 
Các mô hình thi đua của Công ty 
Truyền tải điện 1 trong các giai 
đoạn trước đây luôn được lấy làm 
cơ sở, làm mẫu cho các phong trào 
thi đua của các đơn vị bạn và làm 
tiền đề cho các phong trào thi đua 
của EVN, EVNNPT.

Bên cạnh đó, PTC1 còn là đơn 
vị rất tích cực tham gia các hoạt 
động xã hội. Công ty đã nhận phụng 
dưỡng 5 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 
xây dựng hàng chục ngôi nhà tình 
nghĩa trên mọi miền Tổ quốc, đóng 
góp nhiều ngày lương, trị giá hàng 
tỷ đồng cứu trợ đồng bào các vùng 
bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch họa, 
hàng năm ủng hộ người nghèo, trẻ 
em nhiễm chất độc da cam, người 
già không nơi nương tựa bằng tiền 
và hiện vật. Ủng hộ kịp thời các chiến 
sỹ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.

Tất cả các hoạt động này đã thể 

hiện chuẩn mực đạo đức, lòng nhân 
văn, nhân ái của tập thể cán bộ công 
nhân viên, đem lại hiệu quả cao 
trong công tác truyền thông, cũng 
như hình ảnh và uy tín của Công ty 
trong cộng đồng và xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch 
HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng 
cho biết: Trải qua 40 năm xây dựng 
và phát triển, với rất nhiều lần thay 
đổi mô hình, cơ cấu tổ chức, biến 
động lớn về lực lượng lao động, 
nhưng tập thể lãnh đạo, CBCNV 
của Công ty Truyền tải điện 1 luôn 
thể hiện được bản lĩnh, năng lực, 
trí tuệ, khắc phục nhiều khó khăn, 
vượt qua mọi thách thức để đảm 
bảo quản lý vận hành an toàn, liên 
tục, ổn định lưới TTĐ khu vực miền 
Bắc, qua đó đã có những đóng góp 
quan trọng cho sự phát triển của 
EVN và EVNNPT. 

Trong những năm tiếp theo, 
EVNNPT nói chung và PTC1 nói 
riêng sẽ phải đối mặt với rất nhiều 
khó khăn, thách thức như tình trạng 
vận hành đầy và quá tải do lưới 
truyền tải chưa đáp ứng tiêu chí N-1 
tại một số khu vực; tình trạng điện 
áp cao, thấp, dòng ngắn mạch tăng 
cao tại một số vị trí trên hệ thống; 
tỷ trọng các nguồn điện NLTT trong 
cơ cấu nguồn điện ngày càng lớn; 

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba 
cho tập thể Công ty Truyền tải điện 1

Những danh hiệu cao quý 
mà Công ty Truyền tải điện 1 được 
đón nhận

- 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 220 
kV 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 các 
loại 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.
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vấn đề về kết nối lưới điện với các 
nước trong khu vực; ảnh hưởng của 
biến đổi khí hậu ngày càng phức 
tạp; nhu cầu nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu 
công việc và đặc biệt là hoàn thành 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi 
số, ứng dụng KHCN, CMCN 4.0 do 
EVN giao.

Để hoàn thành các công việc 
được Tổng công ty giao và phát triển 
bền vững, Chủ tịch HĐTV EVNNPT 
Nguyễn Tuấn Tùng đề nghị Công 
ty Truyền tải điện 1 cần hoàn thành 
tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 
về sản xuất kinh doanh, đầu tư xây 
dựng, tài chính, nâng cao hiệu quả; 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các đề án 
được EVNNPT giao.

Ứng dụng mạnh mẽ khoa học 

kỹ thuật, công nghệ mới, công nghệ 
thông tin trong tất cả các hoạt động 
của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả 
SXKD và tăng năng suất lao động; 
hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm 
vụ Tổng công ty giao về chuyển đổi 
số, ứng dụng các thành tựu của cuộc 
CMCN4.0

Luôn quan tâm cải thiện điều 
kiện, môi trường làm việc, chú trọng 
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 
cho CBCNV, đặc biệt là những người 
lao động trực tiếp, lao động ở những 
khu vực khó khăn, xa xôi, hẻo lánh; 
tạo sự gắn kết để toàn thể CBCNV 
phát huy hết khả năng, tinh thần lao 
động sáng tạo, nhằm đảm bảo hoàn 
thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm 
vụ Tổng công ty giao.

Quan hệ, phối hợp tốt với công 

an các cấp, chính quyền các địa 
phương trong công tác bảo vệ an 
ninh, an toàn lưới truyền tải điện do 
Công ty quản lý; quan hệ, phối hợp 
tốt với các cơ quan cấp trên, đơn vị 
bạn, đối tác, các cơ quan thông tấn, 
báo chí để hoàn thành tốt các nhiệm 
vụ được giao. 

Cùng với đó có cơ chế thu hút, 
ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng 
cao; tăng cường công tác đào tạo, 
bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ cho lãnh đạo các cấp 
và CBCNV; xây dựng đội ngũ chuyên 
gia, công nhân lành nghề trong lĩnh 
vực truyền tải điện nhằm đáp ứng yêu 
cầu phát triển của Công ty và EVNNPT 
trong các giai đoạn tiếp theo.

Quốc Chiêu

Các đại biểu tham dự buổi lễ
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Công cụ có giao diện rất thân thiện, phù hợp với các 
thiết bị  điện thoại di động thông minh hoặc  máy 
tính. Khách hàng dễ dàng truy cập và sử dụng.

Trên trang web này, khách hàng sẽ cung cấp các 
thông tin về số lượng, chủng loại thiết bị điện gia đình 
đang sử dụng, bao gồm: Thiết bị cơ bản (như bếp điện, tủ 
lạnh, đèn chiếu sáng…), thiết bị tiêu thụ nhiều điện (như 
điều hòa nhiệt độ, máy giặt, máy sấy quần áo, lò nướng…). 
Cùng với đó, cung cấp dữ liệu về tần suất, mức độ, thói 
quen sử dụng các thiết bị này. 

Từ những dữ liệu ước tính do  công cụ  cung cấp, 
khách hàng sử dụng điện có thể biết được cơ bản những 
thiết bị điện trong gia đình tiêu thụ 1 tháng bao nhiêu số 
điện (kWh).

Công cụ này cũng chỉ ra thiết bị tiêu thụ nhiều điện 
nhất trong gia đình trong tháng. Qua đó, giúp khách hàng 
điều chỉnh thói quen, hành vi sử dụng điện  để việc sử 
dụng điện hiệu quả và tiết kiệm, đặc biệt vào những thời 
điểm xảy ra thời tiết nắng nóng cực đoan.

Hiện tại, công cụ đã thống kê được các thiết bị sử 
dụng điện cơ bản, phổ thông trong các hộ gia đình và sẽ 
tiếp tục được cập nhật thêm các trang thiết bị sử dụng 
điện phổ thông khác.

Công cụ cũng đã tích hợp ảnh hưởng của các yếu tố 
thời tiết và vùng miền vào tính toán. Mặc dù vậy, sai số 
ước tính có thể xảy ra trong quá trình sử dụng công cụ vì 
phụ thuộc khá lớn vào tính chính xác số liệu về số lượng, 
chủng loại, công suất thiết bị điện và mức độ sử dụng theo 
thực tế.

Việc đưa vào áp dụng công cụ ước tính điện năng thể 
hiện nỗ lực của EVN trong việc liên tục cải tiến, đưa dịch vụ 
điện đến với khách hàng ngày càng thuận lợi, công khai, 
minh bạch hơn trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin 
và số hóa, góp phần đẩy mạnh việc xây dựng nền kinh tế số.

Hiện nay, EVN đã và đang triển khai mạnh mẽ các 
đề án: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ của cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4 và Chuyển đổi số trong các 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của EVN; trong đó mục 
tiêu nâng cao chất lượng các dịch vụ điện theo hướng 
ngày càng thuận tiện, thuận lợi cho khách hàng tiếp tục là 
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Theo đánh giá của tư vấn độc lập, sự hài lòng của khách 
hàng đối với các dịch vụ điện ngày càng tăng lên, đồng 
thời cũng nhận được các đánh giá tích cực từ các tổ chức 
quốc tế. Việc đưa vào áp dụng công cụ ước tính sản lượng 
tiêu thụ điện trên nền web: https://uoctinhdiennang.evn.
com.vn/ là hành động thiết thực, cầu thị của EVN nhằm hỗ 
trợ tốt nhất cho khách hàng sử dụng điện. 

Hùng Anh

EVN RA MẮT CÔNG CỤ GIÚP KHÁCH HÀNG 
ƯỚC TÍNH SẢN LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ HÀNG THÁNG

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chính thức 
triển khai công cụ ước tính sản lượng điện 
tiêu thụ trong sinh hoạt cho tất cả các khách 
hàng sử dụng điện năng trên toàn quốc tại 
trang web: https://uoctinhdiennang.evn.
com.vn

Trang web: https://uoctinhdiennang.evn.com.vn đã thống 
kê khá đầy đủ các thiết bị điện cơ bản trong các hộ gia đình

Trang web được thiết kế thân thiện để khách hàng dễ dàng 
điền các thông tin về tần suất sử dụng các thiết bị điện trong 

gia đình
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Phát biểu khai mạc, ông Lê 
Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy Thừa 
Thiên Huế - cho biết, chuyển 

đổi số đang mở ra nhiều cơ hội, đồng 
thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối 
với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân; 
tác động ngày càng mạnh mẽ sâu sắc 
đến tất cả các lĩnh vực của đời sống 
kinh tế, xã hội.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước 
nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói 
riêng đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo 

các cấp, các ngành đẩy mạnh chuyển 
đổi số, ứng dụng, phát triển khoa học, 
công nghệ, đổi mới sáng tạo, bước 
đầu đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế 
nhấn mạnh, với quyết tâm đổi tư duy 
và hành động, nắm bắt kịp thời, tận 
dụng hiệu quả các cơ hội, trong đó 
có chuyển đổi số, coi đó là giải pháp 
đột phá trong phát triển kinh tế - xã 
hội, Tuần lễ Chuyển đổi số Huế - 2021 
chính là sự đổi mới sáng tạo trong 

thực hiện Chương trình chuyển đổi 
số quốc gia.

Tuần lễ chuyển đổi số Huế - 2021 
với chủ đề “Chuyển đổi số - cơ hội và 
thách thức” là dịp để các cơ quan, hiệp 
hội, doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi về 
khả năng, nhu cầu, giải pháp và các 
chính sách nhằm thúc đẩy chuyển đổi 
số trên các lĩnh vực. Trong đó, trọng 
tâm là lĩnh vực đầu tư, du lịch, y tế, 
giáo dục và dịch vụ hành chính công.

EVNCPC THU HÚT KHÁCH HÀNG

 TẠI TUẦN LỄ CHUYỂN ĐỔI SỐ - HUẾ 2021

Tuần lễ chuyển đổi số - Huế 2021 diễn ra trong các ngày 27- 28/4. Công ty Điện lực Thừa Thiên 
Huế, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung (thuộc 
Tổng công ty Điện lực miền Trung) đã phối hợp giới thiệu gian hàng triển lãm “Quầy giao dịch số” 
trong khuôn khổ sự kiện này.

Tuần lễ Chuyển đổi số Huế - 2021
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Với mục tiêu nâng cao chất lượng 
phục vụ khách hàng, Tổng công ty 
Điện lực miền Trung đã xây dựng ý 
tưởng “Quầy giao dịch số” với các giao 
dịch như: Đăng ký cấp điện mới; thay 
đổi công suất sử dụng điện; thay đổi 
chủ thể hợp đồng, mục đích sử dụng 
điện; thanh lý hợp đồng và các thủ tục 
thanh toán tiền điện...

Với “Quầy giao dịch số”, khách 
hàng sẽ được hướng dẫn trực tiếp 
thông qua hệ thống Video Call 24/7 
từ Trung tâm Chăm sóc khách hàng 
của Tổng công ty Điện lực miền 
Trung.

“Quầy giao dịch số” còn có tính 
năng hỗ trợ khách hàng khiếm thính 
thực hiện các thủ tục, giao dịch liên 
quan ngành Điện.

Đặc biệt, "Quầy giao dịch số" hỗ 
trợ khách hàng thực hiện các thủ tục, 
giao dịch liên quan ngành điện một 
cách trực quan, sinh động và thân 
thiện hơn. Qua trải nghiệm thực tế, 
các khách hàng đều đánh giá cao các 
tiện ích từ dịch vụ số. 

Các quầy giao dịch số được 
EVNCPC dự kiến lắp đặt tại các khu 
dịch vụ hành chính công, các trung 
tâm thương mại.

Việc giới thiệu gian hàng triển 
lãm “Quầy giao dịch số” là hoạt động 
thiết thực của EVNCPC nhằm đưa các 
dịch vụ điện trực tuyến tới gần hơn 
với người dân. Trong năm 2021, theo 
chủ đề năm của EVN về “Chuyển đổi 
số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia 
Việt Nam”, EVNCPC đang triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 
chuyển đối số, trong đó có lĩnh vực 
kinh doanh - dịch vụ khách hàng. 
EVNCPC sẽ ứng dụng các công nghệ 
mới, nhằm nâng cao trải nghiệm của 
khách hàng trên không gian mạng.

Với lộ trình chuyển đổi số đã đặt 
ra, phấn đấu đến năm 2022, Tổng 
công ty Điện lực miền Trung nói 
chung và Công ty Điện lực Thừa Thiên 
Huế nói riêng cơ bản hoàn thành 
chuyển đổi số 5 lĩnh vực trọng tâm.

Hải Triều

Khách hàng tìm hiểu thông tin và trải nghiệm dịch vụ tại quầy giao dịch số

Khách hàng trải nghiệm các tiện ích của Quầy giao dịch số
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Năm 2021, PC Quảng Bình 
được giao quản lý 34 công 
trình với số vốn được giao là 

123,391 tỷ đồng. Tổng quy mô ĐTXD 
lưới điện được giao gồm: Xây dựng 
đường dây 22 kV dài 101,00 km, 
đường dây 35 kV dài 8,14 km, đường 
dây 0,4 kV dài 72,86 km; xây dựng 
mới 55 TBA phân phối với tổng dung 
lượng 12.970 kVA, nâng dung lượng 
88TBA từ 41.260 kVA lên 87.130 kVA; 
lắp đặt chống sét van, máy tính, hệ 
thống phần mềm SCADA và bổ sung 
tiếp địa đường dây đối với công trình 
lưới điện 110 kV.

Với mục tiêu hoàn thành các 
công trình ĐTXD năm 2021 trước 
ngày 31/10/2021 và các quý phải 
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế 
hoạch ĐTXD của CPC giao, ngay từ 
đầu năm, lãnh đạo PC Quảng Bình 
đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy 
nhanh tiến độ các công trình ĐTXD.

Đến hết quý 01/2021, Công 
ty đã tổ chức thi công hoàn thành 

đưa vào sử dụng 7 công trình, gồm: 
Chống quá tải, giảm TTĐN lưới điện 
KV huyện Tuyên Hóa 2021; chống 
quá tải, giảm TTĐN lưới điện KV 
huyện Quảng Trạch 2021; CQT, giảm 
TTĐN lưới điện KV trung tâm huyện 
Bố Trạch 2021; CQT, giảm TTĐN lưới 
điện KV Tây Bắc huyện Bố Trạch 

2021; CQT, giảm TTĐN lưới điện KV 
huyện Quảng Ninh 202; CQT, giảm 
TTĐN lưới điện KV trung tâm huyện 
Lệ Thủy 2021; CQT, giảm TTĐN lưới 
điện KV Tây Nam huyện Lệ Thủy 
2021. Đến hết quý 1/2021, số vốn 
giải ngân được 32,012 tỷ đồng, đạt 
25,94% KH năm.

Trong quý 2, Công ty đã đặt ra 
mục tiêu tổ chức công tác thi công 
xây lắp, phấn đấu nghiệm thu hoàn 
thành đưa vào sử dụng thêm 10 
công trình, quý 3 thêm 8 công trình 
và quý 4 thêm 5 công trình còn lại. 
Công ty phấn đấu quý 2/2021 lên 
phiếu giá và giải ngân thêm 32,836 
tỷ đồng, đưa lũy kế giải ngân quý 
1 và quý 2 lên 64,849 tỷ đồng, đạt 
52,56% kế hoạch năm.

Để thực hiện hoàn thành các 
mục tiêu trên, lãnh đạo PC Quảng 
Bình đã yêu cầu nhà thầu phải đảm 
bảo tiến độ cam kết, báo cáo tiến độ 
cấp 2 và các vướng mắc khó khăn 
để có biện pháp phối hợp xử lý. Các 
phòng ban chức năng phải lên kế 
hoạch thực hiện phiếu giá ĐTXD 
trong quý đạt và vượt kế hoạch đã 
thống nhất đề ra, bám sát tiến độ cấp 
vật tư của Tổng công ty, chủ động 
mua sắm và điều động tồn kho vật 
tư QBPC cấp để đảm bảo có đủ vật tư 
thiết bị cho các đơn vị thi công đúng 
tiến độ.

Ông Vi Thế Hảo, Phó giám đốc 
Công ty cho biết: “Phát huy kinh 
nghiệm và những kết quả đã đạt 
được cùng với những giải pháp đã 
đề ra, PC Quảng Bình quyết tâm hoàn 
thành xuất sắc công tác ĐTXD trong 
năm 2021 nhằm tạo hiệu quả cao 
trong việc chống quá tải, giảm tổn 
thất điện năng và nâng cao độ tin cậy 
cung cấp điện”.

Thanh Hà

Đoàn công tác EVNCPC kiểm tra công tác đầu tư xây dựng tại PC Quảng Bình

PC QUẢNG BÌNH: TÍCH CỰC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ 
CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Với sự giám sát, chỉ 
đạo sát sao của lãnh đạo PC 
Quảng Bình và nỗ lực của 
các phòng ban, đơn vị, công 
tác đầu tư xây dựng (ĐTXD) 
của PC Quảng Bình có 
những tiến bộ vượt bậc, xếp 
thứ nhất toàn EVNCPC trong 
quý 1. Phát huy kết quả đã 
đạt được, PC Quảng Bình đã 
có nhiều biện pháp tích cực 
để triển khai công tác ĐTXD 
các quý còn lại năm 2021.
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Thông tin được Thường trực Ban 
Chỉ huy PCTT&TKCN của EVN 
cho biết ngày 29/4, tại Hội nghị 

Tổng kết công tác Phòng chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) 
ngành Công Thương năm 2020 và 
phương hướng nhiệm vụ năm 2021, 
do Bộ Công Thương tổ chức tại Thừa 
Thiên - Huế.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao 
Quốc Hưng chủ trì hội nghị. Trước 
diễn biến phức tạp và ngày càng cực 
đoan của thiên tai, Thứ trưởng Cao 
Quốc Hưng đề nghị các đơn vị trong 
ngành Công Thương cần tiếp tục 
quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị 
quyết số 42/NQ-TW ngày 24/3/2020 
của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác phòng 
ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả 
thiên tai;  các văn bản chỉ đạo, điều 
hành của Ban Chỉ đạo Trung ương về 

PCTT&TKCN, đặc biệt là Chỉ thị số 05/
CT-BCT ngày 6/4/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về tăng cường công 

tác PCTT&TKCN năm 2021, Công văn 
số 2228/BCT-ATMT ngày 22/4/2021 
của Bộ Công Thương gửi UBND các 
tỉnh có công trình thủy điện về việc 
đảm bảo an toàn công trình và hạ du 
hồ chứa thủy điện…

Nhiệm vụ năm 2021 đối với Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam, Thứ trưởng 
Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng chỉ 
đạo bảo đảm an toàn cung ứng điện 
trong mùa mưa lũ; thường xuyên 
kiểm tra đánh giá an toàn các trạm 
biến áp, đường dây truyền tải điện; 
tăng cường kiểm tra, chỉ đạo đảm 
bảo vận hành an toàn hồ, đập, đặc 
biệt là các hồ thủy điện tại khu vực có 
nhiều rủi ro thiên tai. Rà soát, bổ sung 
phương án ứng phó thiên tai cho 
công trình, hạ du đập và phương án 
ứng phó với tình huống khẩn cấp; tổ 
chức diễn tập theo phương án được 
duyệt, bảo đảm an toàn cho vùng hạ 
du trong mọi tình huống.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

EVN TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA AN TOÀN HỒ, ĐẬP, 
HỆ THỐNG LƯỚI ĐIỆN TRƯỚC MÙA MƯA BÃO 2021

Dự báo, năm 2021 sẽ tiếp tục xảy ra những hiện tượng thời tiết cực đoan, Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên chủ động, sẵn sàng các phương án phòng, chống, 
ứng phó kịp thời, có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra và thực 
hiện tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn cung cấp điện, an toàn đập, hồ chứa, an 
toàn cho hạ du.

Trưởng ban An toàn EVN - Phạm Hồng Long đề xuất những vấn đề liên quan đến 
ngành Điện tại Hội nghị
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Ngăn lộ tụ bù ngang TBN103 - 25 MVAr tại trạm biến áp 220 kV 
Yên Bái sau khi hoàn thành thi công đóng điện vận hành

Với sự nỗ lực cố gắng của CBCNV tham gia thi công, sự chỉ 
đạo sát sao của ban lãnh đạo đơn vị, ban lãnh đạo Công 
ty, TTĐ  Tây Bắc đã tham gia thi công, nghiệm thu đóng 

điện vận hành an toàn đảm bảo chất lượng và tiến độ 02 công 
trình được giao (hoàn thành trước 30/04/2021): Lắp đặt tụ bù 
ngang 110 kV - 25 MVAr tại TBA 220 kV Yên Bái, Trạm biến áp 
220 kV Lào Cai và nghiệm thu, đóng điện xung kích công trình 
lắp máy biến áp thứ hai 500 kV - 450 MVAr tại TBA 500 kV Việt 
Trì trong điều kiện thi công khó khăn phức tạp, tình hình dịch 
bệnh Covid-19 vẫn đang diễn ra rất phức tạp.

Những ngày cuối tháng 4, toàn thể CBCNV Truyền tải điện 
(TTĐ) Tây Bắc căng mình, ra sức chạy đua cùng thời gian với 
mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ đóng điện 2 công trình trọng 
điểm: Lắp đặt tụ bù ngang tại Trạm biến áp 220 kV Yên Bái, Lắp 
đặt tụ bù ngang tại Trạm biến áp (TBA) 220 kV Lào Cai và nghiệm 
thu, đóng điện công trình lắp máy 2 Trạm biến áp 500 kV Việt Trì. 
Đây đều là các công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng 
cường độ tin cậy và khả năng truyền tải của lưới điện, giảm tổn 
thất điện năng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đáp ứng 
nhu cầu tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện miền Bắc.

Đối với 2 công trình lắp đặt tụ bù ngang tại TBA 220 
kV Yên Bái và Trạm 220 kV Lào Cai, Công ty Truyền tải điện 1 
(PTC1) được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) 
giao nhiệm vụ: (i) Di chuyển 01 giàn tụ bù ngang 110 kV - 25 
MVAr từ Trạm biến áp 220 kV Hóc Môn để lắp đặt vận hành 
tại TBA 220 kV Yên Bái; (ii) di chuyển 01 giàn tụ bù ngang 110 
kV - 25 MVAr từ TBA 220 kV Quy Nhơn để lắp đặt vận hành tại 
TBA 220 kV Lào Cai, trong đó TTĐ Tây Bắc tham gia thi công 
phần kéo rải cáp nhị thứ, lắp đặt thiết bị nhị thứ và đấu nối 
nhị thứ; lắp đặt và đấu nối dây dẫn nhất thứ. Với tinh thần làm 
việc nghiêm túc, cùng sự tận tâm và trách nhiệm 2 công trình 
trên đã được đóng điện vượt tiến độ EVN, EVNNPT giao (hoàn 
thành trước 30/04/2021) với thời gian lần lượt là: 13h17’, ngày 
27/04/2021 đóng điện tại TBA 220 kV Yên Bái và 23h45’ ngày 
29/04/2021 đóng điện tại TBA 220 kV Lào Cai.

Việc đóng điện 2 công trình đảm bảo vận hành hệ thống 
điện mùa khô năm 2021 trong trường hợp không mua điện 
từ Trung Quốc, nâng cao chất lượng điện áp khu vực tỉnh Lào 

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Hồng 
Long - Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của 
EVN, Trưởng Ban An toàn EVN cho hay: Trong năm 
2020, Tập đoàn chịu nhiều thiệt hại do thiên tai. 
Công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai diễn ra 
khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao. Các đơn 
vị thuộc Tập đoàn đã huy động tổng lực cả về nhân 
lực, vật tư thiết bị, phương tiện và chủ động thuê 
các đơn vị xây lắp theo phương án PCTT hàng năm 
để khắc phục sự cố trong thời gian nhanh nhất. Các 
đơn vị khác không bị ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng 
nhẹ cũng liên tục hỗ trợ con người, phương tiện 
cho các đơn vị bị thiệt hại nặng hơn để nhanh 
chóng khôi phục lưới điện.

Đối với các cơn bão, áp thấp nhiệt đới có 
cường độ không lớn, hầu hết đều được kiểm tra, 
khôi phục cấp điện trở lại ngay sau khi bão tan. Đối 
với cơn bão mạnh, tác động lớn, thời gian để kiểm 
tra, khôi phục thường từ 01 đến 03 ngày; khu vực 
bị ngập sâu, chia cắt đã được khôi phục cấp điện 
trở lại khi nước rút, thông tuyến.

Các Trung tâm chỉ huy công tác PCTT và điểm 
cứu hộ cứu nạn đặc biệt nghiêm trọng đã được đơn 
vị Điện lực hỗ trợ đặt máy phát Diezel (nếu chưa 
trang bị); điều động lực lượng, phương tiện, thiết bị 
tham gia hỗ trợ công tác TKCN. Cùng đó, Điện lực 
tham gia phối hợp cứu trợ, ủng hộ vật chất, lương 
thực, thực phẩm cho nhân dân; hỗ trợ lắp đặt miễn 
phí, sửa chữa hệ thống điện sau công tơ, thay thế 
các thiết bị điện bị hư hỏng do ngập lụt cho các gia 
đình đặc biệt khó khăn, các trường học.

Một trong những kiến nghị được Thường trực 
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của EVN nêu tại hội nghị 
là chính quyền các địa phương cần hỗ trợ, phối hợp 
với ngành Điện trong việc vận động người dân chặt 
tỉa cây xanh, phát quang hành lang tuyến đường 
dây trước mùa mưa bão, trước khi bão đổ bộ. Bên 
cạnh đó, các địa phương cần phối hợp tuyên 
truyền, hướng dẫn người dân về sử dụng điện an 
toàn trong mùa mưa bão, đặc biệt là kiểm tra các 
thiết bị điện sau khi được khôi phục cấp điện trở lại. 
Kiến nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thực hiện thiết 
lập, quản lý hành lang thoát lũ của các hồ chứa và 
thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn đập theo 
quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai, 
quản lý an toàn đập, hồ chứa. 

Tại hội nghị, Bộ Công Thương đã công bố 
quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương khen 
thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất 
sắc trong công tác PCTT&TKCN. Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam có 21 tập thể và 28 cá nhận được nhận 
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ngân Hà
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Cai, tỉnh Yên Bái và các tỉnh lân cận, 
đáp ứng nhu cầu điện năng cho các 
phụ tải quan trọng trong khu vực, 
gián tiếp giảm được tổn thất điện 
năng, nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh, độ tin cậy hệ thống do 
tránh phải áp dụng các giải pháp 
thay đổi phương thức vận hành của 
hệ thống điện.

Công trình lắp máy 2 tại Trạm 
biến áp 500 kV Việt Trì do Ban Quản lý 
dự án các công trình điện miền Trung 
làm đại diện chủ đầu tư, TTĐ Tây Bắc 
nghiệm thu, đóng điện công trình 
giai đoạn 1: Đóng điện theo sơ đồ 
tối thiểu (sơ đồ tứ giác hở một cạnh) 
để đưa máy biến áp AT2 - 450 MVA 
vào vận hành. Công trình được đóng 

điện xung kích đúng tiến độ vào hồi 
21h19’ ngày 30/04/2021 có ý nghĩa 

đảm bảo chống đầy tải, quá tải cho 
MBA AT1 hiện hữu của TBA 500 kV 
Việt Trì, tạo ra mối liên kết mạnh giữa 
các khu vực trong hệ thống điện, 
tăng khả năng vận hành an toàn và 
ổn định cho hệ thống điện quốc gia, 
đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu 
dài, tin cậy cho phát triển kinh tế - xã 
hội tỉnh Phú Thọ và khu vực lân cận.

Việc hoàn thành tiến độ 3 công 
trình trên trong điều kiện thi công 
phức tạp, tiến độ gấp rút và tình hình 
dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn ra rất 
phức tạp đã thể hiện sự quyết tâm 
của toàn thể CBCNV TTĐ Tây Bắc, 
luôn chung sức đồng lòng vượt qua 
mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc 
mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo 
vận hành an toàn, liên tục, ổn định 
lưới truyền tải điện. Đây là thành tích 
đáng ghi nhận của tập thể CBCNV TTĐ 
Tây Bắc, là đóa hoa đa sắc màu chúc 
mừng lế kỷ niệm 40 năm ngày thành 
lập PTC1 (01/05/1981 - 01/05/2021).

Hạnh Nga - Quốc Chiêu

TRUYỀN TẢI ĐIỆN TÂY BẮC NỖ LỰC HOÀN THÀNH 
ĐÓNG ĐIỆN 3 CÔNG TRÌNH ĐẢM BẢO ĐIỆN CHO MÙA KHÔ 2021

Truyền tải điện (TTĐ) Tây Bắc hoàn thành đóng điện các công trình trọng điểm trong tháng 4/2021 đó là: 
Thi công, nghiệm thu đóng điện 02 công trình tụ bù ngang 110 kV - 25 MVAr và nghiệm thu, đóng điện xung 
kích 01 công trình lắp máy biến áp (MBA) thứ hai 500 kV - 450 MVAr chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành 
lập Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) (01/05/1981 - 01/05/2021) và các ngày lễ lớn của đất nước.

Phối hợp cùng các đơn vị liên quan đóng điện xung kích thành công công trình 
lắp MBA số 2 tại TBA 500 kV Việt Trì

Ông Đào Trọng Tài - Phó phòng Kỹ thuật PTC1 thay mặt hội đồng nghiệm thu 
báo cáo cấp điều độ A1 xin đóng điện ngăn tụ bù ngang tại TBA 220kV Yên Bái Ñieän & Ñôøi soáng     31
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Đây là một trong những mục tiêu 
kế hoạch của Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN) về triển khai chuyển đổi 
số. Thông tin được Phó Tổng Giám đốc 
EVN Võ Quang Lâm chia sẻ tại buổi tọa 
đàm do Ban Kinh tế Trung ương chủ 
trì, ngày 28/4.

Ông Nguyễn Đức Hiển - Phó 
Trưởng Ban Kinh tế Trung 
ương chủ trì  toạ đàm bàn 

tròn cấp cao với chủ đề “Hành trình 
chuyển đổi số doanh nghiệp Việt: Từ 
tư duy đến hành động và các khuyến 
nghị”. Tọa đàm diễn ra dưới hình thức 
trực tuyến, kết nối các điểm cầu từ 
Trung ương đến  địa phương, các 
doanh nghiệp  và một số điểm cầu 
quốc tế. Đại diện Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam là Phó Tổng Giám đốc EVN 
Võ Quang Lâm tham dự từ điểm cầu 
trụ sở Tập đoàn (Hà Nội). Ngoài ra, có 
đại diện Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc cũng tham gia tọa đàm.

Sự kiện này  nằm trong chuỗi 
các toạ đàm chuẩn bị cho diễn đàn 
lớn về chuyển đổi số do Ban Kinh tế 
Trung ương chủ trì, dự kiến tổ chức 
vào tháng 7/2021. Nội dung tọa 
đàm là ý kiến, chia sẻ của các doanh 
nghiệp về kinh nghiệm thực tiễn, 
vấn đề vướng mắc  trong triển khai 
chuyển đổi số; gợi mở các giải pháp, 
nền tảng công nghệ, cũng như  kết 
nối mạng lưới chuyển đổi số giữa các 
doanh nghiệp.

Chia sẻ tại toạ đàm, Phó Tổng 
Giám đốc EVN Võ Quang Lâm cho 
biết, trong thời gian qua, EVN là một 
trong những  doanh nghiệp  đi đầu 
về  ứng dụng công nghệ thông tin, 
triển khai chuyển đổi số. Điển hình, 
năm 2013, EVN là doanh nghiệp 
đầu tiên triển khai hóa đơn điện tử 
trên quy mô toàn quốc, mang đến 
nhiều thuận lợi cho người dân và 
doanh nghiệp. Năm 2019, EVN được 
ghi nhận là doanh nghiệp Nhà nước 
đầu tiên triển khai cung cấp hợp 
đồng điện tử tới khách hàng toàn 

quốc. Cũng năm 2019, khi Chính phủ 
khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc 
gia, EVN là một trong số các đơn vị 
đầu tiên được Chính phủ cho phép 
cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ 
4 trên Cổng. Tới nay, 77% yêu cầu 
dịch vụ trên Cổng là dịch vụ điện. 

Phó Tổng Giám đốc EVN Võ 
Quang Lâm khẳng định, Ban lãnh 
đạo Tập đoàn quyết tâm rất cao 
trong  triển khai chuyển đổi số. Ban 
Chỉ đạo Chuyển đổi số và ứng dụng 
công nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào 
hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam 
được thành lập, do Chủ tịch HĐTV 
EVN làm Trưởng Ban chỉ đạo và các 
lãnh đạo Tập đoàn là Phó Trưởng 
Ban.  EVN cũng đã tham khảo, học 
hỏi kinh nghiệm chuyển đổi số của 
nhiều doanh nghiệp năng lượng lớn 
trên thế giới. Cùng đó, EVN nhận được 
sự hỗ trợ từ Bộ Thông tin và Truyền 
thông trong quá trình xây dựng đề án 
chuyển đổi số của Tập đoàn.

Theo Đề án tổng thể Chuyển 
đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc 
gia Việt Nam đến năm 2022, tính đến 
năm 2025, EVN xác định 5 lĩnh vực 
chuyển đổi số gồm: Sản xuất;  kinh 
doanh và dịch vụ khách hàng; đầu tư 
xây dựng; quản trị nội bộ; viễn thông 
và công nghệ thông tin. Để triển khai 
chuyển đổi số, EVN bắt đầu từ việc 
xây dựng các nghiệp vụ trong môi 
trường số, xây dựng văn hoá, và ứng 
dụng công nghệ chuyển đổi số trong 
các lĩnh vực.

Ông Võ Quang Lâm chia sẻ, mục 
tiêu của EVN là sẽ xây dựng một hệ 
sinh thái số của Tập đoàn. Trong đó, 
kết nối thống nhất các sáng kiến 
chuyển đổi số từ các đơn vị thành 
viên. Ngoài ra, các doanh nghiệp khác 
trong lĩnh vực năng lượng trên toàn 
quốc cũng có thể tham gia hệ sinh 
thái chuyển đổi số này trên tinh thần 
hợp tác, chia sẻ. EVN mong muốn xây 

EVN MONG MUỐN XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI SỐ 
VÀ CHIA SẺ VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NĂNG LƯỢNG

Phó Tổng Giám đốc EVN Võ Quang Lâm tham dự tọa đàm
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dựng và dẫn dắt hệ sinh thái 
số này.

Một số thông tin về các 
thách thức trong triển khai 
chuyển đổi số cũng được lãnh 
đạo EVN trao đổi tại toạ đàm. 
Đơn cử như, trình độ CBCNV 
không đồng đều, các đơn vị 
trải dài trên cả nước, cùng 
một số khó khăn về  chính 
sách,...  Tập đoàn  đặt mục 
tiêu trở thành doanh nghiệp 
số vào năm 2025, trong đó 
chuyển đổi số cơ bản hoàn 
thành trong năm 2022.

Về công việc trước mắt, 
Phó Tổng Giám đốc EVN Võ 
Quang Lâm cho biết, EVN sẽ 
tiếp tục xem xét giải pháp để 
đơn giản hoá thủ tục và tăng 
sự tiện lợi cho khách hàng khi 
kí hợp đồng mua bán điện. 
EVN cũng mong muốn có 
công cụ số tốt hơn để hỗ trợ 
người dân trong quá trình kí 
hợp đồng điện tử (hiện nay, 
đa phần người dân chưa có 
chữ kí điện tử, mà sử dụng mã 
OTP qua điện thoại khi kí hợp 
đồng mua bán điện).

Tại toạ đàm, ý kiến 
của Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam được các chuyên gia, các 
doanh nghiệp lắng nghe, ghi 
nhận. Từ điểm cầu Singapore, 
PGS.TS Vũ Minh Khương - 
Trường Chính sách công Lý 
Quang Diệu (ĐH Quốc gia 
Singapore) đánh giá,  quyết 
tâm về chuyển đổi số của 
EVN rất mạnh mẽ. PGS.TS Vũ 
Minh Khương cũng đánh giá 
cao sự cộng hưởng, lan toả ý 
nghĩa từ buổi toạ đàm và gợi 
mở thêm về các kinh nghiệm 
chuyển đổi số. Để đi tắt đón 
đầu, các doanh nghiệp nên 
“đứng trên vai người khổng 
lồ”, chứ không nhất thiết tự 
làm tất cả; đồng thời quy tụ 
các động lực, nguồn lực từ 
thế giới để Việt Nam đi nhanh 
trên hành trình chuyển đổi số.

 Minh Hạnh

NGÀNH ĐIỆN NỖ LỰC ĐẢM BẢO ĐIỆN LƯỚI 
CHO THỜI GIAN CAO ĐIỂM CỦA MÙA HÈ

Trước tình hình cả nước bước vào thời gian cao điểm của mùa hè, việc cung 
cấp điện cho sản xuất - sinh hoạt của người dân trở thành thách thức lớn cho 
ngành điện. Theo đó, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt nam 
(EVN) có các giải pháp đồng bộ để đảm bảo cung cấp điện cho đời sống dân sinh 
và phát triển kinh tế.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương: Trong 4 tháng đầu năm ngành điện đã 
đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân cả nước, không 
để xảy ra tai nạn lao động về điện, không có hiện tượng cháy nổ điện, qua đó 
ổn định sản xuất, cung ứng và phân phối điện và điều hành giá điện.

Báo mới nhất của EVN cho thấy, sản lượng điện sản xuất tháng 4 ước đạt 20.891 
triệu kWh, tăng 19,2% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng năm 2021, sản lượng điện 
sản xuất ước đạt 76.518,7 triệu kWh, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2020. Điện thương 
phẩm tháng 4 ước đạt 19.210 triệu kWh, tăng 12% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng, 
điện thương phẩm ước đạt 70.022,8 triệu kWh, tăng 5,5% so với cùng kỳ.

Hiện trên cả nước đang dần bước vào các tháng cao điểm của mùa nắng nóng, 
việc cung cấp điện sẽ gặp nhiều khó khăn do phụ tải tăng cao hơn. Đồng thời, nhu 
cầu cấp nước cho hạ du các hồ thủy điện cũng sẽ là một yêu cầu bức thiết. Bộ Công 
Thương cho hay đã chỉ đạo EVN có các giải pháp đồng bộ để đảm bảo cung cấp điện 
cho đời sống dân sinh và phát triển kinh tế, ngay cả trong điều kiện phụ tải tăng 
trưởng trở lại.

Trong thời gian điểm của mùa hè, việc cung cấp điện sẽ gặp nhiều khó khăn do phụ tải 
tăng cao hơn

Ngoài ra, Bộ Công Thương đề nghị các tỉnh, các địa phương có nhu cầu sử dụng 
nước hạ du phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời các nhà máy thủy điện và các đơn vị 
liên quan trong việc điều tiết các hồ chứa thủy điện, đảm bảo cung cấp đủ nước cho 
nhu cầu hạ du và đóng góp cho cung cấp điện. Đồng thời, đề nghị các khách hàng 
sử dụng điện lưu ý áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện để giảm hóa đơn tiền điện, 
đồng thời giảm áp lực cung cấp điện trong những thời gian cao điểm của hệ thống.

Hải Triều
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Trong các ngày 24-25/4/2021 và 
27-28/4/2021 tại TP Hòa Bình, 
PTC1 đã tổ chức huấn luyện 

ATLĐ, VSLĐ cho 367 đồng chí thuộc 
nhóm 6 là mạng lưới ATVSV thuộc 
các đơn vị Truyền tải điện (TTĐ) trực 
thuộc, theo quyết định 835/QĐ-PTC1. 
Theo đó ban tổ chức khóa huấn luyện 
đã chia làm 02 đợt: Đợt thứ nhất: Thực 
hiện 02 ngày bắt đầu từ 13h30 ngày 
22/04/2021 đến hết ngày 25/4/2021 
(½ quân số tham gia của mỗi đơn vị); 
Đợt thứ hai: Thực hiện 02 ngày bắt 
đầu từ 13h30 ngày 27-28/4/2021 (½ 
quân số tham gia của mỗi đơn vị).

Phát biểu khai mạc tại hai đợt 
huấn luyện ông Trần Minh Tuấn - Chủ 
tịch Công đoàn PTC1 đã khẳng định: 
“Công tác huấn luyện ATVSLĐ cho 
người sử dụng lao động (NSDLĐ) và 
người lao động (NLĐ) là quy định bắt 
buộc phải thực hiện theo quy định 

của Bộ Luật Lao động và Luật ATVSLĐ, 
qua lớp huấn luyện nhằm cung cấp, 
trang bị các kiến thức và thực hành 
cho NSDLĐ và NLĐ về trách nhiệm và 
nghĩa vụ, chính sách, pháp luật chế 
độ về ATVSLĐ, nghiệp vụ công tác 
ATVSLĐ, các yếu tố nguy hiểm, có hại 
tại nơi làm việc và các quy trình, biện 
pháp làm việc ATVSLĐ, ứng phó, xử 
lý các sự cố kỹ thuật nghiêm trọng, 
sơ cấp cứu TNLĐ và cải thiện điều 
kiện lao động. Với mong muốn toàn 
thể CBCNV trong Công ty thực hiện 
tốt an toàn, vệ sinh lao động nhằm 
bảo đảm sức khỏe và tính mạng 
của người lao động, góp phần quan 
trọng vào việc phát triển sản xuất và 
đời sống xã hội nói chung, tại PTC1 

PTC1 TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN 
AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2021

Nhận thức rõ tầm quan trọng của hoạt động huấn luyện an toàn lao động (ATLĐ), vệ 
sinh lao động (VSLĐ), Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã phối hợp cùng Trung tâm huấn 
luyện ATLĐ cục An toàn bộ LĐTBXH và Công ty Cổ phần Huấn luyện An toàn Việt Nam tổ 
chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo qui định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP của 
Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2016, cho các đối tượng thuộc nhóm 6.

Ông Trần Minh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn PTC1 phát biểu khai mạc lớp Huấn 
luyện ATVSLĐ nhóm 6

Bác sỹ Nguyễn Thị Bích Liên - Phụ trách công tác Y tế PTC1 tham gia giảng dạy tại 
lớp huấn luyện
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Ông Nguyễn Phúc Phong - Giám đốc Công ty trực tiếp kiểm tra điều kiện làm việc 
và sinh hoạt của CBCNV tại địa điểm cách ly tập trung

Theo thông báo của tỉnh Hà Tĩnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh xuất hiện 02 
ca dương tính với vi-rút SARS-CoV-2 (sau thời gian cách ly) tại xã Tượng Sơn và 
Việt Tiến, huyện Thạch Hà. Mặc dù tỉnh đã và đang khẩn trương tiến hành các 
biện pháp phong tỏa, lập chốt, khoanh vùng… nhằm ngăn chặn việc lây lan, 
tuy nhiên để đảm bảo tuyệt đối không xảy ra việc lây nhiễm dịch bệnh cho các 
cán bộ, kỹ sư và công nhân trực vận hành - lực lượng quan trọng trong việc vận 
hành lưới điện - Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã thực hiện cách ly tập trung trong 
thời điểm hiện tại.

Để chủ động trong mọi tình huống có thể xảy ra, ngay trong đêm 06/5/2021, 
Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã có công 
văn “hỏa tốc” gửi các đơn vị trực thuộc, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, 
cấp bách, yêu cầu toàn thể CBCNV nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa và 
thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương, chỉ đạo của tỉnh và Công ty về việc phòng, 
chống dịch bệnh.

nói riêng. Đây là hoạt động mang ý 
nghĩa rộng lớn gắn với thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn bảo 
hộ lao động với bảo vệ môi trường 
và văn hóa doanh nghiệp trong sản 
xuất đồng thời còn mang ý nghĩa 
của thời chuyển đổi số.

Tại lớp huấn luyện các đồng 
chí tham dự đã được nghe một số 
thông tin thiết thực, quan trọng như: 
Hệ thống chính sách, pháp luật về 
An toàn lao động, Vệ sinh lao động. 
Nghị định 44/2016/NĐ-CP của chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của 
luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt 
động kiểm định Kỹ thuật an toàn lao 
động, huấn luyện an toàn, vệ sinh 
lao động và quan trắc môi trường 
lao động; Hệ thống tiêu chuẩn, quy 
chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao 
động. Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ 
sinh lao động, phương pháp cải thiện 
điều kiện lao động. Quyền và nghĩa 
vụ của người sử dụng lao động, người 
lao động, chính sách, chế độ về an 
toàn, vệ sinh lao động đối với người 
lao động, chức năng nhiệm vụ của 
mạng lưới an toàn, vệ sinh viên. Nội 
quy an toàn, vệ sinh lao động, biển 
báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao 
động và sử dụng các thiết bị an toàn, 
phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp 
vụ kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, 
phòng chống bệnh nghề nghiệp. Các 
yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm việc 
hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ 
sinh lao động.

Qua hai đợt huấn luyện, với tình 
thần trách nhiệm cao của các TTĐ 
trực thuộc đã ôn luyện lại những 
kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy 
hiểm, độc hại tại nơi làm việc. Lớp 
huấn luyện cũng đã trang bị những 
kỹ năng để chủ động phòng ngừa 
những sự cố có thể xảy ra trong quá 
trình lao động; cách băng bó vết 
thương trên đầu, cách sơ cứu khi bị 
ong đốt, rắn cắn, cách đo huyết áp 
bằng máy đo điện tử; Công dụng 
cách sử dụng và bảo quản các 
phương tiện bảo vệ cá nhân, những 
quy định cụ thể về an toàn BHLĐ, 
VSLĐ tại nơi làm việc.

Mạnh Hùng - Quốc Chiêu

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH
CÁCH LY TẬP TRUNG HƠN 120 CBCNV TRƯỚC 
DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CỦA DỊCH COVID-19

Trước diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch Covid-19, bắt đầu từ 
00h00 ngày 07/5/2021, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiến hành cách ly tập 
trung tại nơi làm việc đối với toàn bộ cán bộ công nhân viên (CBCNV) Trung 
tâm điều khiển xa; tổ thao tác lưu động thuộc Đội QLVHLĐCT; nhân viên 
trực vận hành tại các Điện lực, đồng thời kích hoạt nhanh các biện pháp 
phòng, chống dịch Covid-19.
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Ngoài các cá nhân, bộ phận thuộc 
đối tượng cách ly tập trung, CBCNV 
thuộc các phòng chức năng và Điện lực 
cũng sẽ tiến hành làm việc online tại 
nhà, chỉ cắt cử người làm theo yêu cầu, 
đặc thù công việc; các đội sửa chữa, thí 
nghiệm, đội đường dây… thực hiện 
theo nguyên tắc chia ca, tách tốp để 
tăng tính dự phòng, hạn chế tiếp xúc.

Cũng trong ngày hôm nay, Ban 
chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 
Công ty đã tổ chức cuộc họp trực 
tuyến, quán triệt, triển khai các nội 
dung quan trọng đến các đơn vị trực 
thuộc. Theo đó, Ban chỉ đạo yêu cầu 
các đơn vị căn cứ vào tình hình diễn 
biến thực tế tại địa phương, tiến hành 
kích hoạt kịch bản phòng, chống 
dịch; phổ biến, quán triệt đến người 
lao động các công văn chỉ đạo, hướng 
dẫn của tỉnh, của Tổng công ty và 
Công ty về phòng, chống dịch; nắm 
bắt tình hình dịch bệnh, chủ động, 

cảnh giác trong công tác phòng ngừa 
dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho bản 
thân, gia đình và xã hội; tiếp tục tăng 
cường thực hiện nghiêm các biện 
pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, 
nơi làm việc…

Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo cũng 
yêu cầu các đơn vị, các bộ phận 
liên quan chuẩn bị đầy đủ các nhu 
yếu phẩm thiết yếu để phục vụ cho 
CBCNV trong thời gian cách ly; chủ 
động phối hợp y tế tại địa phương 
kiểm tra virút SARS-CoV-2, đảm bảo 
những người cách ly tại nơi làm việc 
có sức khỏe tốt…

Đối với lực lượng CBCNV làm 
việc online, Công ty yêu cầu người 
lao động phải tuân thủ kỷ luật lao 
động quy định tại nội quy lao động, 
thỏa ước lao động tập thể và chịu 
trách nhiệm hoàn toàn về tiến độ, 
chất lượng công việc được phân 
công trong thời gian làm việc online 
tại nhà.

Ông Nguyễn Phúc Phong, Giám 
đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho 
biết: Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh Ủy, 
UBND tỉnh Hà Tĩnh, Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc, Công ty đã và đang quan 
tâm đặc biệt công tác phòng, chống 
dịch song hành cùng hoạt động sản 
xuất kinh doanh của đơn vị. Hiện nay, 
tình hình dịch bệnh đang diễn biến 
hết sức phức tạp, do tính chất công 
việc đặc biệt quan trọng, chỉ cần một 
người xảy ra sự cố sẽ ảnh hưởng tới 
quá trình vận hành lưới điện của toàn 
tỉnh vì thế để đảm bảo vận hành lưới 
điện an toàn, liên tục, ổn định, việc 
thực hiện cách ly tập trung một số bộ 
phận là cần thiết./.

Phương Thảo

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 Công ty tổ chức cuộc họp khẩn

Trước thời điểm cách ly tập trung, trong chiều 06/5, Công ty Điện lực Hà Tĩnh 
đã tiến hành phun tiêu độc khử trùng tại khu cách ly

Kiểm tra tình hình sức khỏe của cán bộ, công nhân viên trước khi thực hiện cách ly
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 Thời gian gần đây, trên địa bàn 
huyện Thanh Hà - tỉnh Hải Dương liên 
tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản của 
ngành Điện với các thủ đoạn ngày 
càng tinh vi và manh động, gây mất 
an toàn, làm gián đoạn cung cấp điện 
và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình 
hình an ninh trật tự trên địa bàn. 

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, 
Điện lực Thanh Hà - Công ty 
Điện lực Hải Dương đã phát hiện 

ra 05 vụ trộm cắp tài sản ngành Điện 
trên địa bàn quản lý. Gần nhất là sáng 
ngày 06/05/2021, khi thực hiện kiểm 
tra định kỳ các trạm biến áp, Điện lực 
Thanh Hà đã phát hiện ra 02 vụ trộm 
cắp tài sản ngành Điện. Một vụ, kẻ 
gian đã thực hiện cắt 04 sợi cáp đồng 
đơn pha loại Cu/XLPE/PVC 1x185 mm2 
dài khoảng 7m từ mặt máy TBA Cẩm 
Chế B - 560kVA vào đến tủ phân phối. 
Tại vị trí tủ phân phối kẻ gian đã liều 
lĩnh tác động đến bộ phận, thiết bị 
đang mang điện để lấy cáp. 

Cũng trong sáng ngày 06/05/2021; 
Điện lực Thanh Hà kiểm tra và phát 
hiện kẻ gian cắt trộm 01 sợi cáp đồng 
loại sợi cáp đồng đơn pha loại Cu/
XLPE/PVC 1x185 mm2 từ mặt máy 
TBA Xuân An đến tủ phân phối ngoài 
trời với thủ đoạn tinh vi không cắt 
toàn bộ cáp của một pha nên không 
gây mất điện cho các hộ dân lân cận. 
Ngay khi phát hiện ra sự việc, đơn vị 
đã báo cáo chính quyền địa phương 
và phối hợp với lượng chức năng để 
điều tra làm rõ. 

Trước đó, vào hồi 09 giờ 50 phút 
ngày 27/4/2021 nhóm công tác Điện 
lực Thanh Hà kiểm tra tại TBA Thanh 
Bình C phát hiện cáp tổng 0,4kV của 
TBA bị kẻ gian cắt trộm 02 sợi cáp 
đồng đơn pha loại Cu/XLPE/PVC 
1x120 mm2 từ ty sứ hạ áp MBA vào 
đến tủ tổng hạ áp. Rạng sáng ngày 
02/12/2020, tại Trạm biến áp TBA Cẩm 
Chế F cũng đã bị kẻ gian cắt mất 6 sợi 
cáp đồng đơn pha loại 1x150 mm2.

Đặc biệt trường hợp TBA Việt 
Hồng A; trong một khoảng thời 
gian rất ngắn từ 04/12/2020 đến 
26/04/2021 đã có 03 lần kẻ gian cắt 
trộm cáp với các thủ đoạn ngày càng 
tinh vi: Lần 1 là vào hồi 05h25 phút 
ngày 04/12/2020, Điện lực Thanh Hà 
nhận được tin báo của người dân về 
việc mất điện ĐD 0,4kV sau TBA Việt 
Hồng A. Ngay sau đó đơn vị đã cử 
nhân viên thực hiện kiểm tra và phát 
hiện mất trộm 07 sợi cáp đồng đơn 
pha loại Cu/XLPE/PVC 1x185 mm2 
cấp điện từ ty sứ hạ thế MBA đến tủ 
phân phối. Lần 2 vào lúc 06 giờ 30 
phút ngày 25/3/2021 TBA Việt Hồng 
A phát hiện cáp tổng 0,4kV của TBA 
Việt Hồng A tiếp tục bị mất trộm 04 
sợi cáp đồng đơn pha loại Cu/XLPE/
PVC 1x185 mm2. Và gần đây nhất vào 
hồi 18 giờ 30 phút ngày 26/4/2021 
khi nhóm công tác Điện lực Thanh 
Hà kiểm tra tại TBA Việt Hồng A phát 
hiện 02 sợi cáp đồng đơn pha loại Cu/
XLPE/PVC 1x185 mm2 bị kẻ gian cắt 
trộm trong tình trạng MBA vẫn đang 
vận hành. 

Các vụ trộm cắp tài sản của 
ngành Điện đã và đang thể hiện sự 

liều lĩnh của các đối tượng kẻ gian 
với thủ đoạn ngày càng tinh vi khi 
thực hiện cắt trộm cáp trong khi máy 
biến áp và hệ thống dây dẫn vẫn 
đang có điện. 

Để đảm bảo lưới điện vận hành 
an toàn, cung cấp điện liên tục và ổn 
định cho nhân dân, đồng thời ngăn 
ngừa loại tội phạm này. Điện lực 
Thanh Hà đã tích cực tuyên truyền 
đến các tổ chức, cá nhân, khi xảy ra 
mất điện không nhận được thông 
báo của Điện lực qua tin nhắn SMS, 
Zalo… cần thông báo ngay cho Điện 
lực Thanh Hà hoặc Tổng đài chăm sóc 
khách hàng của Tổng Công ty Điện 
lực miền Bắc 19006769. 

Đồng thời Điện lực cũng kịp 
thời phối hợp với chính quyền huyện 
Thanh Hà cũng như các đơn vị chức 
năng trong công tác truy tìm kẻ gian, 
đảm bảo an ninh trật tự khu vực, bảo 
vệ tài sản nhà nước, đảm bảo cung 
cấp điện ổn định cho phát triển kinh 
tế cũng như đời sống của nhân dân 
trên địa bàn huyện.

   Xuân Tú               

BÁO ĐỘNG TÌNH TRẠNG TRỘM CẮP TÀI SẢN CỦA NGÀNH ĐIỆN

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Điện lực Thanh Hà phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ việc
 mất trộm cáp tại TBA Cẩm Chế B
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Nhiều khó khăn thử thách

Để  đảm bảo nguồn điện 
ổn định lâu dài cho thành phố 
đảo, Tổng  công ty  Điện lực miền 
Nam  (EVNSPC)  đã  triển khai  đầu 
tư đường dây điện 220 kV vượt biển 
trên không từ Kiên Bình (huyện Kiên 
Lương) ra Thành phố Phú Quốc. Công 
trình đường điện 220 kV Kiên Bình 
- Phú Quốc có vốn đầu tư trên 2.212 
tỷ đồng đã được triển khai để hỗ trợ 
thêm cho đường dây cáp ngầm 110kV 
xuyên biển mang  tải  cao với nhiều 
hạng mục.

Đến nay, phần trạm 110 kV Nam 
Phú Quốc đã cơ bản hoàn thành hạ 
tầng, còn khâu lắp đặt thiết bị các đơn 
vị sẽ nỗ lực để có thể hoàn thành sớm 
toàn bộ hạng mục công trình đúng 
với tiến độ. Đối với hạng mục trên 
biển có tổng cộng 117 vị trí trụ, việc 
thi công gặp rất nhiều khó khăn, bất 
lợi do thời tiết diễn biến khó lường. 
Cụ thể năm 2020 có tới 13 cơn bão, 
áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hết 
mùa bão thì từ đầu năm 2021 đến nay 

công tác thi công bị ảnh hưởng của 
gió mùa Tây Nam, biển động thường 
xuyên ở cấp 4-5. Ngoài ra vùng biển 
Tây Nam đang xuất hiện sóng ngầm, 
nên ảnh hưởng rất nhiều cho việc thi 
công và tiến độ công trình.

Mặc dù các đơn vị thi công đã huy 
động tối đa nguồn lực, nhưng đến nay 

cũng chỉ mới hoàn thành được 93/117 
vị trí móng trụ. Hiện các kỹ sư, công 
nhân đang thi công 26 vị trí móng trụ, 
17 dựng cột đã dựng xong và 8 vị trí 
đang dựng.

Còn hạng mục các công trình 
trên bờ có 53 vị trí móng trụ. Dù đã 
được hỗ trợ từ các sở ban ngành 

DỐC SỨC HOÀN THÀNH ĐƯỜNG DÂY 220 KV 
KIÊN BÌNH - PHÚ QUỐC

Thi công dựng trụ thép trên biển Phú Quốc

Phú Quốc được mệnh danh là thiên đường du lịch  nghỉ 
dưỡng  của thế giới.  Hiện có  hàng trăm  resort, khu nghỉ dưỡng, 
khu vui chơi giải trí... đang phục vụ du lịch tại đây. Quốc hội vừa 
chính thức công nhận Phú Quốc là thành phố đảo đầu tiên của cả 
nước, hứa hẹn một bước phát triển vượt bậc về mọi mặt cho nơi 
đây trong thời gian tới. Để đảm bảo cấp điện ổn định, lâu dài cho 
thành phố đảo, ngành điện miền Nam đang nỗ lực, dốc sức cùng 
địa phương sớm hoàn thành công trình điện vượt biển, trên không 
220kV Kiên Bình - Phú Quốc.
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nhưng đến nay công tác giải phóng 
mặt bằng vẫn còn nhiều vướng mắc. 
Tại phần bờ Phú Quốc có 12/13 vị trí 
được giao mặt bằng, phía bờ Kiên 
Lương tổng 40 vị trí móng trụ thì đến 
nay, chỉ có 30 vị trí được giao mặt 
bằng, số còn lại chưa được người dân 
chấp thuận việc đền bù, giải tỏa và 
ngăn cản luôn cả các đơn vị thi công.

Các đơn vị cùng dốc sức

Đại tá Tăng Văn Chi,  Tổng  giám 
đốc Tổng  công ty xây dựng Lũng 
Lô cho biết với tinh thần người lính, khi 
đã  nhận dự án thì  đơn vị  phải  quyết 
tâm làm cho xong. Phía Lũng Lô sẽ nỗ 
lực để sớm có thể hoàn thành việc bàn 
giao các móng trụ để dựng cột.

Còn ông  Hồ Thanh Miêu, Đại 
diện  Công ty  cổ phần  Bê tông Nha 
Trang, đơn vị thực hiện hạng mục 
công trình phía bờ huyện Kiên Lương 
chia sẻ: “Chúng tôi rất mong chính 
quyền, các ban ngành địa phương hỗ 
trợ, vào cuộc quyết liệt hơn để giúp 
sớm có mặt bằng thi công. Chúng 
tôi đã huy động nhân lực, máy móc 
đến đây mà không có  mặt bằng  thi 
công thì gặp rất nhiều  khó  khăn và 
khó có thể để hoàn thành công trình 
đúng  tiến độ. Chỉ cần có mặt bằng, 

chúng tôi sẽ dốc sức hoàn thành sớm 
phần việc của mình”.

Ở góc độ quản lý nhà nước,
ông  Huỳnh Quan Hưng,  Chủ tịch 
UBND TP Phú Quốc cho biết đã thành 
lập Ban giải phóng mặt bằng và cam 
kết sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng 
vào cuối năm nay để công trình sớm 
được hoàn thành. Còn ông Trần Minh 
Sang,  Trưởng  phòng Tài nguyên và 
Môi trường,  Phó Trưởng Ban Bồi 
thường giải phóng mặt bằng huyện 
Kiên Lương, tỉnh  Kiên Giang  cho 
biết đã phối hợp vận động người 
dân nhiều lần. Nếu  hoàn chỉnh thủ 
tục  giải phóng mặt bằng theo quy 
định mà trường hợp các hộ dân vẫn 
không giao mặt bằng  thì tỉnh  buộc 
phải áp dụng biện pháp  cưỡng chế 
thi công theo quy định.

Là đơn vị chủ đầu tư, từ khi công 
trình khởi công xây dựng đến nay, 
lãnh đạo EVNSPC thường xuyên đi 
trực tiếp kiểm thực địa hiện trường 
công trình và đã chỉ đạo,  yêu cầu 
các đơn vị, các ban chuyên môn tiếp 
tục phối hợp các sở, ban ngành, địa 
phương hỗ trợ để sớm có mặt bằng 
thi công các vị trí còn lại phía 2 đầu 
bờ Phú Quốc và Kiên Lương. Lãnh đạo 
Tổng công ty chỉ đạo các bộ phận lập 

tiến độ, thống nhất với đơn vị thi 
công cụ thể từng hạng mục, vị trí, bố 
trí cán bộ giám sát, theo dõi chặt chẽ 
hàng ngày, kịp xử lý, đề xuất tháo gỡ 
ngay các vướng mắc, khó khăn.

Đồng thời,  lãnh đạo Tổng công 
ty  đề nghị các đơn vị thi công chủ 
động để triển khai các vị trí trên bờ 
khi có mặt bằng  và chủ động  có 
phương án khắc phục các khó khăn. 
Bên cạnh đó cũng tranh thủ các thời 
điểm thời tiết thuận lợi thi công các 
hạng mục trên biển nhằm cùng cam 
kết thực hiện đảm bảo khối lượng, 
tiến độ được đề ra.

“Phú Quốc đã được công nhận là 
thành phố đảo đầu tiên của nước ta, 
tương lai gần khi có nhiều nhà đầu tư 
tìm đến xây dựng, phát triển du lịch, 
chắc chắn nhu cầu sử dụng điện sẽ 
tăng mạnh. Lúc này khả năng gây quá 
tải cho đường dây cáp ngầm 110kV 
hiện tại sẽ rất cao. Do đó, việc hoàn 
thành đưa Công trình đường dây 220 
kV Kiên Bình -  Phú  Quốc  sớm vận 
hành, sẽ góp phần tạo động lực  thu 
hút đầu tư và phát huy tiềm năng du 
lịch của đảo ngọc xinh đẹp nơi vùng 
biển cực Nam của Tổ quốc”.

 Q. Sơn

Thi công dự trụ trên phía bờ xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương
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PV: Thưa ông, dịch COVID-19 
đang diễn biến phức tạp và trải dài 
trên cả nước, Tổng công ty đã có 
những chỉ đạo gì trước đợt bùng 
phát trở lại dịch bệnh này?

Ông Phạm Lê Phú: Ngay từ khi 
dịch COVID-19 xuất hiện và bùng phát 
tại nước ta vào thời điểm đầu năm 
2020, lãnh đạo EVNNPT đã rất quan 
tâm, chỉ đạo quyết liệt, quán triệt đến 
tất cả các đơn vị trực thuộc cũng như 
người lao động phải tuyệt đối chấp 
hành nghiêm túc các chủ trương của 
Chính phủ, địa phương, các chỉ đạo, 
khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế 
của EVN và EVNNPT nhằm bảo đảm 
sức khỏe, an toàn cho CBCNV để thực 
hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống 
dịch hiệu quả, vừa đảm bảo vận hành 
an toàn các hoạt động sản xuất, đầu 
tư xây dựng của EVNNPT”

Ngoài các đợt dịch bùng phát 
mạnh tại các địa phương, trong các 

thời điểm dịch tạm lắng, EVNNPT vẫn 
có các văn bản yêu cầu, nhắc nhở các 
đơn vị tuyệt đối không được phép 
chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước 
nguy cơ tiềm ẩn của dịch bệnh. Do 
vậy, đến trước khi đợt dịch thứ 4 diễn 
ra, có thể nói toàn EVNNPT vẫn luôn 
trong trạng thái chủ động, tích cực, 
sẵn sàng đối phó khi dịch bệnh xuất 
hiện.

Cuối tháng 4/2021, trước tình 
hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến 
phức tạp tại các nước láng giềng, có 
nguy cơ lây lan vào nước ta và phát 
triển trong cộng đồng, EVNNPT đã 
ban hành 2 văn bản chỉ đạo trong 
vòng 5 ngày yêu cầu các đơn vị tăng 
cường kiểm soát, sẵn sàng đối phó 
dịch bệnh, các đơn vị quản lý vận 
hành và đang triển khai đầu tư xây 
dựng hệ thống truyền tải điện tại khu 

vực biên giới đặc biệt lưu ý, rà soát, 
chuẩn bị phương án nghỉ tập trung 
sau ca làm việc đồng thời sẵn sàng 
đối phó kịch bản có CBCNV bị mắc 
dịch, bảo đảm an toàn cho người lao 
động và các hoạt động sản xuất kinh 
doanh của đơn vị.

PV: Kinh nghiệm nào được 
EVNNPT rút ra từ những lần ứng phó 
với dịch COVID-19 trước đây?

Ông Phạm Lê Phú:  Trong hơn 
một năm thực hiện công tác phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19, EVNNPT 
đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý 
báu, trong đó có 03 kinh nghiệm 
quan trọng.

Đầu tiên và quan trọng nhất đó 
là quán triệt tới toàn thể người lao 
động trong EVNNPT phải nâng cao 
tinh thần cảnh giác, tuyệt đối chấp 

EVNNPT: XÂY DỰNG CÁC KỊCH BẢN
ỨNG PHÓ COVID-19, QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT MỤC TIÊU KÉP

 

Đó là khẳng định của ông Phạm Lê Phú - Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia (EVNNPT), Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Tổng công ty khi trao đổi 
với PV về công tác ứng phó dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Ông Phạm Lê Phú 
 Tổng giám đốc EVNNPT

Công ty Truyền tải điện 3 phun khử khuẩn tại nơi làm việc
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hành nghiêm túc các chủ trương 
của Chính phủ, địa phương, các chỉ 
đạo, khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ 
Y tế của EVN và EVNNPT về công tác 
phòng chống dịch bệnh.

Thứ hai, phải chủ động xây dựng 
chuẩn bị sẵn sàng phương án đối phó 
với mọi kịch bản, tình huống có thể 
của dịch bệnh. Các đơn vị đều được 
yêu cầu xây dựng các kịch bản cụ thể. 
Trong đó, các Công ty Truyền tải điện 
đều xây dựng “kịch bản cực đoan 
nhất đó là có từ 3 đến 10 đội truyền 
tải điện trong khu vực cùng thiếu từ 
50% quân số trở lên do phải nghỉ việc 
để thực hiện cách ly theo quy định” 
những vẫn đảm bảo truyền tải điện 
an toàn, ổn định.

Thứ ba, khi có tình huống dịch 
bệnh bùng phát ở địa phương, các 
đơn vị phải giữ bình tĩnh để triển 
khai các phương án theo kịch bản đã 
được chuẩn bị đồng thời đưa ra các 
chỉ đạo, quyết định phù hợp. Đây là 
kinh nghiệm mà EVNNPT rút ra sau 
các đợt bùng phát dịch thứ nhất tại 
Vĩnh Phúc và đợt thứ hai tại Đà Nẵng 
và vừa qua là tại Hải Dương. Mặc dù 
diễn biến dịch tại địa phương rất 

phức tạp, số ca lây nhiễm cộng đồng 
liên tục tăng cao, tuy nhiên, nhờ công 
tác chuẩn bị và ứng phó tốt, người 
lao động của EVNNPT trên địa bàn 
đều không bị nhiễm bệnh, đồng thời 
duy trì tốt các hoạt động sản xuất 
kinh doanh của các đơn vị.

PV: Trong các đợt COVID-19 
trước, EVNNPT đã làm rất tốt công 
tác phòng chống dịch nên không có 
trường hợp nào bị lây nhiễm, luôn 
đảm bảo đủ lực lượng quản lý vận 
hành. Tuy nhiên chính điều đó dễ 
dẫn đến tư tưởng chủ quan. Vậy công 
tác phòng chống dịch COVID-19 đợt 
này, EVNNPT có chỉ đạo gì mới để 
mỗi CBCNV không được phép chủ 
quan, lơ là, thiếu trách nhiệm?

Ông Phạm Lê Phú: Cho tới nay, 
EVNNPT chưa ghi nhận trường hợp 
CBCNV bị nhiễm bệnh COVID-19. 
Các trường hợp có tiếp xúc với người 
nhiễm bệnh (F1) hoặc người nghi 
nhiễm (F2, F3,...) đều được được cách 
ly tại các cơ sở y tế hoặc tự cách ly tại 
nhà theo đúng quy định. Để tránh tư 
tưởng chủ quan, trong thời gian qua, 
EVNNPT đã liên tục chỉ đạo, nhắc 
nhở các đơn vị quán triệt tới toàn 

thể người lao động luôn đề cao cảnh 
giác, tuyệt đối chấp hành nghiêm 
túc các chủ trương của Chính phủ, 
địa phương, các chỉ đạo, khuyến cáo, 
hướng dẫn của Bộ Y tế của EVN và 
EVNNPT.

Trong công tác phòng chống 
dịch COVID-19 đợt này, ngoài các chỉ 
đạo từ trước tới nay, một số giải pháp 
mới đã và đang được triển khai, cụ 
thể như sau:

Huy động thêm vai trò của Công 
đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công 
trong công tác động viên CBCNV 
tích cực thực hiện các quy định và 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19.

Sử dụng tối đa những ứng dụng 
của khoa học, công nghệ, tự động 
hóa trong công tác quản lý vận hành 
hệ thống truyền tải điện và khử 
khuẩn tại các nơi làm việc. Chuyển 
phần lớn các cuộc họp sang họp 
trực tuyến qua hội nghị truyền hình, 
Zoom Meeting, Microsoft Teams…

Mới đây Đảng ủy EVNNPT đã 
ban hành văn bản số 99-CV/ĐU 
ngày 05/5/2021 về việc tăng cường 

Công nhân Công ty Truyền tải điện 2 đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 tại trạm biến áp

Ñieän & Ñôøi soáng     41

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏC î



công tác phòng chống dịch bệnh 
COVID-19, điều đó khẳng định quyết 
tâm của cả hệ thống chính trị của 
EVNNPT để phòng, chống dịch bệnh 
nguy hiểm này.

PV: Trong trường hợp các TBA, 
đường dây, công trường xây dựng 
quan trọng có trường hợp bị nhiễm 
COVID-19,  EVNNPT xây dựng kịch bản 
nào để ứng phó với tình huống này?

Ông Phạm Lê Phú: Tuy đã thực 
hiện đầy đủ các biện pháp phòng, 
chống dịch nhưng với những thay 
đổi khó lường của dịch bệnh, nhất là 
trong những ngày qua dịch bệnh đã 
bùng phát trở lại tại nhiều địa phương 
thì nguy cơ các trạm biến áp, các đội 
đường dây, các công trường xây dựng 
có người bị nhiễm COVID-19 là rất lớn. 
Để ứng phó với tình hống này, ngoài 
những kịch bản nêu trên, EVNNPT đã 
chỉ đạo các đơn vị xây dựng kịch bản 
cụ thể như sau:

Đối với vận hành trạm biến áp: 
Khi có ca bệnh thì ngoài việc người 
bị nhiễm bệnh phải tới cơ sở điều trị 
thì gần như toàn bộ lực lượng tại trạm 
này bị cách ly theo quy định. Do vậy 
đơn vị quản lý trạm biến áp này cần 
phải Báo cáo ngay cho chính quyền 
địa phương sở tại và đơn vị cấp trên 
trực tiếp về tình hình ca bệnh cũng 
như những người có nguy cơ do tiếp 
xúc với ca bệnh. Phun khử khuẩn 
toàn bộ khu vực trạm biến áp, nhất là 
khu nhà điều hành, nhà nghỉ ca. Điều 
động lực lượng đến trực vận hành, 
thay thế cho những người đã được 
đưa đi điều trị hoặc cách ly.

Đối với những trạm biến áp đã 
được chuyển sang chế độ bán người 
trực hoặc không người trực thì sử 
dụng triệt để việc giám sát, điều khiển 
từ xa, lực lượng vận hành chỉ cần tới 
trạm khi xử lý những bất thường thiết 
bị nếu có.

Đối với các Đội truyền tải điện, 
các công trường xây dựng thì việc 
khai báo, khử khuẩn cũng được xử lý 
tương tự như trên. Do lực lượng quản 
lý đường dây không phải làm theo ca 
và cũng không phải thường xuyên có 
mặt tại hiện trường nên việc ứng phó 
cũng dễ hơn. Trong trường hợp này 

các đơn vị cử lực lượng thay thế để 
kiểm tra theo định kỳ và sẵn sàng xử 
lý sự cố nếu có theo yêu cầu của các 
cấp điều độ.

Các công trường xây dựng thì 
tùy từng mức độ cần thiết, EVNNPT 
sẽ có những chỉ đạo xử lý phù hợp. 
Nếu tiến độ của dự án không quá cấp 
bách thì chỉ đạo các ban quản lý dự án 
cho tạm thời dừng thi công. Đối với 
những dự án cấp bách thì các đơn vị 
quản lý dự án cùng các nhà thầu xây 
lắp sau khi khử khuẩn toàn bộ khu 
vực sẽ điều động lực lượng đến thay 
thế để đảm bảo tiến độ.

PV: Bên cạnh đó, nhiều dự án 
lưới điện truyền tải đang trong giai 
đoạn nước rút, EVNNPT có chỉ đạo gì 
để đảm bảo song hành 2 nhiệm vụ 
vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo 
đầu tư xây dựng?

Ông Phạm Lê Phú:  Thực hiện 
nhiệm vụ Chính phủ, Bộ Công Thương 
và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, 
mặc dù bị tác động không nhỏ bởi 
dịch COVID-19 nhưng với tinh thần 
khẩn trương, EVNNPT tập trung mọi 
nguồn lực và giải pháp đẩy nhanh 
tiến độ các dự án lưới điện truyền tải 
nhằm giải tỏa công suất nguồn điện. 
EVNNPT đã tập trung chỉ đạo “thực 
hiện nhiệm vụ kép” vừa chống dịch, 
vừa đảm bảo đầu tư xây dựng để 
hoàn thành đóng điện 72 dự án, khởi 
công 47 dự án trong năm 2021.

Song song với các kịch bản đã 
xây dựng, EVNNPT cũng đã ban hành 
nhiều Văn bản để chỉ đạo các đơn vị 
trực thuộc, yêu cầu tuân thủ và thực 
hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính 
phủ, của ngành Y tế, chính quyền 
địa phương liên quan để các đơn 
vị chủ động đôn đốc và kiểm soát 
chặt chẽ các nhà thầu thi công tại 
công trường, tránh tình trạng và hiện 
tượng chủ quan, lơ là và mất cảnh 
giác trong công tác phòng chống 
dịch COVID-19.

EVNNPT trực tiếp chỉ 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 vật tư thiết bị, các 
thủ tục thu xếp vốn đến điều hành 

trên công trường và huy động các 
lực lượng nội bộ trong EVNNPT. Giám 
đốc các Ban quản lý dự án phải 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.

PV: Để phòng chống dịch hiệu 
quả, việc đẩy mạnh ứng dụng KHCN 
nào trong sản xuất kinh doanh và 
đầu tư xây dựng có ý nghĩa rất quan 
trọng, EVNNPT đã có ứng dụng gì 
thưa ông?

Ông Phạm Lê Phú:  Trong các 
năm qua, EVNNPT đã tích cực nghiên 
cứu, triển khai nhiều giải pháp ứng 
dụng KHCN mới với mục tiêu tiết 
kiệm chi phí, tăng năng suất lao động 
và đảm bảo vận hành an toàn hệ 
thống điện.

Trong các giải pháp ứng dụng 
KHCN đã triển khai, có nhiều giải pháp 
giúp EVNNPT điều hành sản xuất kinh 
doanh liên tục, đảm bảo tiến độ các 
công trình đầu tư xây dựng, đảm bảo 
vận hành an toàn hệ thống trong 
thời gian COVID diễn biến phức tạp, 
tránh tiếp xúc, lây nhiễm dịch bệnh, 
đặc biết đối với lực lượng vận hành hệ 
thống điện.

Cụ thể, trong quản lý vận hành, 
EVNNPT triển khai trạm biến áp 
không người trực vận hành; Triển khai 
ứng dụng thiết bị bay kiểm tra quản lý 
vận hành lưới điện. Ứng dụng camera 
giám sát quản lý vận hành đường dây; 
Ứng dụng UAV phun thuốc tiệt trùng 
các trung tâm vận hành.

Trong quản lý điều hành, EVNNPT 
ứng dụng camera giám sát thi công 
các công trình xây dựng; Họp qua hội 
nghị truyền hình đến tất cả các đơn vị 
cấp 4, các đơn vị giám sát, điều hành 
thi công công trình.

Tổng công ty sẽ tiếp tục nghiên 
cứu, ứng dụng thêm các thành tựu 
KHCN trong thời gian tới để phục vụ 
tốt hơn trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh, đầu tư xây dựng, phòng 
chống dịch bệnh.

PV: Xin cảm ơn ông!

Mạnh Đức
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Theo ông Nguyễn Trọng Phụng 
- Giám đốc Trung tâm Chăm 
sóc khách hàng Tổng công ty 

Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết: 
Theo quy luật thời tiết hằng năm, 
tháng 5 và 6 là thời điểm khu vực 
miền Bắc bước vào cao điểm mùa hè, 
bắt đầu có nhiều đợt nắng nóng kéo 
dài khiến lượng điện tiêu thụ tăng 
cao đột biến. Khi thời tiết nắng nóng, 
hầu hết các gia đình đều sử dụng các 
thiết bị làm mát như quạt điện, điều 
hoà… với thời gian tăng lên rất nhiều 
so với các ngày bình thường. Hầu như 
gia đình nào cũng sử dụng điều hòa 
nhiệt độ - “thủ phạm” chính làm cho 
hóa đơn tiền điện tăng cao. Nghiên 
cứu cho thấy, vào mùa nắng nóng, 
do sử dụng điều hòa liên tục, lượng 
điện năng tiêu thụ sẽ tăng trung bình 
khoảng 50% - 60%.

Qua các nghiên cứu và thực 
nghiệm đã cho thấy,  khi nhiệt độ 
ngoài trời tăng 10C thì tiêu thụ điện 
của điều hòa tăng 2 - 3%. Thói quen 
khi trời càng nóng, các gia đình 
thường để nhiệt độ trong phòng 
càng thấp đã vô tình làm điều hoà 
hoạt động liên tục nên tiêu thụ điện 
sẽ tăng lên. Nếu nhiệt độ cài đặt của 
điều hòa trong phòng để thấp xuống 
10, tiêu thụ điện năng của điều hòa 
cũng tăng lên 1,5 - 3%.  Mặt khác, 
chênh lệch nhiệt độ trong phòng 
chạy điều hoà và ngoài trời những 
ngày nắng nóng tăng cao (khoảng 10 
độ), trong phòng nhiệt độ thường để 
mức 26-270, trong khi nhiệt độ ngoài 
trời thông thường 36-390 đã làm cho 
điều hoà phải làm việc liên tục nên 
tiêu thụ điện nhiều hơn những ngày 
thời tiết mát mẻ.

Để giúp giảm chi phí và góp 
phần vận hành ổn định lưới điện, 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
khuyến cáo khách hàng sử dụng 
điện cần để mức nhiệt độ tốt nhất 
là từ 26 - 280C. Việc để nhiệt độ thấp 
sẽ làm cho điều hòa  chạy liên tục 
và gây tốn điện  và không bảo đảm 
sức khỏe. Trong trường hợp chưa đủ 
mát, người dùng có thể bật thêm 
quạt gió kết hợp, sẽ giúp tiết kiệm 
điện khoảng 2 - 3% điện năng so việc 
bật điều hòa ở mức nhiệt thấp hơn. 
Ngoài ra, việc không thường xuyên 
vệ sinh điều hòa cũng là nguyên nhân 
gây lãng phí điện năng. Sau một thời 
gian sử dụng, các lưới lọc gió và hốc 
đẩy gió lạnh thường bị bẩn, thậm chí 
rêu mốc khiến máy lạnh hoạt động 
kém hiệu quả, tốn điện gây hại sức 
khỏe. Điều hòa sau thời gian dài sử 
dụng, cả giàn nóng và giàn lạnh đều 
có các lá tản nhiệt bị mềm, trong khi 
gas lạnh có thể bị hao hụt, dầu máy 
bị bẩn cũng như các chi tiết cơ khí bị 
mài mòn. Hiệu quả làm lạnh có thể bị 
giảm tới 10 đến 15%. Việc bảo trì vệ 
sinh đúng cách sẽ giúp kéo dài tuổi 
thọ điều hòa.

Không chỉ sử dụng hợp lý điều 
hòa nhiệt độ, EVNNPC còn hướng 
dẫn khách hàng sử dụng các thiết 
bị điện gia dụng khác, cụ thể đối 
với bình đun nước siêu tốc, EVNNPC 
khuyến cáo người dân không để lại 
nước quá lâu bên trong bình khiến 
bình dễ bị bám cặn, không đổ cạn 
nước ra khỏi bình sau khi đun sôi sẽ 
làm cho mâm nhiệt rất nhanh hỏng; 

EVNNPC HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ 
ĐỂ HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN KHÔNG “TĂNG ĐỘT BIẾN” 

TRONG MÙA NẮNG NÓNG

 Dường như đã thành quy luật là mỗi khi hè về thì hóa đơn tiền điện của người dân cũng sẽ tăng cao 
tỷ lệ thuận với nhiệt độ ngoài trời, mà nguyên nhân chính là do nhu cầu sử dụng của người dân tăng đột 
biến. Để người dân giảm bớt nỗi lo “tiền điện” mỗi khi hè sang, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã “bật mí” 
cách sử dụng thiết bị điện đúng cách nhằm tăng tuổi thọ thiết bị cũng như tiết kiệm điện ở mức tối ưu. 
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Đậy kín nắp bình khi đun và đun 
lượng nước đúng quy định.

Đối với máy giặt, EVNNPC 
khuyên người dân không nên cho 
quá nhiều quần áo vào máy giặt, 
không đặt các vận nặng lên trên 
máy giặt khi đang hoạt động; nhớ 
bỏ các vật dụng như thẻ từ, chìa 
khóa, bật lửa… trước khi cho quần 
áo vào máy giặt; Sử dụng bột giặt, 
nước xả dành riêng cho máy giặt 
và lấy quần áo ra khỏi máy ngay 
sau khi đã giặt xong.

Đối với tủ lạnh thì không đặt 
thức ăn nóng vào tủ lạnh, thường 
xuyên vệ sinh làm sạch phía sau 
tủ và đặc biệt không cắm điện tủ 
lạnh ngay sau khi vừa di chuyển 
tủ, có thể gây rò rỉ dầu máy.

Ngoài việc sử dụng hợp lý các 
thiết bị điện, Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc khuyến cáo người dân 
không nên sử dụng đồng thời các 
thiết bị điện có công suất lớn (bếp 
điện, máy giặt, bình nóng lạnh…) 
trong giờ cao điểm (bao gồm 
khung giờ từ 11 giờ đến 14 giờ và 
từ 18 giờ đến 23 giờ hằng ngày).

Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc sẵn sàng tiếp nhận các ý 
kiến phản ánh của khách hàng 
và có trách nhiệm kiểm tra, xử lý 
và giải đáp một cách thỏa đáng, 
mọi vướng mắc của khách hàng 
sử dụng điện tại 27 tỉnh miền Bắc, 
đề nghị khách hàng liên hệ  đến 
Trung tâm Chăm sóc khách hàng 
qua các kênh:

- Gọi điện đến Tổng đài CSKH: 
19006769 (đội ngũ giao dịch 
thường trực 24/7).

- Gửi email đến Email CSKH: 
cskh@npc.com.vn;

- Chat với Giao dịch viên qua 
Website CSKH: cskh.npc.com.vn;

- Chat với Giao dịch viên 
qua Zalo CSKH (địa chỉ: “Điện lực 
miền Bắc”);

- Chat với Giao dịch viên qua 
Facebook CSKH (địa chỉ: “Điện lực 
miền Bắc”).

Nguyên Khôi

TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUẢNG NGÃI 
SÁNG TẠO PHẦN MỀM KHAI BÁO Y TẾ, 

TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
  

Thực hiện chủ đề năm 2021 là “Chuyển đổi số” của Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc ga (EVNNPT), 
kỹ sư Trần Hải Âu - Nhân viên vận hành Trạm biến áp (TBA) 220 kV 
Quảng Ngãi, Truyền tải điện Quảng Ngãi (TTĐ Quảng Ngãi), Công ty 
Truyền tải điện 2 (PTC2) cùng với nhóm tác giả đã sáng tạo phần mềm 
quản lý - khai báo y tế online bằng quét mã QRCODE.

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid -19 trên thế giới, nhất là 
các nước Đông Nam Á có chung đường biên giới với Việt Nam thì nguy 
cơ bùng phát dịch Covid-19 trở lại nước ta là rất cao. Theo đó, tính từ 
ngày 29/4/2021 đến nay đã có thêm 36 ca lây nhiễm cộng đồng.

 

Thông tin yêu cầu khai báo y tế online bằng mã QRCODE

Hiện nay với lực lượng kỹ sư, chuyên gia vào công tác tại các TBA thuộc 
TTĐ Quảng Ngãi quản lý là rất đông (nhất là TBA 500 kV Dốc Sỏi) có thời điểm 
vài chục người tham gia dự án đường dây 500 kV mạch 3 và mở rộng TBA 500 
kV Dốc Sỏi.

Nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kép là “vừa đảm bảo an 
toàn cho vận hành, vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19”, bên cạnh thực 
hiện đồng bộ các biện pháp theo chỉ đạo của EVN, EVNNPT và PTC2 về công 
tác kiểm soát thông tin, kiểm tra, đo thân nhiệt các lực lượng ngoài vào đơn 
vị  làm việc. Tại các TBA cũng luôn tăng cường công tác kiểm soát người ra 
vào, phân chia khu làm việc cho công nhân - nhân viên vận hành với kỹ sư, 
chuyên gia bên ngoài khi đến làm việc. Đặc biệt là thường xuyên tuyên truyền, 
nhắc nhở việc thực hiện thông điệp 5K đó là: “Giữ khoảng cách khi tiếp xúc 
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với người khác - Thường xuyên đeo 
khẩu trang - Rửa tay thường xuyên - 
Không tụ tập nơi đông người - Khai 
báo y tế”.

Nằm trong chương trình chuyển 
đổi số của EVN và EVNNPT, kỹ sư Trần 
Hải Âu - Nhân viên vận hành TBA 220 
kV Quảng Ngãi, TTĐ Quảng Ngãi - 
PTC2 cùng với nhóm tác giả đã sáng 
tạo cho ra phần mềm quản lý - khai 
báo y tế online bằng quét mã QRCODE. 
Thông tin yêu cầu khai báo y tế online 
bằng mã QRCODE này được đặt ngay 
trước cổng đơn vị để tất cả mọi người 
bên ngoài đến làm việc thực hiện khai 
báo. Bên cạnh việc giữ khoảng cách, 
đeo khẩu trang …trong quá trình làm 
việc tại trạm, các cá nhân bên ngoài 
còn phải khai báo y tế online trên điện 
thoại Smartphone hoặc các thiết bị 
thông minh của mình trước khi vào 
cổng cơ quan mà không phải thực 
hiện ghi chép trên giấy. Người khai 
báo y tế có thể vào nền tảng Zalo quét 
mã QRCODE hoặc có thể vào chương 

trình quét mã QR của Smartphone; 
hoặc vào camera trên các thiết bị chạy 
trình duyệt IOS để thực hiện quét khai 
báo y tế đều được.

Đây là giải pháp khai báo y 
tế phù hợp với các yêu cầu về 5K, 
hạn chế tiếp xúc trên các phương 
tiện, vật dụng và trao đổi thông 
tin giữa người với người trong tình 
hình dịch bệnh có nhiều diễn biến 
phức tạp như hiện nay. Dữ liệu sau 
khi khai báo, được cập nhật lưu trữ 
trên hosting, chỉ có người được cấp 
quyền truy cập mới truy xuất được 
thông tin này.

Việc quản lý, khai báo này không 
phải ghi chép trên giấy, không cần 
cập nhật theo dõi…thuận lợi cho 
người thực hiện khai báo y tế; mọi 
nội dung đều được cập nhật tự động 
trên ứng dụng, nền tảng số và giúp 
cho công tác quản lý chặt chẽ hơn; 
truy xuất thông tin đảm bảo chính 
xác, kịp thời khi có yêu cầu và đảm 
bảo an toàn thông tin cho người khai 
báo y tế đã thực hiện./.

Trần Văn Tân 

Kỹ sư Trần Hải Âu - chủ trì nhóm tác giả Khai báo y tế online bằng mã QRCODE
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Đây là 2 dự án được do Tổng 
công ty Truyền tải điện Quốc 
gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, 

SPMB thay mặt EVNNPT điều hành 
quản lý dự án. Trong đó, dự án TBA 
500kV Đức Hòa và đấu nối do Công 
ty  cổ phần tư vấn  xây dựng điện 3 
là đơn vị tư vấn thiết kế. Công ty cổ 
phần xây dựng điện 2 là đơn vị tư vấn 
giám sát. Tổng Công ty  cổ phần  xây 
dựng điện Việt Nam, Công ty cổ 
phần phát triển kỹ thuật công nghệ 
EDH (EDH) là đơn vị thi công. Dự 
án  đường dây 500kV Mỹ Tho - Đức 
Hoà do Công ty cổ phần Tư vấn xây 
dựng điện 2 (PECC2) là đơn vị tư vấn 
lập dự án; Công ty Cổ phần Tư vấn xây 
dựng điện 4 (PECC4) là đơn vị Tư vấn 
giám sát; Các đơn vị thi công gồm: 
nhà thầu Liên danh Công ty Cổ phần 
Sông Đà 11 - Công ty cổ phần Lắp 
máy và xây dựng điện (IEC) - Công ty 
cổ phần Lắp máy (INCO) và Liên danh 
Công ty cổ phần xây lắp điện 1 (PCC1) 
- Tổng công ty cổ phần Xây dựng Điện 
Việt Nam (VNECO) - Công ty cổ phần 
Thái Bình Dương; các đơn vị cung cấp 
VTTB gồm: Liên   danh   Comin   Asia 
Pte., Ltd & Comin Vietnam Ltd, Công 
ty Cổ phần Hệ thống Kỹ thuật Ứng 
dụng ATS. Cả 2 dự án sau khi hoàn 
thành sẽ do Công ty Truyền tải điện 
4 (PTC4) là đơn vị quản lý vận hành 
công trình.

  Theo SPMB, Dự án TBA 500kV 
Đức Hòa và đấu nối có Quy mô, công 
suất dự án: Phần TBA tại TBA 500kV 
Đức Hòa lắp đặt mới 01 MBA 500kV-
900MVA; 6 ngăn 500kV;   7 ngăn 
220kV và các thiết bie bị liên quan; 
Tại TBA 220kV Đức Hòa   xây dựng 
02 ngăn lộ 220kV. Phần đường dây 
đấu nối gồm: Đoạn đấu nối 500kV 
số 1 - 2 mạch chiều dài 12.5km đấu 
vào ĐD 500kV Pleicku Phú Lâm - Phú 
Lâm (mạch đi Cầu Bông); đoạn đấu 
nối 500kV số 2 - 2 mạch chiều dài 

12.5km đấu vào ĐD 500 kV Pleicku 
Phú Lâm - Phú Lâm (mạch đi Phú 
Lâm); đường dây đấu nối 220 kV số 
1 chiều dài 24.8 km đấu vào TBA 220 
kV Đức Hoà; đường dây đấu nối 220 
kV số 2 chiều dài 29.3 km đấu vào 
vào đường dây 220 kV Phú Lâm - 
Long An (tại khoảng cột 52-53).

Dự án đường dây 500 kV Mỹ Tho 
- Đức Hòa có 2 mạch đi qua địa bàn 
2 tỉnh là tỉnh Tiền Giang và tỉnh Long 
An. Điểm đầu là giàn thanh cái 500 kV 
TBA 500/220 kV Mỹ Tho (huyện Châu 
Thành, tỉnh Tiền Giang) và điểm cuối 
là giàn thanh cái 500 kV TBA 500/220 
kV Đức Hòa (huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An) với tổng chiều dài toàn 
tuyến công trình là 55.09 km với 112 
vị trí và mở rộng 02 ngăn lộ tại TBA 
500 kV Mỹ Tho, Đức Hòa.

Trong quá trình triển khai dự 
án cho đến khi hoàn thành 2 dự án 
trọng điểm toàn thể CBCNV SPMB đã 
thể hiện nỗ lực vượt bậc của trong 
công tác BT GPMB, nhất là trong giai 
đoạn dịch bệnh Covid-19 đang bùng 
phát trở lại. Cùng với việc phấn đấu 
đóng điện công trình theo kế hoạch, 
bảo đảm cung cấp điện cho phát 

triển kinh tế xã hội đất nước, đặc biết 
là các tỉnh thành miền Nam. Công 
đoàn EVNNPT, SPMB đã triển khai 
nhiệm vụ trọng tâm trong Tháng 
hành động về An toàn, vệ sinh lao 
động là tăng cường kiểm tra, giám 
sát công tác phòng chống dịch bệnh 
cug như kịp thời thăm hỏi động viên 
các lực lượng tham gia thi công trên 
công trường, qua đó tạo ra động lực 
lớn góp phần giúp SPMB hoàn thành 
nhiệm vụ Tổng công ty giao.

Việc hoàn thành đóng điện đưa 
vào vận hành 2 dự án trọng điểm 
mang nhiều ý nghĩa quan trọng 
góp phần giải phóng công suất của 
các Trung tâm điện lực Duyên Hải, 
Trung tâm điện lực Sông Hậu, Trung 
tâm điện lực Ô Môn, Long Phú, Kiên 
Lương..., kịp thời cung cấp điện ổn 
định an toàn, tăng cường độ tin cậy 
của hệ thống  điện cho khu vực vùng 
kinh tế trọng điểm miền Nam, giúp 
nâng cao khả năng   tải và đáp ứng 
nhu cầu phụ tải phát triển kinh tế 
xã hội cho khu vực và các tỉnh phía 
Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh 
nói riêng.

Quang Thắng

Đường dây 500 kV Mỹ Tho - Đức Hoà đã hoàn thành và đưa vào vận hành     

SPMB ĐÓNG ĐIỆN 2 DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
 Vào lúc 2h50 ngày 07/05/2021 tại Trạm biến áp (TBA) 500 kV Đức Hòa (Ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 
nghiệm thu đóng điện thành công 2 dự án trọng điểm. Cụ thể 2 dự án trọng điểm được đóng điện bào gồm: Dự án TBA 
500 kV Đức hòa và đấu nối và đường dây 500 kV Mỹ Tho - Đức Hoà.        
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Cách tự vệ sinh máy nước nóng 
lạnh đơn giản

Việc đầu tiên người dùng cần 
làm trước khi tiến hành vệ sinh máy 
nước nóng lạnh đó là ngắt nguồn 
điện để bảo đảm sự an toàn trong 
quá trình vệ sinh máy. Sau đó, lấy 
bình nước trên máy xuống, di chuyển 
máy nước nóng lạnh bằng thao tác 
nhẹ nhàng để tránh gây va chạm 
mạnh, gây tràn nước bên trong.

Việc tiếp theo, người dùng cần 
xả toàn bộ nước bên trong máy 
nóng lạnh. Sau đó, tháo rời từng 
bộ phận của máy như: nắp đậy trên 
miệng bình, hai vòi, đĩa chia nước, 

khay nước xả,... Sử dụng khăn sạch 
thấm nước, vắt khô và lau sạch từng 
bộ phận. Bạn không cần sử dụng 
các hóa chất tẩy rửa để tránh việc 
các bộ phận của máy bị bào mòn và 
chất tẩy lẫn vào trong nguồn nước 
ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn 
khi sử dụng.

Bạn có thể sử dụng cọ chuyên 
dụng để có thể cọ rửa sạch sẽ cặn 
vôi hoá đóng tại các kẽ nhỏ của bồn 
nước và hai ống vòi. Tránh sử dụng 
các vật sắc nhọn để cậy sẽ làm hư 
hỏng linh kiện.

Sau khi đã lau chùi các bộ phận 
của máy, bạn bắt đầu súc rửa bồn 

nước nóng lạnh với nước sạch nhiều 
lần, để khô ráo, lắp lại các bộ phận 
vào vị trí ban đầu và đậy kín miệng 
của máy.

Tiếp đến, bạn dùng khăn lau 
phần thân vỏ máy nóng lạnh. Bạn sử 
dụng khăn mềm sạch, không nên sử 
dụng các chất tẩy làm hư hại, bong 
róc lớp vỏ ngoài cũng như ám vào 
gây hại nguồn nước.

Sau cùng, bạn gắn khay xả và di 
chuyển máy nóng lạnh lại chỗ cũ. Bạn 
để máy ổn định khoảng 30 phút, đảm 
bảo máy khô hẳn rồi gắn nguồn điện 
vào, để bình nước nước lên lại và cho 
máy hoạt động bình thường.

Một số lưu khi bảo quản và vệ 
sinh cây nước nóng lạnh

Bạn nên vệ sinh máy nóng lạnh 
khoảng 6 tháng/lần để đảm bảo sức 
khỏe cũng như đảm bảo độ bền của 
sản phẩm. Sau đó chọn những vị trí 
thông thoáng, tránh để nơi bị côn 
trùng, chuột bọ cắn phá dây điện gây 
chập và rò rỉ điện rất nguy hiểm.

Khi bình hết nước, bạn nên tắt 
nguồn điện máy nóng lạnh, đồng 
thời bạn không sử dụng ổ cắm điện 
của máy chung với các thiết bị điện 
khác để tránh gây chập nguồn điện 
và đảm bảo tuổi thọ của sản phẩm.

Ngoài ra, chúng ta nên thường 
xuyên kiểm tra thanh tẩy cặn trong 
bình có bị hao mòn không, nếu mức 
độ hao mòn vượt quá nhiều, thay đổi 
hình dáng ban đầu thì bạn nên thay 
thanh mới. Thanh tẩy cặn có vai trò 
quan trọng trong việc thu nạp cặn 
hiệu quả, vì thế bạn nên liên hệ các 
trung tâm sửa chữa để đảm bảo máy 
nóng lạnh hoạt động hiệu quả.

Nhật Anh

CÁCH VỆ SINH CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH ĐƠN GIẢN TẠI NHÀ

Cây nước nóng lạnh là thiết bị mang đến sự tiện lợi cho người sử dụng, cung cấp nước uống nóng, lạnh một 
cách nhanh chóng đang được nhiều gia đình và công sở ưa chuộng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, máy 
nóng lạnh sẽ bị đóng cặn, ngoài ra nếu để lâu ngày sẽ gây tắc nghẽn nguồn nước, ảnh hưởng đến chất lượng 
nguồn nước cũng như tuổi thọ của sản phẩm.

Cây nước nóng lạnh có nhiều tiện ích đi kèm được các công sở, gia đình lựa chọn
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Mỗi loại máy lại có công dụng 
khác nhau

Theo tìm hiểu, chức năng của hai 
thiết bị này là hoàn toàn khác nhau. 
Trong khi điều hòa được sử dụng để 
thay đổi, điều chỉnh nhiệt độ phòng 
thì máy lọc không khí có khả năng 
lọc sạch bụi bẩn, mùi hôi, vi khuẩn có 
trong mỗi căn phòng. Như vậy một 
chiếc điều hòa không thể thay thế 
được chức năng của một chiếc máy 
lọc không khí. Ngay cả khi người dùng 
sử dụng điều hòa có tác dụng lọc bụi 
(nhờ vào màng lọc bụi của điều hòa) 
thì mùi hôi và vi khuẩn trong phòng 
vẫn tồn tại.

Đối với máy lọc không khí, các 
tác nhân gây ô nhiễm trong không 
khí mới được loại bỏ một cách triệt 
để. Không có ai mua điều hòa về để 
lọc sạch không khí, vì vậy chức năng 
lọc khí của điều hòa (nếu có) chỉ là 
một chức năng phụ trợ và không thể 
thay thế hoàn hảo chức năng lọc khí 
trên máy lọc không khí.

Sự khác biệt khi dùng máy lọc 
không khí trong phòng điều hòa

Phòng điều hòa là phòng kín 
không có sự lưu thông không khí 
với bên ngoài. Có thể nói không khí 
trong phòng điều hòa cũng là không 
khí kín. Nếu luồng không khí này có 
bụi bẩn ở mức độ cao thì sẽ rất ảnh 
hưởng đến sức khỏe của bạn, do bạn 
sẽ trực tiếp tiếp xúc hít thở với luồng 
không khí đó trong suốt cả ngày dài.

Dùng máy lọc không khí trong 
phòng kín điều hòa sẽ giúp cho 
không khí trong phòng vẫn có được 
độ trong lành - tinh khiết nhất định. 
Nhờ đó ngay cả khi không trao đổi 
không khí với môi trường bên ngoài 
thì bạn sẽ vẫn tự tin rằng mình đang 
nạp vào cơ thể luồng không khí sạch.

Ngoài ra, máy lọc không khí có 
tính di động ưu thế hơn điều hòa 
nhiều. Bởi điều hòa được gắn cố định 
trên tường nên phải tự điều chỉnh 
hướng gió điều hòa bằng tay và điều 
khiển. 

Trong khi đó máy lọc không khí 
có trọng lượng từ 3 - 6kg, chỉ cần cắm 
vào nguồn điện là sử dụng được, dễ 
dàng di chuyển, linh hoạt cho bất kỳ 
không gian nào và còn được xem là 
một món đồ trang trí nội thất nữa.

Một số lưu ý khi bật máy lọc 
không khí trong phòng điều hòa

Trên thực tế, máy lọc không khí 
khi hoạt động không tỏa nhiệt, cũng 
không gây mùi nên không làm ảnh 
hưởng gì đến cơ chế vận hành của 
một chiếc điều hòa. Chúng ta cũng 
không cần phải lưu ý điều gì đặc 
biệt khi bật máy lọc không khí trong 
phòng điều hòa.

Người dùng cần chú ý: Trong 
phòng bật điều hòa không khí 
thường rất khô, hãy tận dụng tối đa 
chức năng tạo ẩm trên máy lọc không 
khí. Tránh trường hợp phòng điều 
hòa kín bật máy lọc không khí mà vẫn 
để không khí quá khô sẽ rất gây hại 
cho mũi, họng.

Nhật Anh

PHÒNG ĐIỀU HÒA CÓ NÊN MUA THÊM MÁY LỌC KHÔNG KHÍ?

Hiện nay, nhiều hộ gia 
đình mặc dù đã lắp điều hòa 
nhưng vẫn cảm thấy không 
khí trong phòng ngột ngạt với 
nhiều mùi gây khó chịu. Giải 
pháp được nhiều gia đình lựa 
chọn là trang bị thêm một chiếc 
máy lọc không khí. Tuy nhiên, 
nhiều người sử dụng cho rằng 
điều hòa có khả năng lọc không 
khí ở mức tương đối tốt, vì vậy 
khi đã bật điều hòa thì không 
sử dụng thêm máy lọc không 
khí. Quan điểm này có đúng 
không? Và chúng ta có nên bật 
điều hòa, bật máy lọc không 
khí trong cùng một căn phòng 
kín hay không? Hãy cùng Tạp 
chí Điện và Đời sống giải đáp 
những thắc mắc trên.

Dùng máy lọc không khí khi bật điều hòa giúp không khí 
trong phòng sạch và đủ độ ẩm

Ñieän & Ñôøi soáng     48

TÖ VAÁN TIEÂU DUØNGî



Quạt điều hòa được hiểu sao 
cho đúng?

Khảo sát tại một số điện máy lớn 
những ngày này, người tiêu dùng dễ 
dàng nhận thấy các gian hàng bán 
quạt điều hòa được bày bán nổi bật 
ngay tại lối vào của các điện máy. 
Những luồng gió mát mang theo hơi 
ẩm thổi thẳng vào người từ những 
dãy hàng quạt điều hòa này khiến 
người dùng cảm thấy thoải mái và bị 
thu hút với sản phẩm quạt điều hòa 
trong những ngày tiết trời nắng nóng.

Theo anh Nguyễn Quốc Lưu, 
(Nhân viên bán hàng tại một trung 
tâm điện máy trên địa bàn Quận Cầu 
Giấy) cho biết: Quạt điều hòa là thiết 
bị làm mát không khí, hoạt động dựa 
trên nguyên lý bốc hơi của nước, 
thông qua việc sử dụng tấm làm mát 
(Cooling Pad). Khi hoạt động, nước 
được hệ thống bơm tuần hoàn đưa 
lên tấm làm mát, nơi sẽ diễn ra quá 
trình bay hơi. Trong khi đó, quạt sẽ 
hút gió nóng từ bên ngoài, đi qua 
các tấm làm mát này, chuyển thành 
luồng khí lạnh mang theo hơi nước 
thổi ra ngoài. Quá trình này khiến 
không khí được hạ nhiệt nhanh 
chóng, luồng gió thổi ra có mang 
theo hơi ẩm, khiến người dùng thoải 
mái dễ chịu.

Một số loại quạt có thêm bộ 
phận để đá khô dạng gel (đá hóa học 
có thể tái sử dụng nhiều lần). Người 
dùng có thể để khay đá khô vào tủ 
lạnh sau đó đem ra sử dụng khi cần, 
có tác dụng tăng cường hiệu quả làm 
mát đáng kể.

Quạt điều hòa với những ưu 
điểm

Đầu tiên, về chi phí, quạt điều hòa 
có mức giá thấp hơn điều hòa không 
khí nhưng sẽ có giá cao hơn một 
chiếc quạt làm mát thông thường. 
Người dùng chỉ chi số tiền từ 2 đến 5 
triệu đồng để sở hữu được một chiếc 

quạt điều hòa có công suất phù hợp 
cho một căn phòng có diện tích trung 
bình 15-20 m2. Với các phòng có diện 
tích lớn hơn, hoặc phục vụ cho loại 
hình dịch vụ, các loại quạt công suất 
lớn với giá từ 10 đến 15 triệu đồng sẽ 
phù hợp.

Về điện năng tiêu thụ, với hệ 
thống làm mát có cấu tạo khá đơn 
giản, thiết bị này tiêu tốn điện năng 
không quá nhiều, chỉ khoảng 1/7 
đến 1/10 so với điều hòa nhiệt độ. Hệ 
thống bơm nước, phun sương hay 
các tính năng khử khuẩn, tạo ion âm... 
và bảng mạch điều khiển tiêu tốn khá 
ít điện năng so với hiệu quả làm mát 
mang lại.

Trong phòng có diện tích nhỏ, 
khả năng làm mát của quạt điều hòa 
có thể nhanh hơn điều hòa thông 
thường do khả năng đẩy mạnh quá 
trình lưu thông không khí, cung cấp 
hơi ẩm... Cơ chế của quạt điều hòa 
dùng hơi nước để làm mát cũng có tác 
dụng giữ ẩm, không gây ra tình trạng 
khô da và khó chịu như khi dùng điều 
hòa. Hầu hết quạt điều hòa đều có thể 
giảm nhiệt độ phòng xuống nhanh từ 

4 - 50C trong thời gian ngắn. Đặc biệt, 
chúng không làm ảnh hưởng nhiều 
đến các thiết bị điện tử như một số 
loại quạt hơi nước, quạt phun sương 
thông thường. 

Với khả năng dễ di chuyển, 
người dùng có thể thay đổi vị trí của 
quạt theo ý thích, hướng việc thổi 
gió tới mọi góc phòng một cách chủ 
động thay vì bị động như khi dùng 
điều hòa. Quạt cũng có thể đem ra 
phòng khách hoặc đưa vào phòng 
ngủ mỗi khi cần. Khi sử dụng, người 
dùng cũng không cần phải đóng kín 
các cửa sổ, cửa chính như lúc dùng 
điều hòa nhiệt độ.

Một số loại quạt hiện đại có thêm 
chức năng tạo ion âm, ozone để làm 
sạch không khí, hút bụi bẩn mang lại 
không gian trong lành hơn cho ngôi 
nhà. Một số mẫu có điều khiển từ xa, 
thuận tiện cho việc sử dụng.

Ưu điểm cuối cùng là quạt điều 
hòa rất dễ tháo lắp, vệ sinh. Người 
dùng có thể tự mình làm công việc 
bảo trì, bảo dưỡng thiết bị mà không 
cần nhờ chuyên gia hỗ trợ.

MỘT SỐ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA QUẠT ĐIỀU HÒA

Tuy không thay thế được điều hòa nhưng thiết bị gia dụng này có những lợi thế riêng như giá 
rẻ, khả năng tiết kiệm điện và độ linh động. Chính những ưu điểm đó nên quạt điều hòa được nhiều 
người lựa chọn làm giải pháp thay thế điều hòa trong mùa nắng nóng.

Quạt điều hòa được trưng bày với nhiều mẫu mã, giá bán, kèm nhiều chương trình 
khuyến mãi nhằm thu hút người tiêu dùng
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VIỆT NAM HIỆN LÀ QUỐC GIA ĐI ĐẦU 

VỀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI ĐÔNG NAM Á

Đây là đánh giá của Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa 
Kỳ tại Việt Nam - ông Christopher Klein tại buổi tổng 

kết Dự án “Năng lượng Phát thải thấp Việt Nam (V-LEEP)” 
do Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Cơ quan Phát 
triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức cuối tháng 4 vừa qua.

Đại biện lâm thời Hoa Kỳ tại Việt Nam Christopher Klein 
phát biểu tại sự kiện - Nguồn ảnh: USAID.

Được biết, dự án V-LEEP đã triển khai trong giai đoạn 
2016 - 2020. Theo ông Christopher Klein,  sự phát triển 
năng lượng tái tạo của Việt Nam trong thời gian vừa qua 
có sự đóng góp lớn từ khối khu vực tư nhân, đặc biệt trong 
phát triển nguồn điện mặt trời. Qua đó, thể hiện sự hỗ trợ 
mạnh mẽ từ Chính phủ Việt Nam đối với sự phát triển do 
khu vực tư nhân dẫn dắt.

Thông qua dự án V-LEEP, Bộ Công Thương và USAID 
đã hợp tác nâng cao năng lực của Việt Nam trong xây dựng 
các chiến lược năng lượng dài hạn, huy động đầu tư tư 
nhân cho lĩnh vực năng lượng tái tạo và cải thiện sự tuân 
thủ đối với các quy định về hiệu quả năng lượng trong 
công nghiệp.

Dự án đã góp phần huy động 311 triệu USD để phát 
triển thành công 300MW điện gió và điện mặt trời với 6 dự 
án do tư nhân đầu tư. Trong ba năm vừa qua, nhờ các dự 
án năng lượng tái tạo này cùng với năng lượng tiết kiệm 
được thông qua các giải pháp cải thiện hiệu quả năng 
lượng, dự án đã góp phần giảm phát thải khoảng 730.000 
tấn khí nhà kính, tương đương trên 365 triệu kg than.

Thời gian tới, USAID sẽ tiếp tục phát huy thành công 
của dự án V-LEEP và đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Bộ 
Công Thương thông qua dự án mới là V-LEEP II. Theo đó, 
trong 5 năm tới, dự án V-LEEP II sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp 
tục chuyển đổi sang năng lượng sạch, đảm bảo và dựa vào 
thị trường thông qua tăng cường triển khai các hệ thống 
năng lượng tiên tiến, cải thiện hiệu quả ngành năng lượng 
và tăng cường tính cạnh tranh trong lĩnh vực này. 

 Ngọc Tuấn

Bện cạnh ưu điểm của mình, quạt điều hòa 
cũng có những nhược điểm nhất định

Khi chọn mua quạt điều hòa, nhiều nhân viên 
bán hàng thường quảng cáo thiết bị có thể hạ nhiệt 
độ tới 150C. Tuy nhiên, đây chỉ là số liệu trong điều 
kiện lý tưởng và không thể duy trì trong thời gian dài. 
Với khí hậu thường xuyên có độ ẩm cao như ở Việt 
Nam, theo một số chuyên gia về điện máy, dù có hỗ 
trợ làm mát bằng đá khô, phần lớn quạt điều hòa chỉ 
có thể giảm được nhiệt độ nhiều nhất ở mức 6-70C. 
Khi độ ẩm không khí càng lên cao, hiệu quả làm mát 
cũng giảm đi tương ứng.

Nhược điểm thứ hai là bị phụ thuộc vào không 
gian phòng. Không gian càng lớn, hiệu quả làm mát 
càng kém. Không giống như điều hòa nhiệt độ có 
thể dựa trên công suất thiết bị để tính toán theo nhu 
cầu sử dụng, công suất của quạt điều hòa khó có thể 
phản ánh chính xác hiệu quả hoạt động đối với các 
phòng có diện tích lớn. 

Người dùng cũng không thể điều chỉnh được 
nhiệt độ của quạt điều hòa như với điều hòa thông 
thường. Các mức tăng giảm tốc độ quạt chỉ mang ý 
nghĩa tương đối.

Với các phòng lớn, quạt điều hòa cũng cần công 
suất lớn, kích thước to để có thể đáp ứng nhu cầu 
làm lạnh. Những loại quạt lớn này không còn tính 
linh động, dễ di chuyển như thiết bị nhỏ, đồng thời 
cũng chiếm một khoảng không đáng kể trong diện 
tích phòng bởi không thể kê sát tường hay đặt ở 
trong góc.

Một vấn đề đi kèm là quạt điều hòa khi hoạt 
động không hoàn toàn yên tĩnh. Công suất càng lớn, 
tiếng ồn gây ra càng tăng theo tỷ lệ thuận. Khi mua 
quạt, người dùng cần kiểm tra kỹ bởi ở các không 
gian lớn như siêu thị điện máy, tiếng ồn của quạt hay 
bị át đi bởi nhiều âm thanh khác.

Mặc dù không giống quạt phun sương, quạt 
điều hòa cũng cần một lượng nước lớn để hoạt động. 
Theo thông số của nhà sản xuất, các bình chứa 20 lít 
có thể sử dụng từ 4-8 giờ liên tục. Tuy nhiên, điều này 
cũng phụ thuộc vào công suất của từng thiết bị. Khi 
không còn nước trong khay đựng, quạt điều hòa sẽ 
trở thành một chiếc quạt điện thông thường. Người 
dùng sẽ phải thường xuyên kiểm tra và thêm nước 
nếu muốn hiệu quả làm mát luôn được duy trì.

Đi cùng với sự tồn tại của khay đựng nước, 
người dùng cũng cần phải kiểm tra lau rửa thường 
xuyên để tránh việc bộ phận này biến thành nơi ẩm 
mốc, tụ mùi hoặc chỗ cho muỗi sinh sôi. Độ ẩm trong 
phòng có quạt điều hòa cũng sẽ cao hơn các phòng 
khác, do đó, một số đồ nội thất hoặc thiết bị điện tử 
nhạy cảm cũng cần lưu ý trong việc kê, đặt.

Lê Quốc 
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Trong thời gian COVID-19, giảng 
dạy trực tuyến đang phát triển 
như một phương tiện để dạy 

và học phù hợp nhất.  Trong bài báo 
này chúng ta sẽ thảo luận những điều 
quan trọng liên quan đến việc tổ chức 
các lớp học trực tuyến nhằm giúp ích 
cho người dạy và người học đạt kết 
quả học tập tốt nhất.

Tại sao chúng ta cần tổ chức 
các lớp học trực tuyến 

Theo số liệu thống kê của trang 
worldometers.info, cập nhật đến 6 
giờ sáng 8/5 (giờ Việt Nam), tổng số 
ca nhiễm virus Corona chủng mới 
(SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường 
hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu 
là 3.910.374 ca, trong đó có 270.302 
người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay 
đã xuất hiện và lây lan ở 212 quốc gia 
và vùng lãnh thổ. 

Với tinh thần “chống dịch như 
chống giặc”, trong thời gian qua, trên 
“mặt trận giáo dục” hàng ngày các 
thầy cô vẫn say sưa bên trang giáo án, 
soạn bài, dạy học qua Internet, dạy 
học qua truyền hình… với phương 
châm “tạm dừng đến trường, không 
dừng học” cho tất cả học sinh. Chính 
vì vậy việc áp dụng dạy học trực tuyến 
kịp thời sẽ giúp cho học sinh, sinh 
viên vẫn hoàn thành được chương 
trình năm học, không bị lãng quên 
kiến thức và sau khi mở cửa trở lại các 
em có thể thực hiện các bài thi đúng 
thời hạn, đạt kết quả cao.

Giáo viên có vai trò gì trong các 
lớp học trực tuyến? 

Với các lớp học trực tuyến, giáo 
viên sẽ tiến hành các buổi dạy và học 
với sự trợ giúp của CNTT và Internet. 
Ngày nay, giáo viên có rất nhiều 
nguồn tài liệu mở để hỗ trợ giảng 
dạy như Moodle, Edmodo, Google 
Classroom, Chamilo và Canvas. Giáo 
viên có thể thông báo cho sinh viên 
qua email hoặc WhatsApp về thời 
gian và chủ đề của lớp học trực tuyến. 
Giáo viên cũng có thể phát trực tiếp 
video hướng dẫn của mình trên 
YouTube. Sau khi hướng dẫn, giáo 

viên có thể trả lời các câu hỏi của sinh 
viên trên WhatsApp bằng cách sử 
dụng trò chuyện nhóm. 

Bên cạnh đó giáo viên phải có 
khả năng phát triển giáo trình giảng 
dạy phong phú, cập nhật thời đại, 
khả năng tổ chức lớp học đa dạng, 
ứng dụng công cụ công nghệ cho 
lớp học sinh động và tương tác đa 
chiều, có khả năng truyền đạt, truyền 
cảm hứng, kết nối và ứng biến linh 
hoạt với mọi tình huống bất ngờ có 
thể xảy ra.

Những điều cơ bản nên và 
không nên khi thực hiện lớp học 
trực tuyến.

Nên:

 • Thu thập địa chỉ email và số điện 
thoại liên lạc của tất cả học sinh, sinh 
viên và tạo một nhóm học tập trong 
LMS (Learning Management System).

 • Chuẩn bị tinh thần trước khi 
tham gia lớp học trực tuyến thực sự. 
Tốt nhất là giáo viên nên diễn tập 
ngoại tuyến trước khi đến lớp. 

• Kiểm tra tất cả các thiết bị và dịch 
vụ cần thiết, như internet, máy tính 
xách tay, máy ảnh, v.v. trước tiết dạy. 

• Chuẩn bị sẵn các bài tập mà 
giáo viên muốn chia sẻ. 

• Giáo viên cũng có thể yêu 
cầu một hoặc hai sinh viên làm tình 
nguyện viên và giúp chuyển thông tin 
quan trọng về tiết học trực tuyến cho 
các sinh viên khác trong nhóm nếu 
được yêu cầu. Điều này sẽ giảm bớt 
khối lượng công việc của giáo viên. 

• Cung cấp cho sinh viên tất cả 
các hướng dẫn cần thiết để lớp học 
trực tuyến của được diễn ra suôn sẻ 
và hiệu quả. 

• Trong các buổi học trực tuyến, 
hãy dành thời gian nghỉ ngơi thích 
hợp để học sinh, sinh viên có thời 
gian suy nghĩ về chủ đề và định hình 
câu hỏi.

• Thời gian cho lớp học trực 
tuyến có thể nên từ 45 - 50 phút/ tiết, 

điều này phụ thuộc vào nhiều thông 
số khác nhau, như chủ đề, sự tham gia 
của học sinh và kế hoạch giảng dạy. 

• Giáo viên có thể hỏi một vài câu 
hỏi mở liên quan đến chủ đề trong 
buổi học trực tuyến để giúp học sinh 
phản hồi nhanh hơn. 

• Khuyến khích sinh viên không 
chỉ đặt câu hỏi hoặc những thắc mắc 
có  liên quan đến chủ đề mà còn trả 
lời các câu hỏi của các bạn cùng lớp. 
Giáo viên có thể thiết lập một diễn 
đàn thảo luận trực tuyến cho việc này. 

• Đăng các bài tập ngay sau tiết 
của dạy và thông báo các chi tiết cho 
học sinh, sinh viên được biết. 

• Nhận phản hồi từ các học viên, 
điều này sẽ giúp giáo viên hiểu được 
quan điểm của người học về buổi học.

KHÔNG NÊN

• Đừng quá trang trọng, đặc biệt 
nếu giáo viên đã quen với học sinh. 

• Không hoãn hoặc hủy lớp 
học mà không có bất kỳ lý do chính 
đáng nào.

Với gần 80% học sinh phổ thông 
được học trực tuyến và 50% cơ sở 
giáo dục đại học dạy từ xa trong thời 
gian tạm dừng đến trường do dịch 
COVID-19, Việt Nam đã được các tổ 
chức trong nước và quốc tế đánh 
giá rất tích cực trong việc áp dụng 
các hình thức học tập trực tuyến. Có 
thể thấy, dịch COVID-19 đã tạo áp 
lực nhưng cũng vô tình tạo cơ hội và 
động lực để ngành giáo dục-đào tạo 
thích ứng, áp dụng phương thức dạy 
học trực tuyến và thực hiện chuyển 
đổi số mạnh mẽ hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
https://baonga.com/dien-bien-

covid-19-toi-6-gio-sang-85-the-gioi-
270302-ca-tu-vong-tin-hieu-lac-quan-
xuat-hien-tai-nhieu-nuoc.html

https://www.vietnamplus.vn/chuyen-
doi-so-trong-giao-duc-nhung-lop-hoc-
truc-tuyen-thoi-covid19/693905.vnp

https://elearningindustry.com/
o n l i n e - te a c h i n g - d u r i n g - cov i d - 1 9 -
lockdown-conduct-classes

NHỮNG ĐIỀU NÊN VÀ KHÔNG NÊN KHI DẠY TRỰC TUYẾN
Lê Thị Bích Hằng
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