
Trong sự nghiệp đổi mới toàn 
diện đất nước, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, nhân dân ta tiếp tục vận dụng 
và phát huy những bài học kinh 
nghiệm đã được đúc rút từ thực tiễn 
của cách mạng đấu tranh giành độc 
lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc suốt chặng đường lịch sử 75 
năm qua. Trong đó, Đảng ta luôn nắm 
vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội - ngọn cờ vinh quang 
mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại 
cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai 
sau. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên 
quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm 
vững chắc cho độc lập dân tộc. Đồng 
thời xác định xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược có 
quan hệ chặt chẽ với nhau. Sự nghiệp 
cách mạng là của nhân dân, do nhân 
dân, vì nhân dân và chính nhân dân 
là người làm nên những thắng lợi lịch 
sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải 
xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng 

chính đáng của nhân dân. Sức mạnh 
của Đảng là sự gắn bó mật thiết với 
nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa 
rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn 
thất khôn lường đối với vận mệnh 
đất nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và 
Đảng ta.

Thực tiễn xây dựng chính đảng 
Mác xít đã chứng minh, đảng cầm 
quyền lãnh đạo đất nước nếu không 
thực hiện tốt đạo đức cách mạng, 
không làm tốt nhiệm vụ chống tha 
hóa, hủ bại, suy thoái đạo đức, lối 
sống, thì sẽ ngày càng trở nên khó 
khăn, gian nan hơn. Muốn kiên định, 
kiên quyết xây dựng Đảng trong 
sạch, vững mạnh thì càng phải nâng 
cao năng lực, chống tha hóa, biến 
chất trong cán bộ, đảng viên, thực 
hiện liêm, chính trong Đảng. Không 
ngừng củng cố, tăng cường khối 
đoàn kết như Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã tổng kết: “Đoàn kết, đoàn kết, đại 
đoàn kết/Thành công, thành công, 
đại thành công”; kết hợp sức mạnh 
dân tộc với sức mạnh của thời đại. 
Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần 

kiên định ý chí độc lập, tự chủ, nêu 
cao tinh thần hợp tác quốc tế, phát 
huy cao độ nội lực, đồng thời tranh 
thủ ngoại lực, kết hợp yếu tố truyền 
thống với yếu tố hiện đại.

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng 
là nhân tố hàng đầu quyết định 
thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 
Đảng không có lợi ích nào khác ngoài 
việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân 
dân. Đảng phải nắm vững, vận dụng 
sáng tạo, góp phần phát triển chủ 
nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh, tôn trọng quy luật khách quan, 
không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng 
cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo 
đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải 
quyết các vấn đề do thực tiễn cách 
mạng đặt ra. Phải phòng và chống 
những nguy cơ lớn, như: Sai lầm về 
đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái 
hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên.

Lịch sử luôn đòi hỏi những 
thành quả to lớn của cách mạng phải 
được phát huy, bồi đắp. Toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân ta đang ra sức 
phấn đấu xây dựng, phát triển đất 
nước theo Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 
2011), Hiến pháp (sửa đổi năm 2013), 
thực hiện các mục tiêu: Đẩy mạnh 
toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi 
mới; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ 
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh 
thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà 
nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ 
nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình, 
ổn định, phát huy có hiệu quả mọi 
nguồn lực, động lực để phát triển đất 
nước nhanh, bền vững; không ngừng 

THÊM QUYẾT TÂM, Ý CHÍ 
ĐƯA ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG

Tiến sĩ Bùi Thế Đức
Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật trung ương

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại 
Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa. Trải qua 75 năm, Việt Nam đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, chậm 
phát triển và có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế như Tổng Bí 
thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa 
bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Niềm tin, vinh 
dự, tự hào giúp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thêm quyết tâm, ý chí 
đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
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nâng cao mức sống của nhân dân; rút 
ngắn khoảng cách phát triển với các 
nước tiên tiến trong khu vực, nâng 
cao vị thế đất nước trên trường quốc 
tế; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI trở 
thành nước phát triển có nền công 
nghiệp hiện đại theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa.

Để đạt mục tiêu trên, trước mắt 
cần thực hiện có hiệu quả những 
nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, 
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 
bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của 
Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập 
trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo đủ năng lực và phẩm chất, ngang 
tầm nhiệm vụ; xây dựng tổ chức bộ 
máy của toàn hệ thống chính trị tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 
đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí, quan liêu có 
hiệu quả theo sự chỉ đạo của Tổng Bí 
thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 
là “không có ngoại lệ”, “không có 
vùng cấm”, “không ngừng nghỉ”. Tiếp 
tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp 
nâng cao chất lượng tăng trưởng, 
năng suất lao động.

Đáng chú ý là thực hiện có hiệu 
quả 3 đột phá chiến lược được đề 
ra trong Nghị quyết Đại hội XII của 
Đảng là: Hoàn thiện thể chế kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa; phát triển nhanh nguồn lực, 
nhất là nguồn lực chất lượng cao; xây 
dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Tiếp 
tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi 
mới mô hình tăng trưởng. Đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, trước hết là công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn 
gắn với phát triển kinh tế nông thôn, 
xây dựng nông thôn mới trên phạm vi 
cả nước. Chú trọng giải quyết tốt vấn 
đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, 
xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ 
công; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ 

quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh 
thổ của Tổ quốc. Giữ vững môi trường 
hòa bình, ổn định để phát triển đất 
nước. Mở rộng và đưa vào chiều sâu 
các quan hệ đối ngoại; tận dụng thời 
cơ, vượt qua thách thức, thực hiện 
hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều 
kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và 
uy tín của đất nước trên trường quốc 
tế. Thu hút và phát huy mạnh mẽ mọi 
nguồn lực, sức sáng tạo của nhân 
dân; chăm lo nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần của nhân dân; phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân, 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 
Xây dựng nền văn hóa và con người 
Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 
bền vững đất nước…. Giải quyết tốt 
những vấn đề xã hội bức xúc, trong 
đó chú trọng bốn vấn đề: An toàn 
thông tin mạng, an toàn giao thông, 
an toàn môi trường, an toàn vệ sinh 
thực phẩm đang hằng ngày, hằng giờ 
tác động, ảnh hưởng đến tư tưởng, 
sức khỏe, tính mạng của nhân dân; 
tăng cường quản lý phát triển xã hội; 
bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội.

Thực tế của gần 35 năm tiến 
hành công cuộc đổi mới vừa qua đã 
chứng minh việc xây dựng và hoàn 
thiện nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa đã đạt được những thành 
tựu quan trọng, đánh dấu giai đoạn 
phát triển mới của sự nghiệp xây 
dựng nhà nước của nhân dân, do 
nhân dân và vì nhân dân… Phát huy 
những thành quả đạt được, thời gian 
tới cần tiếp tục đổi mới mô hình tổ 

chức, hình thức, phương thức hoạt 
động của cơ quan nhà nước ở trung 
ương và địa phương nhằm hướng tới 
một bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu 
quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu 
cầu của các lĩnh vực xã hội.

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng 
Tháng Tám thành công và Quốc 
khánh 2/9 đúng vào dịp cả nước ta 
đang đẩy mạnh các phong trào thi 
đua yêu nước lập thành tích chào 
mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến 
tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng. Để triển khai hiệu 
quả “nhiệm vụ kép”, vừa chống dịch 
Covid-19 vừa phát triển kinh tế, bảo 
đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống 
nhân dân và giữ vững độc lập, chủ 
quyền, môi trường hòa bình, ổn định 
để phát triển đất nước thì toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân phát huy hào 
khí Cách mạng Tháng Tám và Quốc 
khánh 2/9 tăng thêm quyết tâm, ý chí 
hành động đưa đất nước tiếp tục phát 
triển nhanh, bền vững.

Với khí thế tưng bừng của Tết 
Độc lập, chúng ta tin tưởng, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta nhất 
định sẽ thực hiện thắng lợi mọi mục 
tiêu đề ra, xây dựng một nước Việt 
Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, 
dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên 
chủ nghĩa xã hội như lúc sinh thời Chủ 
tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.
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Đưa khoa học công nghệ vào 
quản lý

Là một tỉnh cửa ngõ phía Tây 
Bắc, với địa hình đồi núi cao, trong 
thời gian qua nhờ ứng dụng thiết 
bị bay không người lái UAV đã giúp 
Truyền tải điện Hòa Bình nâng cao 
công tác quản lý vận hành, giảm 
nhân công phải đi lên tuyến kiểm 
tra, kịp thời phát hiện sớm các khiếm 
khuyến trên hệ thống đường dây 
truyền tải điện cao thế 220kV- 500kV.

Theo ông Nguyễn Văn Giang 
- Giám đốc TTĐ Hòa Bình cho biết 
- Những năm gần đây, phong trào 
nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng 
công nghệ mới đưa vào phục vụ sản 
xuất, phù hợp với công tác quản lý 
vận hành lưới truyền tải điện luôn 
được nghiên cứu và đẩy mạnh. Việc 
áp dụng thiết bị bay không người lái 
(UAV) trong quản lý vận hành đường 
dây là công cụ hết sức hiệu quả giúp 
sớm phát hiện kịp thời các hư hỏng 
trên đường dây, đặc biệt đối với các 
vị trí bị ngăn cách khó tiếp cận và 
kiểm tra được khi đường dây đang 
vận hành, tiết kiệm được nhân lực, 
phương tiện, thời gian phục vụ công 
tác kiểm tra các vị trí có đường đến 
khó khăn hiểm trở.

Theo đó, thực hiện chiến lược 
ứng dụng và phát triển khoa học kỹ 
thuật trong lĩnh vực truyền tải điện 
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 
2040; TTĐ Hòa Bình đã được trang bị 
01 Thiết bị UAV - Altura zenith ATX8 

do Công ty Aerialtronics của Hà Lan 
sản xuất. Đây là thiết bị bay không 
người lái kiểm tra được chi tiết các 
tổn thương hư hỏng phần móng, cột, 
nhìn thấy rõ được các góc cạnh khác 
nhau của phụ kiện đường dây mà 
khi kiểm tra bằng mắt thường hoặc 
máy ảnh nếu không có vị trí đứng thì 
khó lòng có thể nhìn thấy. Ngoài ra 
thiết bị có thể kiểm tra, chụp ảnh các 
đoạn đường dây nằm khuất đồi, núi, 
hay trên sông hồ. Ảnh chụp và video 
quay có chất lượng rất rõ nét, khoảng 
cách điều khiển thiết bị có thể xa từ 3 
đến 5 km.

Giảm thời gian và sức người

Trong khi đó ông Nguyễn Phúc 
An - Giám đốc Công ty Truyền tải điện 
1 cho biết - Với địa bàn trải rộng tại 
27 tỉnh, thành phía Bắc, nhiều tỉnh 

hệ thống điện truyền tải quốc gia 
phải đi qua các địa hình đồi núi, sông, 
suối… phức tạp như các tỉnh phía Tây 
Bắc, Bắc Trung Bộ… và qua sử dụng 
cho thấy thiết bị UAV có camera chất 
lượng cao bay dọc theo đường dây, 
quay phim và chụp lại hình ảnh rõ nét 
với độ tin cậy cao, chính xác, kịp thời, 
phát hiện, xử lý các khiếm khuyết trên 
đường dây, góp phần ngăn ngừa các 
sự cố trong quá trình vận hành. UAV 
là giải pháp giúp giải quyết hiệu quả 
công tác kiểm tra tình trạng kỹ thuật 
các cột vượt, các khoảng dây vượt 
sông, vượt thung lũng mà chúng ta 
khó hoặc không tiếp cận được, đồng 
thời ghi lại hình ảnh để phân tích, 
kiểm tra kỹ hơn, đảm bảo không để 
thiếu sót dẫn đến bất lợi trong công 
tác quản lý vận hành. Bên cạnh đó, 
UAV còn giúp đơn vị truyền tải có thể 

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
TRONG KIỂM TRA LƯỚI ĐIỆN, HIỆN THỰC HÓA 
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG EVNNPT

Nhằm ứng dụng công nghệ vào quản lý vận hành, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả 
sản xuất kinh doanh, nhiều công nghệ mới đã được Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đưa vào ứng 
dụng, trong đó phải kể đến công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV) để kiểm tra, quản lý vận 
hành trên các tuyến đường dây 220 kV, 500 kV do Công ty quản lý.
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kiểm tra nhanh, tổng thể hành lang 
tuyến, móng cột, trong một phạm vi 
cụ thể, đồng thời hạn chế việc phải di 
chuyển nhiều và tiết kiệm thời gian 
cho công tác kiểm tra, bằng cách bay 
dọc theo hành lang quay phim, chụp 
ảnh chất lượng cao, để phân tích, 
đánh giá hiện trạng hành lang và kịp 
thời đưa ra các giải pháp ngăn ngừa 
sự cố phù hợp với từng khu vực cụ thể.

Cũng theo ông Nguyễn Văn 
Giang trước đây để kiểm tra tình 
trạng các vị trí cột trên cao, các vị trí 
vượt thung lũng thì công nhân phải 
tiếp cận từng vị trí, sau đó tiến hành 
leo lên cột để kiểm tra. Công việc tốn 
rất nhiều sức lực của anh em công 
nhân, nguy cơ mất an toàn do ngã 
cao, do điện từ trường... nhưng vẫn 
không đảm bảo kiểm soát hết hiện 
trạng trụ, phụ kiện trên cột do nhiều 
thành phần bị che khuất. Tuy nhiên 
khi ứng dụng thiết bị UAV, chỉ trong 
khoảng thời gian ngắn thiết bị đã hỗ 
trợ cho đơn vị quản lý vận hành kiểm 
tra, ghi hình, chụp hình cận cảnh 
được các chi tiết phụ kiện trên đường 
dây rõ ràng bằng camera với độ nét 
cao cũng như soi kiểm tra phát nhiệt 
các ống nối, khóa néo dây dẫn; kiểm 
tra hành lang tuyến; dữ liệu thu thập 

được từ thiết bị UAV sẽ được các cán 
bộ kỹ thuật phân tích kiểm tra và phát 
hiện sớm các khiếm khuyết từ đó đưa 
ra định hướng sửa chữa cụ thể.

Có thể thấy, việc ứng dụng UAV 
rất phù hợp trong công tác quản lý 
vận hành lưới truyền tải điện, thiết 
bị có thể kiểm tra trong điều kiện các 
đường dây đang mang điện. Tiết kiệm 
được nhân lực, phương tiện, thời gian 
phục vụ công tác kiểm tra đặc biệt đối 
với các vị trí có đường đến khó khăn, 
hiểm trở. Giúp phát hiện sớm các hư 
hỏng bất thường trên lưới điện, giảm 

nguy cơ tai nạn lao động do trèo cao; 
nâng cao năng suất lao động. Đồng 
thời góp phần hiện thực hóa chủ 
trương của Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam và Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia chủ đề năm 2021 “Chuyển 
đổi số trong Tổng công ty Truyền tải 
điện Quốc gia” ứng dụng khoa học 
công nghệ 4.0 vào công tác quản lý 
vận hành lưới điện truyền tải, đảm 
bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, 
ổn định cho các hoạt động kinh tế, 
chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng 
và thị trường điện Việt Nam.

Quốc Chiêu
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Ông Hoàng Hiếu Trung, Giám 
đốc PC Quảng Bình cho biết, 
phòng thiết bị CNTT của 

đơn vị là nơi tập trung toàn bộ thiết 
bị của hệ thống mạng WAN/LAN, 
SCADA, VTDR, Server… Để hệ thống 
luôn vận hành ổn định, liên tục, rất 
cần đến khả năng hoạt động tin cậy 
của hệ thống phụ trợ nhằm bảo đảm 
điều kiện làm việc như điều hòa, báo 
cháy, báo khói… Tuy nhiên, thời gian 
qua, các thông số này chỉ được giám 
sát thủ công, chưa thể theo dõi thời 
gian thực và tự động cảnh báo khi có 
bất thường xảy ra, gây khó khăn cho 
công tác quản lý vận hành, giám sát 
của công ty.

Trước thực trạng đó, PC Quảng 
Bình đã triển khai giải pháp giám sát 
thông minh phòng thiết bị CNTT bằng 
hệ sinh thái Aqara. Aqara là nền tảng 
mở cho các thiết bị di động, hỗ trợ rất 
đa dạng các thiết bị thông minh khác 
nhau trên cả hai nền tảng hệ điều 
hành iOS và Android nên rất thuận 

tiện cho cán bộ vận hành; đồng thời, 
có thể kết nối với thiết bị bên thứ ba 
nên có khả năng mở rộng rất cao.

Dữ liệu lịch sử và cài đặt cảnh 
báo được hệ sinh thái Aqara cập nhật 
trên thiết bị di động thông minh

Theo các cán bộ phụ trách lĩnh 
vực CNTT của PC Quảng Bình thì thông 
qua hệ thống giám sát thông minh, các 
thông số như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất 
không khí…được giám sát thời gian 
thực và cảnh báo theo ngưỡng cài đặt. 
Hệ thống còn có thể kiểm soát mở cửa, 
có người, ánh sáng phòng và cảnh báo 
đột nhập theo ngữ cảnh.

Từ đó, cán bộ vận hành hệ thống 
có thể theo dõi, giám sát tình trạng 
hoạt động và phát hiện bất thường 
của hệ thống một cách dễ dàng 
nhằm chủ động phương án xử lý tối 
ưu  thời gian nhanh nhất. Với sự phát 
triển ngày càng đa dạng của hệ sinh 
thái Aqara, thời gian tới, hệ thống sẽ 
được nâng cấp, mở rộng đáp ứng với 
yêu cầu vận hành ngày càng khắt khe 
đối với hạ tầng công nghệ thông tin 
trong giai đoạn mới.

Nhật Anh

PC QUẢNG BÌNH: 
ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP GIÁM SÁT THÔNG MINH 
BẰNG HỆ SINH THÁI AQARA

Nhằm bảo đảm hệ thống hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) luôn hoạt động ổn định, 
tin cậy, đáp ứng yêu cầu tiến trình chuyển đổi số của ngành Điện, Công ty Điện lực (PC) Quảng Bình đã 
triển khai giải pháp giám sát thông minh phòng thiết bị CNTT bằng hệ sinh thái Aqara.

Giao diện giám sát hệ thống trên điện thoại
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Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã có nhiều 
cảnh báo về các cuộc tấn công mạng vào các hệ 
thống công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển 

trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tần suất và 
mức độ nguy hiểm của các cuộc tấn công có chiều hướng 
ngày càng gia tăng. Đặc biệt, tin tặc còn chuyển hướng 
tấn công cả vào các hệ thống thông tin điều khiển công 
nghiệp trọng yếu như hệ thống SCADA/ICS.

Trước bối cảnh đó, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) 
đã nhận được nhiều chỉ đạo từ Chính Phủ, và Bộ Thông tin 
& Truyền thông, Tập đoàn điện lực Việt Nạm (EVN), Tổng 
công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về tăng cường 
các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh mạng. PTC1 cũng 
đã và đang tích cực thực hiện hàng loạt các biện pháp để 
tăng cường an ninh bảo mật và an toàn thông tin cho các 
hệ thống CNTT và hệ thống vận hành.

Thực hiện Cam kết về chính sách An ninh thông tin 
“An toàn - Bảo mật - Toàn vẹn” và các văn bản chỉ đạo 
hướng dẫn triển khai ISO/IEC 27001:2013 của Tổng Công 
ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty Truyền tải điện 1 đã 
thành lập Ban chỉ đạo, thành lập Tổ An ninh Thông tin 
triển khai Hệ thống An ninh thông tin theo tiêu chuẩn 
ISO/IEC 27001:2013.

Cụ thể, PTC1 đã xây dựng và hoàn thiện các quy định, 
chính sách về an toàn thông tin; triển khai đào tạo nâng 
cao năng lực và nhận thức cho người dùng, đội ngũ vận 
hành an toàn thông tin (ATTT). Đồng thời, tăng cường 
các giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn cho các hệ thống 
thông tin trọng yếu.

Theo đó, công tác thông tin tuyên truyền, hướng 

dẫn các biện pháp đảm bảo an ninh mạng được triển khai 
tới từng CBCNV qua các hình thức như bồi huấn về công 
tác An ninh thông tin mạng cho 100% đơn vị trực thuộc; 
ban hành các văn bản yêu cầu thắt chặt công tác an ninh 
mạng trong các dịp Lễ Tết; trong tình hình dịch COVID-19 
diễn biến căng thẳng, đặc biệt là trong dịp bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
sắp tới; phục vụ công tác sản xuất kinh doanh, vận hành 
hệ thống điện an toàn, liên tục.

Để xây dựng được một hệ thống ngăn ngừa và bảo 
vệ an ninh mạng hiệu quả, trong chương trình bồi huấn, 
PTC1 cũng nhấn mạnh các cảnh báo về nguy Cơ mất ATTT, 
trước hết, cho từng cá nhân. Ngoài các thiết bị điện tử có 
nguy cơ bị xâm nhập, hiện nay điện thoại thông minh cá 
nhân trở thành các thiết bị vô cùng lý tưởng để theo dõi, 
nghe lén, lấy vị trí, dữ liệu nhạy cảm, thậm chí mạo danh 
để nhắn tin tới các điện thoại khác.

Hội thảo về Doanh nghiệp số tại PTC1 ( tháng 3/2021)

Qua tuyên truyền, hướng dẫn CBCNV đã ý thức được 
mức độ nghiêm trọng nếu để xảy ra mất an toàn thông 
tin, từ đó mỗi CBCNV có ý thức bảo vệ mình trong môi 
trường số như bảo vệ mình trong môi trường thực, bảo vệ 
tài sản vô hình của mình như bảo vệ tài sản hữu hình khác, 
luôn ghi nhớ và tuân thủ các nguyên tắc sau:

CHUYỂN ĐỔI SỐ GẮN LIỀN CÔNG TÁC

AN TOÀN THÔNG TIN TRONG PTC1
Chuyển đổi số gắn liền với sự phát triển của không gian mạng, hợp nhất công nghệ vật lý, kỹ 

thuật số và sinh học, kết hợp giữa hệ thống ảo và thực tại, làm thay đổi căn bản cách thức con người 
tạo ra sản phẩm. Không gian mạng đã trở thành một bộ phận cấu thành và đóng vai trò rất quan 
trọng trong quá trình chuyển đổi số. Do vậy, đảm bảo an toàn thông, an ninh mạng là một nhiệm 
vụ quan trọng, cấp bách.

Ñieän & Ñôøi soáng     6

KHOA HOÏC - COÂNG NGHEÄî



1. GIỚI THIỆU CHUNG

ĐTC đề cập đến khả năng của hệ thống để thực hiện chức năng cần thiết 
của nó trong các điều kiện nhất định trong một khoảng thời gian đã nêu [1]. Theo 
quan điểm của hệ thống phân phối điện, ĐTC của hệ thống phân phối là cung cấp 
năng lượng điện cho khách hàng cuối cùng mà không bị gián đoạn và nằm trong 
giới hạn dung sai về điện áp và tần số được chấp nhận [2].

Hệ thống phân phối được kết nối trực tiếp với khách hàng, có ảnh hưởng lớn 
đến ĐTC cung cấp điện. Thống kê cho thấy, hầu hết các trường hợp mất điện là 
do sự cố của hệ thống phân phối [2], do đó, việc đánh giá ĐTC của hệ thống phân 
phối đã được nhiều người quan tâm và là một chỉ tiêu quan trọng trong hoạt động 
dịch vụ kinh doanh điện lực. Việc đánh giá đúng và đầy đủ ĐTC cung cấp điện của 
lưới phân phối sẽ giúp ngành điện nắm được hiện trạng của lưới điện phân phối, 
trên cơ sở đó đề ra các giải pháp nâng cao ĐTC cung cấp điện.

Hệ thống phân phối được cấu tạo bởi rất nhiều phần tử (như đường dây, máy 
biến áp, thiết bị đóng/cắt, rơ-le,…). Lỗi ở một trong những phần tử này sẽ ảnh 
hưởng đến tính liên tục của dịch vụ cung cấp điện cho khách hàng. Tác động của 
sự cố phần tử sẽ phụ thuộc vào các thông số thống kê của phần tử và thiết kế hệ 
thống [2]. Các thông số thống kê quan trọng nhất là tỷ lệ hỏng hóc và thời gian 
sửa chữa, thay thế. Khu vực bị ảnh hưởng bởi hỏng hóc của các phần tử sẽ phụ 
thuộc vào thiết kế hệ thống. Một thiết kế dựa trên ĐTC sẽ bao gồm các thiết bị bảo 
vệ và chuyển mạch, có nhiệm vụ chính là giảm số lượng khách hàng bị ảnh hưởng 

• Chỉ cài đặt ứng dụng từ 
các kho chính thức

• Đặt mật khẩu an toàn

• Cập nhật bản mới nhất của 
hệ điều hành và ứng dụng

• Cài đặt ứng dụng bảo mật

Bên cạnh đó, Công ty 
cũng đã có các văn bản chỉ 
đạo, yêu cầu lực lượng nhân 
sự chuyên trách ứng cứu sự cố 
an ninh mạng liên tục trau dồi 
chuyên môn, tăng cường trao 
đổi nghiệp vụ cùng các đơn vị 
chuyên trách trong và ngoài 
nước; tham gia thực hiện diễn 
tập ứng cứu sự cố, khắc phục 
thảm hoạ theo đúng các quy 
định của EVN.

Các hệ thống CNTT trọng 
yếu của PTC1 được tách khỏi 
mạng Internet và ưu tiên đầu tư 
công cụ giám sát chặt chẽ. Thực 
hiện mô hình 4 lớp đảm bảo 
ATTT bao gồm lực lượng tại chỗ, 
giám sát chuyên nghiệp, kiểm 
tra độc lập, liên kết chia sẻ.

Chuyển đổi số là xu hướng 
tất yếu, tuy nhiên Đảm bảo 
ATTT là yếu tố sống còn. Với 
phương châm đó, PTC1 đã rất 
quyết liệt trong việc triển khai 
các biện pháp phòng ngừa và 
làm tốt công tác tuyên truyền 
sâu rộng đến người lao động. 
Nhờ đó, đến nay CBCNV trong 
toàn Công ty đã có những kiến 
thức từ cơ bản đến nâng cao để 
đảm bảo an ninh mạng cho cá 
nhân và áp dụng vào khoa học 
công nghệ, tiến tới thực hiện 
chuyển đổi số một cách mạnh 
mẽ và tự tin.

Trong năm 2021 và những 
năm sắp tới, PTC1 cam kết 
không để xảy ra tình trạng thiếu 
an toàn thông tin, thắt chặt bảo 
mật, góp phần quan trọng phục 
vụ công tác vận hành lưới điện 
an toàn, liên tục, hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ của Tổng 
Công ty giao.

Hải Triều

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO 
THIẾT BỊ ĐO ĐÁNH GIÁ 

ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN
CỦA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI

TS. Phạm Duy Phong, ThS. Đặng Trung Hiếu 

Trường Đại học Điện lực

Tóm tắt: Độ tin cậy (ĐTC) cung cấp điện của lưới điện phân phối (LPP) 
là một chỉ tiêu quan trong trong hoạt động dịch vụ kinh doanh điện lực. 
Cùng với yêu cầu về chất lượng điện năng thì ĐTC là chỉ tiêu quan trọng 
hướng đến việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và nâng cao hiệu 
quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành Điện. Chính vì vậy, các giải 
pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đánh giá ĐTC của LPP rất 
được quan tâm. Bài báo trình bày nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị 
đo đánh giá ĐTC cung cấp điện của LPP thông qua việc đo các thông số về 
điện chính xác và hiệu quả.
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bởi gián đoạn dịch vụ. Do đó, hai nhóm giải pháp nhằm 
nâng cao ĐTC của lưới phân phối được xem xét là giảm số 
lần xảy ra sự cố và giảm thời gian khắc phục sự cố. Nhóm 
giải pháp thứ nhất có thể được thực hiện thông qua giải 
pháp về cấu trúc lưới, thiết bị mới tiên tiến, bổ sung thiết 
bị phân đoạn, nâng cao năng lực bảo dưỡng lưới điện,… 
Trong khi đó, nhóm giải pháp thứ hai thực hiện thông 
qua việc giám sát và phát hiện các sự cố một cách nhanh 
chóng để có biện pháp sửa chữa, đưa lưới điện trở lại làm 
việc bình thường với thời gian nhanh nhất. Trong bài báo 
này, chúng tôi dựa trên nhóm giải pháp thứ 2 để nghiên 
cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đo đánh giá ĐTC cung cấp 
điện của lưới điện phân phối.

Cấu trúc phần tiếp theo của bài báo như sau: phần 2 
trình bày các chỉ số đánh giá ĐTC của lưới phân phối (LPP). 
Phần 3 thiết kế, chế tạo thiết thiết bị đánh giá ĐTC cung 
cấp điện của lưới điện phân phối. Phần 4 là kết luận của 
bài báo.

2. CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ ĐTC CỦA LPP

Có nhiều bộ chỉ số đánh giá ĐTC của lưới phân phối 
bao gồm: các chỉ số mất điện liên tục, các chỉ số dựa trên 
tải và các chỉ số khác (chỉ số thoáng qua) [3]. Tại Việt Nam, 
các chỉ số đánh giá ĐTC của LPP bao gồm [4]:

- Chỉ số tần suất mất điện trung bình của hệ thống 
(System average interruption frequency index -SAIFI): cho 
biết tần suất trung bình khách hàng gặp phải sự cố mất 
điện liên tục trong một khoảng thời gian xác định trước. 
SAIFI được xác định theo công thức:

Tæng sè kh¸ch hµng bÞ mÊt ®iÖn
SAIFI = 

Tæng sè kh¸ch hµng ®−îc phôc vô

- Chỉ số thời gian mất điện trung bình của hệ thống 
(System average interruption duration index - SAIDI): cho 
biết tổng thời gian gián đoạn trung bình đối với khách 
trong một khoảng thời gian xác định trước. Nó thường 
được đo bằng phút hoặc số giờ gián đoạn của khách hàng. 
SAIDI được xác định theo công thức:

Tæng thêi gian mÊt ®iÖn cña kh¸ch hµng
SAIDI = 

Tæng sè kh¸ch hµng ®−îc phôc vô

- Chỉ số tần suất mất điện trung bình thoáng qua 
(Momentary average interruption frequency index - 
MAIFI): cho biết tần mất điện trung bình thoáng qua, với 
thời gian mất điện dưới 5 phút. MAIFI được xác định theo 
công thức:

Tæng sè kh¸ch hµng bÞ mÊt ®iÖn tho¸ng qua
MAIFI = 

Tæng sè kh¸ch hµng ®−îc phôc vô

3. THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐÁNH GIÁ ĐTC 
CỦA LPP

3.1. Sơ đồ khối tổng thể của thiết bị

Như trong mục 2 đã chỉ ra, các chỉ số đánh giá ĐTC 
cung cấp điện của LPP là SAIFI, SAIDI và MAIFI. Các chỉ số 
này đều liên quan trực tiếp đến sự cố mất điện. Vì vậy, để 

đánh giá các chỉ số này, các thông số điện của LPP như 
dòng điện, điện áp, tần số, hệ số cosφ phải được đo. Các 
thông số này sau đó được gửi về trung tâm giám sát để 
tính toán các chỉ số đánh giá ĐTC cung cấp điện của LPP. 
Ngoài ra, dựa trên các thông số điện đo được, các cảnh 
báo về sự cố của LPP có thể được đưa ra. Trong giới hạn 
của thiết kế này, trung tâm giám sát không phải là đối 
tượng được nghiên cứu.

Sơ đồ khối tổng thể của thiết bị được thể hiện trong 
hình 1 sau đây: 

Hình 1: Sơ đồ khối của thiết bị

- Khối xử lý trung tâm: Có chức năng thu nhận, xử lý, 
tính toán, đưa ra các lệnh điều khiển cho bộ đo tham số 
điện, phi điện; tạo và chuyển gói tin đến khối truyền thông 
để gửi các thông số đo được về trung tâm giám sát.

- Khối đo thông số điện: Đo các thông số điện áp, dòng 
điện, tần số, cosφ để từ đó tính toán các chỉ số SAIFI, SAIDI, 
MAIFI và đưa ra các cảnh báo khi các thông số này quá 
ngưỡng, góp phần nâng cao ĐTC của LPP.

- Khối truyền thông: Nhận dữ liệu từ khối xử lý trung 
tâm và truyền về trung tâm đánh giá ĐTC cung cấp điện 
của LPP.

- Khối nguồn: Xử lý nguồn vào để cung cấp điện áp ổn 
định cho các khối chức năng hoạt động.

- Khối hiển thị, bàn phím: Thiết lập các tham số cảnh 
báo; kiểm tra các thông số đo đạc của thiết bị. Hiển thị các 
thông số đo, các loại cảnh báo tại thiết bị.

- Khối thời gian thực: Đồng bộ thời gian thực cho 
thiết bị.

- Khối giao tiếp mở rộng: Được sử dụng để mở rộng 
kết nối với nhiều thiết bị tương tự khác hay đầu chờ để 
kết nối thêm các khối chức năng đo lường khác trong 
tương lai.

3.2. Khối điều khiển trung tâm

Thành phần quan trọng nhất của thiết bị là khối xử 
lý trung tâm. Để đảm bảo chức năng của thiết bị, khối xử 
lý trung tâm sử dụng chip PIC18F45K22 hoạt động tối đa 
64MHz xung nhịp đồng hồ, cho phép xử lí khoảng 16 triệu 
lệnh trên một giây. Bộ nhớ chương trình 64 kByte, bộ nhớ 
RAM 3896 byte, bộ nhớ EEPROM 1024 byte, bộ ADC 10 bít, 
ba bộ giao tiếp SPI, I2C, UART. Sơ đồ nguyên lý của khối xử 
lý trung tâm được thể hiện trong hình 2.
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Hình 2. Sơ đồ nguyên lý khối xử lý trung tâm

Để cấp nguồn cho khối điều khiển trung tâm, khối nguồn sử dụng IC LM317. Đây là IC ổn áp tuyến tính có dòng 
điện lên đến 2A. Điện áp đầu ra của IC được phân áp và ổn áp điện áp đầu ra ở 5,4V. Sau đó điện áp đầu ra được lọc qua 
tụ để giảm nhiễu.

3.3. Khối đo các tham số về điện

Hình 3: Sơ đồ nguyên lý khối đo thông số điện

Để đánh giá ĐTC cung cấp điện thì yếu tố quan trọng nhất là phải xác định được thời gian, thời điểm xảy ra sự cố 
mất điện và sự cố mất điện xảy ra tại các lộ hay mất điện của máy biến áp, để biết được điều đó thiết bị sẽ tiến hành giám 
sát, đo liên tục dòng điện, điện áp tổng, các lộ để gửi dữ liệu đo về trung tâm đánh giá ĐTC để xử lý, tính toán, đánh giá 
ĐTC cung cấp điện. Sơ đồ nguyên lý của khối chức năng này được thể hiện trong hình 3.
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IC ADE7758 được sử dụng để đo lường các thông số 
về điện được sử dụng trong thiết kế này. Đây là IC đo điện 
năng 3 pha có độ chính xác cao với giao tiếp nối tiếp và 
cho kết quả ra là tín hiệu xung hay các thanh ghi. ADE7758 
kết hợp các bộ ADC, bộ tích hợp kỹ thuật số, các mạch 
tham chiếu, xử lý tín hiệu cần thiết để thực hiện phép đo 
điện năng. Đầu ra logic APCF đưa ra thông số để tính toán 
giá trị dòng điện, điện áp, đầu ra logic VARCF cung cấp 
thông tin tính toán giá trị công suất phản kháng, công 
suất tức thời, cos. Ngoài IC ADE7758, các điện trở, tụ điện 
được sử dụng để tạo các mạch lọc nhằm loại bỏ các tín 
hiệu nhiễu, giúp cho các phép đo có độ chính xác cao. 

3.4. Khối truyền dữ liệu đo

Khối truyền dữ liệu đo bao gồm các thành phần chính: 
Module SIM, khối giao tiếp UART, SIM card socket, Module 
vi điều khiển xử lý, anten và nguồn nuôi. Sơ đồ nguyên lý 
của khối truyền thông được thể hiện trong hình 4.

Hình 4: Sơ đồ nguyên lý của khối truyền thông

- Module SIM: Là chip xử lý chính thực hiện chức năng 
biến đổi dữ liệu thành tín hiệu vô tuyến và phát qua anten 
truyền về trung tâm. Trong thiết kế này, module SIM được 
sử dụng là SIMCOM SIM 900 (module SIM 900A).

- Khối UART: Thực hiện việc truyền dữ liệu giữa module 
SIM và khối xử lý trung tâm MCU. Hai chuẩn truyền thông 
được sử dụng trên thiết bị này là RS232 và RS485.

- SIM Card Socket: Lưu giữ SIM có đăng ký số thuê bao 
của thiết bị đo, thay thế chức năng tạo địa chỉ cho mỗi 
thiết bị đo.

- Module vi điều khiển xử lý: Thực hiện chức năng mã 
hóa và xử lý truyền nhận tín hiệu điều khiển gửi về từ khối 
UART. Vi điều khiển được sử dụng là PIC 18F45k22 với hai 
cặp cổng UART, một cặp cổng được kết nối với module 
SIM, cặp cổng còn lại được kết nối với bộ truyền thông 
RS232 hoặc RS485. PIC18F45k22 kết nối với bộ tạo dao 
động thạch anh tần số 4 MHz.

- Anten: thu phát tín hiệu thông qua mạng thông tin 
di động.

- Nguồn nuôi: làm nhiệm vụ cung cấp nguồn điện cho 
toàn bộ mạch, đảm bảo hoạt động của thiết bị được liên 
tục và ổn định. Khối nguồn của mạch điều khiển sử dụng 
IC LM2576 để điều chỉnh điện áp ra cung cấp cho toàn bộ 
mạch. Đây là khối nguồn xung, cung cấp dòng ra tối đa 
là 3A.

3.5. Mạch in và thiết bị sau chế tạo

Sau khi thiết kế các khối chức năng, phần thiết kế 
mạch in sẽ được thực hiện. Trong quá trình thiết kế mạch 
in, các tiêu chuẩn về thiết kế được áp dụng nhằm tăng 
tính ổn định của  thiết bị, đảm bảo an toàn cho mạch điện 
trong quá trình vận hành. Mạch in bộ điều khiển trung 
tâm được mô tả trong hình 5, mạch in bộ truyền thông 
được mô tả trong hình 6.

Hình 5. Mạch in bộ điều khiển trung tâm
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Hình 6. Mạch in bộ truyền thông

Mạch hoàn chỉnh sau chế tạo của bộ điều khiển trung 
tâm được thể hiện trong hình 7, của bộ truyền thông và 
hiển thị, bàn phím được hiển thị trong hình 8.

Hình 7. Mạch bộ điều khiển trung tâm

Hình 8. Mạch truyền thông và hiển thị, bàn phím

Hình 9 mô tả thiết bị hoàn chỉnh sau chế tạo và lắp 
đặt thử nghiệm.

Hình 9. Thiết bị đo đánh giá ĐTC của LPP

3.6. Kiểm thử thiết bị sau chế tạo

Để đánh giá độ tin cậy của thiết bị, trước khi lắp đặt 
để thử nghiệm trong thực tế, thiết bị được kiểm định tại 
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 1- 
Quatest 1. Kết quả kiểm định được thể hiện trong bảng 
1 sau đây:

Bảng 1. Kết quả kiểm định thiết bị [5]

STT
Phạm vi 

đo lường
Phương pháp 

thực hiện
Chuẩn 

sử dụng
Sai 
số

1
U: 

20∼300 V
ĐL2/QT/01

PPS.400.3-
120A+PRS 

600.3
1%

2 I: 0∼5 A ĐL2/QT/01
PPS.400.3-
120A+PRS 

600.3
1%

4. KẾT LUẬN

Bài báo đã trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế, 
chế tạo thiết bị đo đánh giá ĐTC cung cấp điện của LPP. 
Thiết bị có chức năng đo các thông số về điện và truyền 
về trung tâm, trên cơ sở đó trung tâm đánh giá ĐTC cung 
cấp điện sẽ tính toán các chỉ số đánh giá ĐTC cung cấp 
điện của LPP. Ngoài ra, thiết bị cũng có khả năng đưa ra 
các cảnh báo khi lưới điện, trạm biến áp có nguy cơ xảy ra 
sự cố, nhờ đó nâng cao chất lượng điện năng, ĐTC cung 
cấp điện của LPP.
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Tiên phong thực hiện “nhiệm 
vụ kép”

Theo Phó Tổng giám đốc 
EVNHANOI Lê Ánh Dương, trước tình 
hình dịch COVID-19 đang diễn biến 
rất phức tạp trên địa bàn Hà Nội và cả 
nước, Tổng công ty đã chuẩn bị mọi 
điều kiện về nhân lực, vật chất sẵn 
sàng ứng phó trường hợp dịch bệnh 
xảy ra trên diện rộng. 

Đối với đơn vị đặc thù như Trung 
tâm Điều độ Hệ thống điện Thành 
phố Hà Nội, EVNHANOI đã kích hoạt 
2 khối trung tâm điều hành: Khối 1 
điều hành trực tiếp lưới điện, trực ca 
chế độ 12 giờ, ở nội trú tại trung tâm 
trong 72 giờ và không được ra ngoài 
trong thời gian trực nội trú; khối 2 làm 

việc từ xa và hỗ trợ cho khối 1 hoàn 
thành nhiệm vụ. Trong mọi trường 
hợp, Trung tâm Điều độ Hệ thống 
điện Thành phố Hà Nội luôn bảo đảm 
công tác chỉ huy cung ứng điện cho 
Thủ đô.

Với tinh thần chủ động, khẩn 
trương triển khai các phương án, kế 
hoạch đã lập sẵn, 6 tháng đầu năm 
2021,  EVNHANOI đã hoàn thành 
tốt “nhiệm vụ kép”,  vừa chống dịch 
COVID-19 vừa đảm bảo cung ứng 
điện phục vụ các sự kiện chính trị, 
kinh tế, xã hội quan trọng và đời sống 
sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 
Thủ đô.

Nâng cao trải nghiệm của 
khách hàng dùng điện

Do thời tiết nắng nóng kéo dài ở 
miền Bắc cộng với hiệu ứng đô thị ở 
TP Hà Nội đã khiến nhu cầu sử dụng 
các thiết bị làm mát tăng cao đột biến. 
Hơn nữa, do ảnh hưởng của dịch bệnh 
COVID-19, học sinh các cấp, sinh viên 
học online từ ngày 4/5 cũng làm nhu 
cầu điện sinh hoạt tăng cao.

Để đảm bảo cung cấp điện an 
toàn, ổn định cho người dân Thủ 
đô, EVNHANOI đã yêu cầu các đơn 
vị không thực hiện cắt điện để nâng 
cấp, phát triển lưới điện khi thời tiết 
≥ 36 độ C; đồng thời chuẩn bị đầy đủ 
nhân lực, phương tiện, tăng cường 
ứng trực 24/24 để ứng phó, xử lý kịp 
thời các sự cố đảm bảo cung ứng điện 
cho khách hàng.

Trước nhu cầu sử dụng điện 
tăng cao trong mùa nắng nóng, 
EVNHANOI đã cho ra mắt hệ sinh 
thái chăm sóc khách hàng đa 
kênh (website evnhanoi.vn, app 
EVNHANOI, Zalo EVNHANOI, chatbot, 
Fanpage  EVNHANOI...) và triển khai 
chiến dịch Mùa hè mới với các hoạt 
động giúp khách hàng có thể theo 
dõi chỉ số điện năng tiêu thụ hằng 

Sản lượng điện 
thương phẩm của 
EVNHANOI 6 tháng đầu 
2021 đạt 9.861,63 triệu 
kWh,  tăng  8,56%  so 
cùng kỳ năm 2020.

EVNHANOI CHỦ ĐỘNG, QUYẾT LIỆT 

ĐỂ HOÀN THÀNH MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2021
6 tháng đầu năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do phải hứng chịu hình thái thời tiết cực đoan, 

cũng như ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng EVNHANOI đã nỗ lực, triển khai đồng bộ các 
giải pháp và đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân 
trên địa bàn Thủ đô. 

EVNHANOI liên tục kiểm tra tình trạng vận hành 
của thiết bị trong cao điểm nắng nóng 
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ngày, hằng tháng và trải nghiệm nhiều tính 
năng khác. EVNHANOI cũng cung cấp toàn 
bộ các dịch vụ điện trực tuyến, điện tử và 
chăm sóc khách hàng trên nền tảng số giúp 
giảm thời gian đến các trụ sở điện lực, giảm 
giao tiếp trực tiếp trong bối cảnh dịch bệnh 
COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.

Bên cạnh đó, Tổng công ty tiếp tục triển 
khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện 
cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch bệnh 
COVID-19 đợt 3 theo chỉ đạo của Chính Phủ, 
Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam; ký lại hợp đồng mua bán điện sinh 
hoạt theo phương thức điện tử nhằm nâng 
cao chất lượng phục vụ và tăng tính bảo 
mật thông tin cho khách hàng sử dụng điện; 
triển khai cấp điện 3 pha đối với trường hợp 
phụ tải khách hàng sử dụng ≤160kVA...

Quyết liệt các giải pháp trong 6 
tháng cuối năm

Phó Tổng giám đốc EVNHANOI Lê 
Ánh  Dương cho biết, thời tiết khu vực 
miền Bắc và thủ đô Hà Nội trong thời gian 
tới được dự báo sẽ diễn biến phức tạp, 
EVNHANOI sẽ tăng cường công tác quản lý 
vận hành lưới điện, tính toán phương thức 
vận hành tối ưu để phục vụ đảm bảo cung 
ứng điện an toàn, ổn định trên địa bàn Thủ 
đô phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, xã 
hội và sinh hoạt của người dân.

EVNHANOI cũng sẽ tập trung chỉ đạo 
các đơn vị khắc phục khó khăn trong thi 
công do ảnh hưởng của dịch bệnh, đẩy 
nhanh tiến độ các công trình đầu tư phát 
triển lưới điện nâng cao khả năng cung 
ứng điện trên địa bàn Thủ đô.

Để giảm bớt những khó khăn trong 
cung ứng điện, giảm sức ép trong vận hành 
hệ thống điện, giảm thiểu nguy cơ quá tải 
cục bộ của lưới điện quốc gia, EVNHANOI 
mong muốn tiếp tục nhận được sự chia 
sẻ, đồng hành của quý khách hàng sử 
dụng điện, chính quyền, người dân, các cơ 
quan công sở và nơi sản xuất trong việc sử 
dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt vào 
các giờ cao điểm (buổi trưa từ 11h30 đến 
15h00, buổi tối từ 20h00 đến 23h00) với 
các biện pháp như: tắt bớt các thiết bị điện 
không cần thiết; đặt nhiệt độ điều hòa từ 
26⁰C trở lên và sử dụng kết hợp với quạt; 
không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị có 
công suất lớn để giảm thiểu nguy cơ gây sự 
cố, cháy nổ về điện.

 Di Linh

CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN LỰC LƯỢNG 

TRỰC ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA

Chiều 13/7, tại Hà Nội, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công 
đoàn Điện lực Việt Nam đến thăm, động viên và trao 100 triệu 
đồng hỗ trợ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia đang thực 
hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Báo cáo đoàn công tác, ông Vũ Xuân Khu - Chủ tịch Công đoàn 
Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cho biết, để đảm 
bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ huy, điều độ hệ thống điện an 

toàn, ổn định trước tình hình COVID-19 bùng phát lần thứ 4, ngay từ 
tháng 5/2021, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (EVNNLDC) 
đã thực hiện cách ly tại nơi làm việc lực lượng trực vận hành của Trung 
tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) và các Trung tâm Điều độ hệ 
thống điện miền Bắc (A1), miền Nam (A2), miền Trung (A3).

Ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam (thứ 3 từ trái 
sang) trao 100 triệu đồng hỗ trợ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc 

gia phòng chống dịch COVID-19

Để đội ngũ CBNV phải cách ly trực vận hành yên tâm công 
tác, Công đoàn Trung tâm đã bố trí hậu cần đầy đủ về chỗ ăn, nghỉ; 
giường/đệm; các thiết bị phục vụ công tác,... Trung tâm cũng ưu tiên 
cho lực lượng trực ca xét nghiệm, tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công 
đoàn Điện lực Việt Nam đánh giá cao sự chủ động của Công đoàn 
Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia trong việc chăm lo đời 
sống vật chất và tinh thần cho CBNV trong bối cảnh dịch COVID-19 
diễn biến phức tạp, đặc biệt là lực lượng trực vận hành hệ thống điện, 
thị trường điện phải cách ly tại nơi làm việc.

Ông Đỗ Đức Hùng đề nghị, Công đoàn Trung tâm Điều độ Hệ 
thống điện Quốc gia tiếp tục có sự hỗ trợ, động viên kịp thời cả về 
vật chất cũng như tinh thần để anh em yên tâm thực hiện nhiệm vụ, 
góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao và phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Hồng Hoa
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Hệ thống truyền tải điện 500kV 
có nhiệm vụ truyền tải điện năng từ 
các nhà máy phát điện lên hệ thống 
lưới điện Quốc gia, đáp ứng nhu cầu 
tiêu thụ điện của các địa phương phục 
vụ sản xuất, sinh hoạt, phát triển kinh 
tế - xã hội và an ninh quốc phòng. Với 
tính chất quan trọng như vậy, ngày 
04/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quyết định số 1944/QĐ-TTg xác 
định hệ thống truyền tải điện 500kV 
là công trình quan trọng liên quan 
đến ANQG.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, 
hệ thống truyền tải điện 500kV 
do Truyền tải điện Đông Bắc 

1 - Công ty truyền tải điện 1 quản lý, 
vận hành, gồm 06 tuyến đường dây 
500kV với 402 vị trí cột, tổng chiều dài 
175,04 km đi qua 18 xã, phường, thị 
trấn thuộc 04 địa phương Đông Triều, 
Uông Bí, Hạ Long, Cẩm Phả. Tuyến 
đường dây 500kV trên địa bàn tỉnh trải 
dài và đi qua nhiều địa hình phức tạp, 
nằm trên địa hình đồi núi cao, qua các 
nương rẫy và vườn đồi trồng cây của 
các hộ dân. Hiện nay, một số hộ dân 
còn thiếu hiểu biết về tầm quan trọng 
và mức độ nguy hiểm của việc xâm hại 
hành lang an toàn lưới điện Quốc gia, 
cũng như các quy định của pháp luật 
liên quan, không lường hết được hậu 
quả đối với sức khỏe, tính mạng cũng 
như những vấn đề liên quan đến An 
ninh năng lượng quốc gia. Do vậy, thời 
gian qua xảy ra một số vụ việc vi phạm 
an toàn hành lang lưới điện như: thả 
diều, trèo lên các bộ phận của công 
trình lưới điện, trồng cây có tán cao, 
bắn chim, trộm cắp tài sản…

Nhận thức được tầm quan trọng 
của việc bảo vệ hệ thống truyền tải 
điện 500kV cần phải có sự vào cuộc 
của các cấp, ngành, đặc biệt là người 
dân sinh sống dọc tuyến truyền tải, 

Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh 
Quảng Ninh đã tham mưu cho Truyền 
tải điện Đông Bắc 1 xây dựng kế 
hoạch, triển khai mô hình phong trào 
bảo vệ ANTQ với tên gọi “Đảm bảo an 
ninh, an toàn hệ thống lưới điện cao 
áp 500kV trên địa bàn tỉnh Quảng 
Ninh”. Ngày 23/6/2021, mô hình chính 
thức ra mắt và được triển khai dưới 
hình thức nhóm Chat trên nền tảng 
ứng dụng Zalo. Thành viên tham gia 
ban đầu là cán bộ, công nhân viên 
Trạm 500kV Quảng Ninh, chính quyền 
địa phương và một số hộ dân xung 
quanh khu vực có đường dây 500kV 
đi qua trên địa bàn phường Hoành 
Bồ, xã Vũ Oai - TP Hạ Long, lâu dài sẽ 
nhân rộng ra toàn tuyến truyền tải.

Mục tiêu của mô hình nhằm nâng 
cao nhận thức của người dân khu vực 
dọc tuyến truyền tải điện 500kV trong 
bảo vệ công trình trọng điểm liên quan 
đến ANQG; tuyên truyền chủ trương, 
đường lối chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước trong công tác bảo 
vệ an toàn hành lang lưới điện; cung 

cấp thông tin chính thống, xác thực 
về các vấn đề dư luận xã hội quan 
tâm, ngăn chặn thông tin giả, tin xấu 
ảnh hưởng đến sự vận hành an toàn 
hệ thống; phòng ngừa, ngăn chặn 
các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự; 
tiếp nhận phản ảnh, thông tin tố giác 
tội phạm của người dân khi phát hiện 
các vụ việc mất ANTT ảnh hưởng đến 
hệ thống truyền tải điện 500kV, tạo sự 
gắn kết giữa người dân với cơ quan 
quản lý nhà nước trong công tác quản 
lý, vận hành hệ thống.

Mô hình trên bước đầu đã phát 
huy hiệu quả; nhận được sự đồng 
thuận, ủng hộ của doanh nghiệp cũng 
như của chính quyền địa phương, trở 
thành cầu nối giữa người dân với cơ 
quan quản lý nhà nước, nâng cao 
ý thức trách nhiệm của người dân 
trong việc bảo vệ an ninh, an toàn 
hệ thống truyền tải điện 500kV, góp 
phần đảm bảo sự phát triển ổn định 
của hệ thống điện trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ninh.

Lê Quốc

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHONG TRÀO, GÓP PHẦN 
ĐẢM BẢO AN NINH, AN TOÀN HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN 500KV

Lực lượng An ninh kinh tế nắm tình hình liên quan đến ANTT
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Tham dự, còn có ông Cao Quang 
Quỳnh - Thành viên HĐTV EVN, 
ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch 

Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Phần mềm pháp điển quy chế 
quản lý nội bộ nhằm số hóa các quy chế 
quản lý nội bộ  đến từng điều khoản, 
góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ 
số hóa lĩnh vực quản trị của EVN.

Theo ông Võ Quang Lâm - Phó 
Tổng giám đốc EVN, hiện nay, EVN có 
47 quy chế quản lý nội bộ, trong đó 
có 38 quy chế áp dụng từ Tập đoàn 
đến đơn vị cấp 3. Trong bối cảnh 
hành lang pháp lý thường xuyên thay 
đổi, các quy chế quản lý nội bộ của 
Tập doàn cũng thường xuyên được 
cập nhật, bổ sung.

Để thuận tiện cho CBCNV khi có 
nhu cầu tìm kiếm, tra cứu, Tập đoàn 
đã xây dựng phần mềm pháp điển 

quy chế quản lý nội bộ. Toàn bộ quy 
chế quản lý nội bộ được hệ thống 
hóa lên phần mềm; đồng bộ với đó 
là toàn bộ các quy định của pháp luật 
liên quan đến hoạt động của EVN.

Với phần mềm pháp điển, 
CBCNV dễ dàng tra cứu các quy chế 
quản lý nội bộ,  xác định các thuộc 
tính của các quy chế quản lý nội bộ 
như: tình trạng hiệu lực, các văn bản 
pháp lý liên quan, các nội dung được 
hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung…

Bộ phận chủ trì soạn thảo quy 
chế quản lý nội bộ cũng dễ dàng xác 
định những nội dung quy chế không 
còn phù hợp để kịp thời rà soát, sửa 
đổi; đảm bảo xây dựng hành lang 
pháp lý đầy đủ cho hoạt động sản 
xuất kinh doanh của EVN.

Phần mềm pháp điển quy chế 
quản lý nội bộ không chỉ đáp ứng các 

yêu cầu về pháp điển, mà còn liên kết 
với trang  luatvietnam.vn  để CBCNV 
có thể tra cứu thêm các văn bản quy 
phạm pháp luật.

Trong giai đoạn tới, EVN sẽ tiếp 
tục thực hiện pháp điển các văn bản 
hướng dẫn nội bộ. Do đó, Tập đoàn 
đề nghị các tổng công ty thành viên 
cũng tiến hành pháp điển hệ thống 
quy chế quản lý nội bộ của đơn vị. 

Khi hệ thống quy chế quản lý 
nội bộ của các đơn vị cũng được 
pháp điển và liên kết với phần 
mềm  pháp điển của EVN, sẽ tạo ra 
một hệ thống quy chế quản lý nội bộ 
trong toàn Tập đoàn Điện lực Quốc 
gia Việt Nam thống nhất, đồng bộ, 
xuyên suốt; hỗ trợ cho lãnh đạo EVN 
và các đơn vị trong công tác quản lý, 
điều hành và cho CBNV trong công 
tác chuyên môn.

Nghi Viên

CÔNG BỐ PHẦN MỀM PHÁP ĐIỂN QUY CHẾ QUẢN LÝ NỘI BỘ 

TRONG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA VIỆT NAM

Chiều 2/7, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam - ông Võ Quang Lâm chủ trì cuộc 
họp công bố phần mềm pháp điển quy chế quản lý nội bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Cuộc 
họp được trực tuyến đến các đơn vị thành viên của Tập đoàn trên cả nước.

Các đại biểu tham dự cuộc họp tại đầu cầu trụ sở Tập đoàn
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Thực hiện văn bản số 2084/
EVNNPT-TCNS ngày 09/06/2021 
của Tổng Công ty Truyền tải 

điện Quốc gia về việc tổ chức Chương 
trình trao đổi, Hướng dẫn triển khai 
tài liệu Giá trị cốt lõi và Chuẩn mực 
đạo đức Văn hóa EVNNPT, sáng ngày 
24/06/2021, tại 12 điểm cầu truyền 
hình của PTC1, các đồng chí là Giám 
đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn 
Thanh niên, cán bộ phụ trách truyền 
thông của Công ty và các đơn vị trực 
thuộc đã tham dự đầy đủ.

Trong một buổi sáng, với sự 
Hướng dẫn của Giảng viên: Thạc sỹ 
Nguyễn Thị Huệ - Giảng viên Đại học 
FPT và Tiến sỹ Hoàng Thị Lan Anh - 
Giảng viên Đại học Ngoại thương, các 
vấn đề trọng tâm của Văn hóa Doanh 
nghiệp EVNNPT đã được nhấn mạnh 
và làm rõ:

- Tại sao cần có tài liệu Giá trị cốt 
lõi và chuẩn mực đạo đức Văn hóa 
EVNNPT?

- Định hướng nhận thức và hành 
vi theo giá trị cốt lõi của EVNNPT.

- Định hướng hành vi theo chuẩn 
mực đạo đức EVNNPT thông qua các 
câu chuyện điển hình.

- Ý nghĩa của các chương trình 
văn hóa truyền thống và những mô 
hình triển khai các chương trình văn 
hóa truyền thống ở EVNNPT.

Cũng trong Chương trình này, 
các đơn vị đã có dịp được trao đổi và 

Ý NGHĨA CỦA CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI, HƯỚNG DẪN

 TRIỂN KHAI TÀI LIỆU GIÁ TRỊ CỐT LÕI
 VÀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC VĂN HÓA EVNNPT

Có thể nói, từ lâu, Văn hóa 
doanh nghiệp của Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc Gia (EVNNPT) 
đã được lan tỏa và thấm sâu trong 
ý thức của mỗi CBCNV với 5 chữ T: 
Tuân thủ, Tôn trọng, Trách nhiệm, 
Tận tâm và Tin tưởng. Mỗi chữ T 
đều mang một ý nghĩa thực sự sâu 
sắc. Nhờ đó, người lao động trong 
toàn Tổng Công ty nói chung và 
Công ty Truyền tải điện 1 nói riêng 
đã luôn làm việc và cống hiến hết 
sức mình trên tinh thần tự nguyện 
và tuân thủ. Trên con đường khẳng 
định giá trị đó, EVNNPT đã không 
ngừng xây dựng và hoàn thiện 
để đưa Văn hóa doanh nghiệp trở 
thành một nét đặc trưng in đậm 
các giá trị cốt lõi.

Đầu cầu truyền hình Cơ quan PTC1 tham gia trao đổi chương trình

Chương trình trao đổi, hướng dẫn triển khai tài liệu Giá trị cốt lõi và Chuẩn mực 
đạo đức Văn hóa EVNNPT luôn được các Truyền tải điện chú trọng phát triển
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đóng góp ý kiến. Qua đó để cùng 
nhau xây dựng và lan tỏa văn hóa 
EVNNPT tới mỗi CBCNV, để những 
giá trị đó thực sự trở thành kim chỉ 
nam cho tư duy và hành động. Mỗi 
thành viên, mỗi người lao động 
đều cảm thấy tự hào khi khoác 
trên mình đồng phục của EVNNPT, 
thấy xúc động khi nhìn thấy logo 
EVNNPT và thấy tim mình thổn 
thức khi nghe giai điệu hào hùng 
của những bài hát truyền thống 
của EVNNPT.

Tham gia trao đổi tại chương 
trình ông Đỗ Hồng Thành - TTĐ 
Đông Bắc 2 chia sẻ: “5 giá trị cốt 
lõi văn hóa của EVNNPT là “Tuân 
thủ - Trách nhiệm - Tôn trọng - Tận 
tâm - Tin tưởng” đều có những đặc 
tính rất quan trọng, có sự liên hệ 
chặt chẽ với nhau, cùng nhau tạo 
nên bản sắc văn hóa riêng biệt của 
Người lính truyền tải điện EVNNPT. 
Chúng tôi nhận thấy luôn tuân thủ 
pháp luật, tuân thủ các quy định 
quy chế của Tổng công ty, sống 
trách nhiệm, tận tậm với công 
việc, luôn có thái độ tôn trọng mọi 
người, tin tưởng lẫn nhau, từ đó, 
mỗi người lính chúng ta sẽ hoàn 
thiện hơn, sẽ được đối tác, cộng 
đồng tin tưởng và yêu quý”.

Để văn hóa EVNNPT thực sự 
sống, thực sự là kim chỉ nam cho 
mọi hành động của mỗi cán bộ 
nhân viên, EVNNPT nói chung 
và PTC1 nói riêng mỗi Cán bộ 
làm công tác truyền thông trong 
EVNNPT không những nguyện sẽ 
là những chiến sỹ hiện thực hóa 
mà còn lan tỏa, tác động vào tư 
duy nhận thức, tạo niềm tin cho 
mỗi CBCNV. Với tinh thần, bản lĩnh, 
trách nhiệm của người “lính truyền 
tải điện” luôn đoàn kết, thống 
nhất thực hiện tốt các vấn đề cốt 
lõi của Văn hóa EVNNPT, chúng 
ta sẽ cùng nhau vươn lên trong 
mọi hoàn cảnh, truyền cho nhau 
niềm tin vững chắc vào tương lai 
tươi sáng của EVNNPT, cùng đưa 
EVNNPT trở thành tổ chức truyền 
tải điện hàng đầu ASEAN trong 
những năm tới.

Lê Quốc

Một số công trình quan 
trọng đã đóng điện như: 
Đường dây 500kV Mỹ Tho-

Đức Hòa, đường dây 220kV Phả Lại 
nhánh rẽ Hải Dương, đóng điện máy 
2 Trạm biến áp 220kV Thanh Nghị, 
đóng điện Trạm biến áp 220kV Lao 
Bảo và đóng điện đường dây 500kV 
Dốc Sỏi-Pleiku 2 (thuộc cụm dự án 
đường dây 500kV mạch 3).

Đối với các dự án nguồn điện, 
EVN và Cơ quan Phát triển Pháp 
(AFD) đã ký Thoả thuận tín dụng 
cho khoản vay ưu đãi không bảo 
lãnh chính phủ trị giá 74,7 triệu euro 
(tương đương 1.900 tỷ đồng, chiếm 
30,8% tổng mức vốn đầu tư dự án) 
cho dự án Nhà máy thuỷ điện Ialy 
mở rộng; ký hợp đồng gói thầu số 
15 (EPC-QTI) trị giá khoảng 30.236 
tỷ đồng và ký hợp đồng tín dụng 
vay vốn dự án Nhà máy nhiệt điện 
Quảng Trạch I.

Từ nay đến cuối năm, Tập đoàn 
sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị khắc 
phục khó khăn  do ảnh hưởng của 
dịch bệnh, bảo đảm tiến độ các công 
trình nguồn điện và lưới điện quan 
trọng. Trong đó, phấn đấu hoàn 
thành phát điện dự án thủy điện Đa 

Nhim mở rộng trong tháng 8/2021; 
đẩy nhanh tiến độ thi công các dự 
án thủy điện Hòa Bình mở rộng, Ialy 
mở rộng, dự án Cơ sở hạ tầng Trung 
tâm Điện lực Quảng Trạch.

Đồng thời, phấn đấu bảo đảm 
kế hoạch đóng điện các công trình 
lưới điện: đấu nối các nhà máy nhiệt 
điện BOT Hải Dương, Nghi Sơn 2; các 
công trình giải tỏa năng lượng tái 
tạo đường dây 220kV Quảng Ngãi - 
Quy Nhơn (đoạn Quảng Ngãi - Phù 
Mỹ), đường dây 220kV Nha Trang 
- Tháp Chàm, Trạm biến áp 220kV 
Cam Ranh và đường dây 220kV 
Đông Hà  - Lao Bảo; bảo đảm cấp 
điện đường dây 500kV Tây Hà Nội 
-Thường Tín, đường dây 500/220kV 
Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín...

Cùng với đó sẽ tiến hành khởi 
công các dự án trọng điểm như: trạm 
biến áp 500kV Vân Phong, đường dây 
500kV Vân Phong - Vĩnh Tân, nâng 
công suất Trạm biến áp 500kV Pleiku 
2, nâng công suất Trạm biến áp 500kV 
Đắk Nông, Trạm biến áp 220kV Tương 
Dương, đường dây 220kV Nậm Sum - 
Nông Cống và các công trình giải tỏa 
thủy điện vùng Tây Bắc… 

Xuân Tiến

CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỦA EVN 
ĐẠT NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Trạm biến áp 220kV Lao Bảo được đóng điện ngày 30/6/2021

Trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) và các đơn vị vẫn hoàn thành đóng điện 64 công trình và khởi công 64 công 
trình lưới điện 110-500kV trong 6 tháng đầu năm 2021.
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95% = 0

Công trình Đường dây 500kV Tây Hà Nội - Thường 
Tín khởi công ngày 31/7/2018, là công trình năng lượng 
cấp đặc biệt, nhóm B do Tổng Công ty Truyền tải Điện 
Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn 
vốn vay ODA từ Ngân hàng Thế giới (WB) cho phần xây 
lắp và mua sắm vật tư thiết bị; vốn của EVNNPT được 
sử dụng cho các công việc còn lại. Ban Quản lý dự án 
các công trình điện miền Bắc (NPMB) được giao nhiệm 
vụ quản lý thực hiện dự án.  Đường dây có chiều dài 
40,7km, điểm đầu từ trạm biến áp 500kV Tây Hà Nội và 
điểm cuối là trạm biến áp 500kV Thường Tín, đi qua các 
huyện Quốc Oai, Chương Mỹ, Thanh Oai và Thường Tín.

Trạm biến áp Tây Hà Nội đã hoàn thành từ tháng 
11-2018, nhưng đến nay chỉ vận hành cấp điện áp 
220kV từ các nguồn cấp 220kV qua các đường dây 
220kV từ Nhà máy thủy điện Hòa Bình về và chưa thể 
đưa vào vận hành cấp điện áp 500kV do tuyến đường 
dây 500kV Tây Hà Nội - Thường Tín đang gặp vướng 
mắc trong công tác bồi thường hành lang tuyến.

Theo NPMB, tiến độ thi công luôn đáp ứng với 
tiến độ giao mặt bằng. Phần móng và cột đều đã thi 

Chậm tiến độ đường dây 500kV Tây Hà Nội - Thường Tín: 
NĂM 2022, HÀ NỘI CÓ NGUY CƠ THIẾU ĐIỆN

Dự án Đường dây 500kV Tây Hà Nội - Thường Tín là 
công trình trọng điểm có tính cấp bách được triển khai xây 
dựng từ năm 2018 nhằm nâng cao chất lượng điện năng, 
đảm bảo cung cấp điện an toàn và tin cậy cho khu vực phía 
Tây TP.Hà Nội, giảm tải cho trạm biến áp 500kV Thường 
Tín và các đường dây 220kV trong khu vực. Đặc biệt, đảm 
bảo cung cấp điện cho thành phố Hà Nội vào giai đoạn 
cuối năm 2020 và những năm sau. Theo kế hoạch, công 
trình hoàn thành đóng điện tháng 3-2020. Tuy nhiên, cho 
đến nay, đã chậm so với kế hoạch 16 tháng và thời gian 
chậm tiến độ sẽ kéo dài hơn nữa vì hiện nay công trình 
đang phải dừng thi công do chưa giải phóng xong hành 
lang tuyến khoảng cột từ vị trí 59 - 62 (thuộc huyện Thanh 
Oai) và khoảng cột từ vị trí 90 - 92 (thuộc huyện Thường 
Tín). Nếu công trình không hoàn thành trong năm nay, 
thì năm 2022, Hà Nội sẽ có nguy cơ thiếu điện, đặc biệt là 
phía Tây Thành phố.

        

Khoảng cột 38 - 39 trên địa bàn 
huyện Chương Mỹ
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công xong 96/96 vị trí. Tuy nhiên, 
công trình hiện đang vướng mắc giải 
phóng mặt bằng tại khoảng cột 59 - 
62, trên địa bàn xã Thanh Mai (huyện 
Thanh Oai), có 06 hộ dân có đất ở 
nằm trong hành lang an toàn lưới 
điện không nhận tiền đền bù.  

Nguyên nhân của những tồn tại 
này bắt nguồn từ năm 1994, UBDN 
tỉnh Hà Tây có quyết định số 57/QĐ-
UB, giao 6.500m2 đất để giải quyết 
nhu cầu làm nhà ở cho nhân dân xã 
Thanh Mai, UBND xã Thanh Mai đã tổ 
chức thu tiền của 39 hộ dân gia đình 
(trong đó có 7 hộ nằm trong hành 
lang an toàn lưới điện). Quá trình 
thực hiện quyết định số 57/QĐ-UB, 
một số hộ dân có đơn kiến nghị về 
việc giao đất không đúng quy định. 
Căn cứ Công điện số 1044 và chỉ thị 
247/CT-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành năm 1995 về việc bảo 
vệ đất lúa, xét đơn kiến nghị của 
công dân, ngày 10-8-1995, UBND 
tỉnh Hà Tây đã ban hành quyết định 
số 410/QĐ-UB, thu hồi 6.500 m2 đã 
cấp theo quyết định số 57/QĐ-UB để 
đưa vào sản xuất đất nông nghiệp. 
Mặc dù có Quyết định thu hồi đất 
nhưng tỉnh Hà Tây không làm thủ 
tục hoàn tiền nên các hộ dân vẫn sử 
dụng đất từ đó đến nay.

Để giải quyết hài hòa lợi ích 
của người dân, ngày 06/11/2020, 
UBND thành phố Hà Nội đã có Văn 
bản số 527/TB-VP Thông báo Kết 
luận của Phó Chủ tịch UBND Thành 
phố Nguyễn Quốc Hùng, theo đó, 
UBND thành phố đã vận dụng chính 
sách hỗ trợ khác về đất để thực 
hiện bồi thường, hỗ trợ cho các hộ 
dân.  Phương án bồi thường đã được 
UBND huyện Thanh Oai phê duyệt. 
Qua 3 lần tiến hành chi trả tiền nhưng 
chỉ có 1/7 hộ nhận tiền. Các hộ còn lại 
không nhận với lý do: Đơn giá đền bù 
theo Quyết định số 2074/QĐ-UBND 
của UBND thành phố Hà Nội ngày 
29/5/2020 là thấp.

Tại khoảng cột 90-91, trên địa 
bàn xã Tiền Phong (huyện Thường 
Tín), cũng có 7 hộ dân phải thu hồi 
đất nằm trong hành lang an toàn.

Ngày 26/5/2021, UBND thành 
phố Hà Nội đã có quyết định số 

2337/QĐ-UBND, về việc thu hồi 
2.994,16m2  đất tại xã Tiền Phong 
để thực hiện xây dựng hạ tầng khu 
tái định cư; ngày 28/5/2021, UBND 
huyện Thường Tín đã có quyết định 
phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 
trợ khu tái định cư tại quyết định số 
1677/QĐ-UBND; ngày 11/6/2021, Sở 
Tài nguyên và Môi trường thành phố 
đã có tờ trình đề nghị UBND thành 
phố giao đất cho các hộ dân.

Công tác kiểm kê, lập và công 
khai phương án bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư cho các hộ dân đã được 
thực hiện xong từ tháng 11/2020, tuy 
nhiên, do chưa có khu tái định cư nên 
chưa phê duyệt được Phương án bồi 
thường, hỗ trợ.

Chủ trương có, đất có, kinh phí 
có nhưng đã phải mất 15 tháng kể từ 
khi UBND thành phố Hà Nội đồng ý 
để UBND huyện Thường tín xây dựng 
khu tái định cư, đến nay vẫn chưa bàn 
giao được cho các hộ tái định cư.

Tính đến thời điểm hiện nay, khối 
lượng thi công đường dây 500kV Tây 
Hà Nội - Thường Tín đã hoàn thành 
kéo dây được 90%, nhưng nếu 10% 
khối lượng công việc kéo dây còn lại 
không sớm được giải quyết thì công 
trình không thể đóng điện, điều này 
còn đồng nghĩa với việc trạm biến 
áp 500kV Tây Hà Nội cũng không thể 
nhận điện từ lưới 500kV. Những mục 

tiêu về đáp ứng tăng trưởng phụ tải 
cho khu vực Nam Sông Hồng trong 
đó có Thủ đô Hà Nội; tăng cường độ 
an toàn, linh hoạt trong vận hành và 
ổn định cho Hệ thống điện Quốc gia 
sẽ không đạt được.

Hà Nội đối diện với nguy cơ 
thiếu điện

  Hà Nội được cấp điện từ Hệ 
thống điện Quốc gia qua lưới điện 
truyền tải cấp điện áp 220kV- 500kV 
và lưới điện phân phối từ cấp điện 
áp 110kV trở xuống. Để đảm bảo vận 
hành tin cậy và linh hoạt, lưới điện 
110kV-220kV-500kV trên địa bàn Hà 
Nội có kết cấu mạch vòng, các trạm 
biến áp đều được cấp điện từ ít nhất 
hai đường dây. Với nhu cầu phụ tải 
lớn nhất (Pmax) là 4.931MW (tháng 
6-2021), mức mang tải bình quân các 
máy biến áp 220kV và 110kV khoảng 
70%. Như vậy, về tổng thể hạ tầng 
lưới điện của Hà Nội cơ bản đáp ứng 
được nhu cầu phụ tải. Tuy nhiên, mức 
độ dự phòng lưới điện còn thấp, đặc 
biệt đối với khu vực trung tâm thành 
phố có mật độ phụ tải lớn nên một 
số đường dây, trạm biến áp mang 
tải cao trong giờ cao điểm. Nếu tình 
trạng này không được khắc phục sẽ 
ảnh hưởng xấu đến cung cấp điện.

Giai đoạn 2016-2020, nhu cầu 
điện của Hà Nội tăng trưởng bình 
quân 7,26%/năm, trong đó, từ năm 

Khoảng cột 90 - 92 trên địa bàn huyện Thường Tín
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2016-2019, tăng trưởng 8,45%/năm. Năm 2020, 
mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng 
sản lượng điện thương phẩm của Hà Nội vẫn 
đạt 20,03 tỷ kWh, chiếm 9,2% sản lượng điện 
thương phẩm của cả nước.

Theo kế hoạch, sản lượng điện thương 
phẩm năm 2021 của Tổng Công ty Điện lực Hà 
Nội sẽ từ 21.528 đến 21.650 triệu kWh, tăng 
trưởng 7,5-8,1% so với năm 2020. Trong 6 tháng 
đầu năm 2021, sản lượng điện thương phẩm 
của TP.Hà Nội đạt 9,86 tỷ kWh, tăng 8,5% so với 
cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, trong đợt nắng 
nóng cuối tháng 5 đầu tháng 6-2021, Hà Nội đã 
ghi nhận những số liệu cao kỷ lục mới về sản 
lượng điện tiêu thụ và công suất. Theo đó, sản 
lượng tiêu thụ điện ngày cao nhất đã đạt 96,2 
triệu kWh; công suất đỉnh đã đạt mức cao nhất 
trong lịch sử là 4.662 MW. Vì vậy, EVNHANOI đã 
phải thực hiện giải pháp điều chỉnh và tiết giảm 
phụ tải trong một số thời điểm.

EVN xác định, việc cung ứng điện cho Thủ 
đô Hà Nội phải đáp ứng các yêu cầu về cấp điện 
an toàn, ổn định và chất lượng, đáp ứng nhu cầu 
tăng trưởng bình quân 7,86%/năm trong giai 
đoạn 2021-2025, nên mặc dù huy động nguồn 
vốn của EVN đang gặp khó khăn do hạn chế về 
trần nợ công nên việc thu xếp vốn cho các dự 
án điện của EVN không còn được Chính phủ bảo 
lãnh. Việc vay vốn thương mại trong nước bị hạn 
chế bởi giới hạn tín dụng. Việt Nam chính thức 
tốt nghiệp IDA nên nguồn vốn ODA và tín dụng 
ưu đãi của các tổ chức tín dụng quốc tế giảm 
dần, đồng thời cơ quan quản lý nhà nước không 
chấp thuận cho EVN được tận dụng vốn dư một 
số các khoản vay ODA, nhưng tổng vốn đầu tư 
các công trình điện của EVN trên địa bàn Hà Nội 
trong 5 năm 2016-2020 vẫn ở mức cao là 40.494 
tỷ đồng, trong đó, lưới điện truyền tải là 20.552 
tỷ đồng, lưới điện phân phối là 29.942 tỷ đồng.

Hà Nội là địa phương có phụ tải điện cho 
sinh hoạt quản lý tiêu dùng cao nhất trong cả 
nước. Đây là thành phần phụ tải diện biến động 
bất thường, nhạy cảm do tình hình thời tiết bốn 
mùa ở khu vực Bắc bộ. Yếu tố này đã gây áp lực 
lớn đối với đầu tư xây dựng hệ thống điện do 
phải đầu tư rất lớn để phủ đỉnh phụ tải nhưng 
chỉ khai thác tối đa trong 3 tháng mùa hè.

Đường dây 500kV Tây Hà Nội - Thường Tín 
đã chậm tiến độ và việc tiết giảm phụ tải trong 
một số thời điểm trong 2 đợt nắng nóng vừa 
qua chỉ là dấu hiệu cảnh báo của tình trạng thiếu 
điện, nếu tiếp tục chậm, Hà Nội có thể sẽ phải 
đối đầu với nguy cơ thiếu điện vào năm 2022./

Thanh Mai

PC ĐẮK LẮK KHUYẾN CÁO KHÁCH HÀNG 
CẨN TRỌNG TRƯỚC SỐ ĐIỆN THOẠI LẠ

PC Đắk Lắk cho biết, thời gian gần đây đơn vị nhận được 
nhiều thông tin phản ánh từ phía khách hàng thông báo bị đòi 
nợ tiền điện qua các đầu số điện thoại lạ. Qua thống kê của Trung 
tâm Chăm sóc khách hàng của EVNCPC, từ ngày 01/5 đến 22/6, 
Đắk Lắk ghi nhận 68 cuộc gọi giả danh.

Qua tìm hiểu, nhiều trường hợp người dân nhận được cuộc gọi 
từ số điện thoại lạ, thậm chí có đầu số không phải ở Việt Nam, tự 
xưng là nhân viên Điện lực miền Trung, Điện lực Hà Nội, là người của 
cơ quan Công an đang điều tra… thông báo khách hàng đang nợ 
tiền điện với số tiền lớn, đề nghị thanh toán hoặc xác minh thông 
tin ngay nếu không sẽ bị cắt điện; đồng thời, hướng dẫn khách hàng 
thực hiện một số thao tác hòng chiếm đoạt số tiền trong tài khoản 
điện thoại hoặc đánh cắp thông tin.

PC Đắk Lắk khuyến khích khách hàng tiếp nhận thông tin 
từ các kênh chính thống của ngành điện

Các cuộc gọi qua các đầu số như: +22810457710; 
+6701900669503; + 6701905512916; +38733451098; 18009890017; 
0564331786; 09564332288; 32852028086… được xác minh là mạo 
danh, có thể sẽ lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.

Trước thực tế nhiều 
khác hàng liên tục nhận 
được các cuộc gọi từ số 
máy lạ, EVN đã đưa ra cảnh 
báo tới khách hàng của 
mình về tình trạng này.

Hiện nay, qua điều tra 
từ phía cơ quan Công an, 
các cuộc gọi mạo danh này 
đa số được thực hiện tự 
động thông qua sim rác, các phần mềm tự động. Đây là hành vi lừa 
đảo công nghệ cao và chưa thể xử lý dứt điểm.

 Do đó, PC Đắk Lắk khuyến khích người dân tiếp nhận thông 
tin từ kênh chính thống của Điện lực như: SMS, email, ứng dụng 
EVNCPC CSKH….

Quốc Chiêu
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Theo đó, từ ngày 06/7/2021 đến 
hết ngày 09/7/2021, 27 Công ty 
Điện lực đóng trên địa bàn các 

tỉnh, 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 địa điểm tổ chức thi, 
địa điểm làm việc của Ban chỉ đạo, 
các Hội đồng thi tại địa phương, trừ 
trường hợp xử lý sự cố. Cũng như tổ 
chức trực xử lý sự cố, sửa chữa điện 
trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Tỉnh Hưng Yên có 31 địa điểm tổ 
chức thi, Công ty Điện lực Hưng Yên 
(PC Hưng Yên) đã  phối hợp với UBND, 
phòng chuyên môn, các điểm trường 
diễn ra kỳ thi thống nhất phương án 

cấp điện. Đồng thời, phân công cán 
bộ, nhân viên tại các Điện lực phối 
hợp với các địa điểm thi để kiểm tra 
toàn bộ hệ thống bóng điện, đường 
dây, từ đó thay thế các bóng điện, 
đường dây hư hỏng xuống cấp; bố trí 
đưa máy phát điện 100kVA, 250kVA 
và hệ thống điện 0,4kV đi kèm của 
máy phát điện lên xe cẩu tự hành để 
sẵn sàng khi cần huy động. Tính đến 
ngày 28/6/2021, PC Hưng Yên đã đảm 
bảo lưới điện tại các điểm thi đã sẵn 
sàng vận hành an toàn, hiệu quả, đáp 
ứng yêu cầu cho kỳ thi THPT quốc gia 
2021 trên địa bàn tỉnh.

Xác định đây là nhiệm vụ quan 
trọng đối với ngành giáo dục cũng 
như các gia đình và thí sinh tham gia 
dự thi. PC Ninh Bình đã chủ động xây 
dựng các phương án, sẵn sàng các 
điều kiện, nhằm mục tiêu đảm bảo 
cung cấp điện liên tục, ổn định, phục 

EVNNPC ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN CHO 883 ĐỊA ĐIỂM 
THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI 27 TỈNH PHÍA BẮC

 

 Để đảm bảo cấp điện phục vụ cho 883 điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gian 
năm 2021 tại 27 tỉnh phía Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã yêu cầu các Công ty Điện lực chủ 
động làm việc và phối hợp với Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi Trung học phổ thông tại địa phương 
để nắm bắt danh sách, địa điểm và nhu cầu cấp điện, lập phương án và tổ chức đảm bảo điện 
phục vụ tốt kỳ thi.

Các phương án cấp điện sẵn sàng vận hành an toàn và hiệu quả

Kỳ thi tốt nghiệp PTTH Quốc gia diễn ra từ ngày 06/7 - 09/7/2021

Ñieän & Ñôøi soáng     21

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏC î



vụ tốt nhất cho 24 điểm thi trên địa 
bàn. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ lực 
lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện 
di chuyển, máy phát điện diesel để 
khẩn trương xử lý sự cố, chuyển đổi 
phương thức vận hành hoặc chạy 
máy phát dự phòng, nhanh chóng 
cấp điện trở lại cho các địa điểm thi 
khi xảy ra sự cố. Song song với đó, 
Công ty cũng chủ động các biện 
pháp cấp điện an toàn, ổn định, liên 
tục phục vụ các hoạt động chính trị, 
xã hội, sản xuất và kinh doanh đi đôi 
với phòng chống dịch Covid-19. 

Tỉnh Nghệ An là một trong 
những tỉnh có số lượng học sinh thi 
đông, dự kiến có khoảng 34.000 thí 
sinh dự thi, 68 điểm thi và hơn 1.400 
phòng thi, trong đó có 120 phòng thi 
dự phòng nếu có xảy ra diễn biến bất 
thường của dịch Covid-19. Đây cũng 
là địa bàn mà điều kiện thời tiết nắng 
nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện 
tăng cao, gây khó khăn không nhỏ 
cho công tác quản lý vận hành cũng 
như việc đảm bảo cung cấp điện trên 
địa bàn tỉnh. PC Nghệ An đã bố trí lực 
lượng trực tăng cường 24/24 trong 

các ngày thi đảm bảo xử lý nhanh khi 
có sự cố xảy ra; Tăng cường các ca 
trực để kiểm tra, tuần canh hành lang 
tuyến cáp cấp cho các trạm trọng 
điểm, không để xảy ra sự cố do hành 

lang tuyến cáp bị vi phạm; 100% các 
điểm thi có máy phát dự phòng và 
ở tình trạng sẵn sàng hoạt động để 
đảm bảo cấp điện  khi có sự cố xảy ra.

Ngoài nguồn điện lưới Quốc gia, 
PC Lai Châu đã phối hợp với các bên 
liên quan sẵn sàng huy động nguồn 
dự phòng khi có sự cố. Đặc biệt, là các 
tuyến đường dây, trạm biến áp đảm 
bảo ưu tiên cấp điện liên tục an toàn 
phục vụ kỳ thi; thực hiện cân pha san 
tải tránh tình trạng quá tải cục bộ. 
Đối với các địa điểm in sao đề thi, 
địa điểm thi, chấm thi, các Điện lực 
đã phối hợp với Ban chỉ đạo, các Hội 
đồng thi trung học phổ thông tại địa 
phương kiểm tra, khảo sát, lập và tổ 
chức triển khai phương án đảm bảo 
cấp điện. Đồng thời, chủ động triển 
khai phương án phòng, chống dịch 
cho CBCNV, yêu cầu thực hiện nghiêm 
5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, nhất 
là lực lượng trực vận hành trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo 
cấp điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp.

Với tinh thần sẵn sàng, chủ động, 
đảm bảo cung cấp điện an toàn cho 
tất cả các địa điểm thi trên địa bàn, 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ 
góp phần để kỳ thi tốt nghiệp THPT 
quốc gia diễn ra thành công.

Mạnh Đức

Sẵn sàng các điều kiện, nhằm mục tiêu đảm bảo cung cấp điện liên tục, 
ổn định cho kỳ thi THPT Quốc gia

Lãnh đạo PC Nghệ An trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra 
công tác chuẩn bị đảm bảo cấp điện
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Thực hiện “nhiệm vụ kép”

Trước diễn biến phức tạp và lây 
lan nhanh của dịch COVID-19, EVNSPC 
triển khai phương án nhằm đảm bảo 
vận hành an toàn hệ thống điện tại 21 
tỉnh phía Nam. Trong đó đặc biệt chú 
trọng tăng cường đảm bảo cung cấp 
điện cho gần 700 chốt chặn kiểm soát 

dịch bệnh, trạm kiểm soát khu vực 
biên giới, các bệnh viện dã chiến, khu 
điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa 
bàn quản lý.

Ngoài ra, các đơn vị điện lực 
thuộc EVNSPC cũng đang nỗ lực thực 
hiện “nhiệm vụ kép” vừa đảm bảo cấp 
điện, vừa phòng chống dịch bệnh. 

Trong đó thực hiện nghiêm công 
tác phòng chống dịch theo phương 
án phòng chống dịch COVID-19 của 
Trung tâm kiểm soát dịch bệnh các 
cấp, đồng thời đảm bảo lực lượng giải 
quyết các yêu cầu của khách hàng 
trong quá trình cung cấp điện và sử 
dụng điện.

Nhằm hạn chế tiếp xúc cộng 
đồng để phòng, chống dịch COVID-19, 
EVNSPC cùng các Công ty Điện lực 
tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, hướng 
dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ 
điện trực tuyến cấp độ 4, thông qua 
email, Zalo và các ứng dụng chăm sóc 
khách hàng của ngành điện.

Khuyến khích khách hàng tăng 
cường sử dụng dịch vụ điện trực 
tuyến

Hiện nay, quá trình từ đăng ký hồ 
sơ, ký hợp đồng, triển khai các dịch vụ 
cung cấp điện, sử dụng điện và giải 
quyết các yêu cầu của khách hàng… 
tất cả các công đoạn đều được thực 
hiện trên môi trường mạng internet. 
Khách hàng sử dụng các thiết bị kết 
nối Internet để cung cấp hồ sơ, nhận 
thông tin, xác thực.

Ông Nguyễn Văn Lý - Phó Tổng 
Giám đốc EVNSPC cho biết, trên 
địa bàn 21 tỉnh, thành phố từ Ninh 
Thuận đến Cà Mau (ngoại trừ TP. 
Hồ Chí Minh), EVNSPC đã cung cấp 
100% dịch vụ điện bằng phương thức 
thức điện tử - trực tuyến thông qua 
các kênh: Tổng đài chăm sóc khách 
hàng (CSKH): 19001006 - 19009000; 

EVNSPC:
 KHUYẾN KHÍCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN 

TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH XÃ HỘI
 

Sau Bình Dương, Đồng Tháp, nhiều tỉnh thành khu vực miền Nam tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách 
xã hội như TP. Cần Thơ, TP. Vũng Tàu, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Tiền Giang, An Giang…Trước tình hình 
dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng với toàn ngành, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chỉ đạo 
các đơn vị điện lực tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam tập trung đảm bảo cung cấp điện phục vụ công tác phòng 
chống dịch tại địa phương, đồng thời khuyến cáo khách hàng thanh toán và tăng cường sử dụng các dịch vụ 
điện theo hình thức trực tuyến.

 

 Logo tuyên truyền, khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ điện trực tuyến 
của Công ty Điện lực Đồng Tháp trong thời gian giãn cách xã hội
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Website CSKH: http://cskh.evnspc.vn; 
Email CSKH:  cskh@evnspc.vn; Ứng 
dụng CSKH trên thiết bị di động qua 
App Store (EVNSPC CSKH); Ứng dụng 
Zalo Official CSKH: TCT Điện lực miền 
Nam EVNSPC; Cổng dịch vụ công 
Quốc gia: https://dichvucong.gov.vn. 

Hiện EVNSPC và các đơn vị điện 
lực phía Nam hợp tác với 26 ngân 
hàng, tổ chức trung gian thanh toán 
trong công tác thu tiền điện, giúp 
khách hàng thuận lợi thanh toán 
tiền điện mọi lúc, mọi nơi mà không 
cần đến trụ sở giao dịch tại các điện 
lực.  Khách hàng có thể thanh toán 
tiền điện tại nhà chỉ với một chiếc 
smartphone hay một thiết bị di 
động thông minh khác qua: App 
CSKH EVNSPC;  các App thanh toán 
điện tử (Momo, Zalopay, Payoo, 
AirPay, ViettelPay, VNPay,   ,…); Web 
CSKH:  http://cskh.evnspc.vn; Trang 
web của các ngân hàng; hoặc đăng 
ký dịch vụ thanh toán tiền điện tự 
động tại các ngân hàng liên kết với 
các Công ty Điện lực thuộc EVNSPC 
tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam, ông 
Lý cho biết thêm.

Cùng với việc thực hiện các giao 
dịch điện theo hình thức điện tử và 
thanh toán trực tuyến, khách hàng 
có thể sử dụng ứng dụng Zalo CSKH 
EVNSPC để tra  cứu nhanh chóng 
thông tin tiền điện, giá bán điện, 

lịch cắt điện định kỳ và đột xuất, các 
chương trình ưu đãi, tri ân khách 
hàng của ngành Điện. Ngoài ra khách 
hàng còn có thể dễ dàng tính toán, 
quản lý lượng điện năng sử dụng của 
các thiết bị điện tại trang Web https://
www.uoctinhdiennang.evn.com.vn. 
Thông qua công cụ tính toán này, 
các khách hàng sử dụng điện có thể 
chủ động ước tính điện năng tiêu 
thụ hằng tháng của gia đình. Qua đó, 
khách hàng có thể điều chỉnh thói 
quen, hành vi sử dụng điện để việc sử 
dụng điện của mình đạt hiệu quả và 
tiết kiệm. Hiện tại, công cụ đã thống 
kê được các thiết bị sử dụng điện 

cơ bản, phổ thông trong các hộ gia 
đình và tiếp tục được cập nhật thêm 
các trang thiết bị sử dụng điện phổ 
thông khác. Đồng thời, đã tích hợp 
ảnh hưởng của các yếu tố thời tiết và 
vùng miền vào tính toán.

Khi thực hiện các giao dịch 
về điện theo hình thức trực tuyến, 
hoặc có bất cứ thắc mắc nào trong 
quá trình sử dụng điện, khách hàng 
có thể liên hệ ngay đến tổng đài 
CSKH 24/7 của EVNSPC (19001006 
hoặc19009000) để được hướng dẫn, 
hỗ trợ giải quyết kịp thời, đại diện 
EVNSPC nhấn mạnh./.

N. Khanh

Khách hàng tại khu vực miền Nam có thể truy cập vào trang web https://cskh.
evnspc.vn   để sử dụng các dịch vụ điện trực tuyến

Công nhân điện lực tại Lâm Đồng sử dụng mũ chắn giọt bắn 
khi công tác ngoài hiện trường

Tại địa bàn các tỉnh phía Nam, 
EVNSPC hiện cung cấp điện cho trên 
8,7 triệu khách hàng. Đến hết tháng 
6/2021, tỷ lệ khách hàng thực hiện 
giao dịch các dịch vụ cung cấp điện 
qua TTCSKH và các Cổng DVCQG đạt 
98,97%; tỷ lệ khách hàng sử dụng 
dịch vụ cung cấp điện trực tuyến 
cấp độ 4 đạt 99,04%; tỷ lệ khách 
hàng giao dịch qua Cổng DVCQG đạt 
60,38%; tỷ lệ điện tử hóa toàn bộ 
quá trình cung cấp dịch vụ điện đạt 
96,05%; tỷ lệ khách hàng sử dụng 
các dịch vụ điện App CSKH và Zalo 
đạt 48,7%.
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Trước tình hình diễn biến phức 
tạp của dịch Covid-19 đang lan nhanh 
tại các tỉnh, thành phố phía Nam, 
Tổng công ty Điện lực miền Nam 
(EVNSPC) triển khai nhiều phương 
án nhằm đảm bảo cung cấp điện liên 
tục, ổn định  tại các trạm, chốt kiểm 
dịch, các khu cách ly, khám chữa bệnh 
Covid-19 dã chiến, bệnh viện điều trị 
trên địa bàn 21 tỉnh thành phía Nam.

Đối với các  Công ty Điện 
lực  trực thuộc khu vực phía 
Nam,  EVNSPC cũng  chỉ đạo 

các đơn vị thường xuyên phối hợp với 
chính quyền địa phương, các cơ sở y 
tế, bệnh viện, khu điều trị, khu cách ly 
để nắm bắt nhu cầu và đề xuất trang 
bị dự phòng máy phát điện để kịp thời 
cấp điện trong các trường hợp lưới 
điện bị sự cố đột xuất. Đồng thời, chỉ 
đạo các Công ty Điện lực bố trí đủ lực 
lượng cán bộ trực vận hành để sẵn 
sàng sửa chữa, khắc phục sự cố ở các 
địa điểm này trong trường hợp sự cố 
mất điện xảy ra.

Tăng cường đảm bảo cấp 
điện  cho công tác phòng, chống 
dịch Covid-19

Theo số liệu từ các Công ty Điện 
lực thành viên EVNSPC, hiện tại có 
khoảng 600 trạm kiểm soát dịch bệnh 
Covid-19 nằm khu vực biên giới giữa 
Việt Nam và Campuchia trên địa bàn 
các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Long 
An, An Giang, Đồng Tháp và Kiên 
Giang.  Ngoài ra còn gần 100 chốt 
chặn kiểm soát dịch bệnh tại ranh 
giới giữa các tỉnh, thành phố, thị xã, 
huyện, thị trấn nội địa, các bệnh viện 
dã chiến, khu cách ly, khu điều trị 
bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn vực 
21 tỉnh, thành phố phía Nam. Tại các 
khu vực này, EVNSPC giao các Công 
ty Điện lực địa phương lập phương 

NGÀNH ĐIỆN MIỀN NAM NỖ LỰC 
ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Công nhân điện lực Đồng Nai thường xuyên kiểm tra lưới điện đảm bảo cấp điện 
trong tình hình dịch Covid-19 lan rộng

Kiểm tra hệ thống điện tại nhà máy của khách hàng ở tỉnh Lâm Đồng
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án dự phòng, đảm bảo cung cấp điện 
an toàn, ổn định, đề phòng sự cố mất 
điện đột xuất từ lưới điện quốc gia.

Tại khu vực hiện chưa được cấp 
điện qua lưới điện quốc gia, EVNSPC 
chỉ đạo các Công ty Điện lực  thực 
hiện tốt công tác điều hành cung 
cấp điện, nắm bắt số lượng các điểm, 
chốt, trạm kiểm soát dịch Covid-19 
hiện nay chưa được cấp điện qua lưới 

điện quốc gia để chỉ đạo lập phương 
án đầu tư, cấp điện.

Riêng đối  với  các địa điểm 
cách  ly,  khu vực phong tỏa,  giãn 
cách  xã hội, các Công ty Điện lực 
không thực hiện cắt điện, không sửa 
chữa lưới điện trong thời gian cách 
ly giãn cách xã hội, đồng thời tăng 
cường đảm bảo cấp điện liên tục, 
không để xảy ra sự cố mất điện. 

Nỗ lực cùng địa phương chống 
dịch

Từ tháng 4/2021 đế nay, ngoài 
nhiệm vụ đảm bảo điện phục vụ sản 
xuất, sinh hoạt của nhân dân tại địa 
phương, các Công ty Điện lực thuộc 
EVNSPC còn tăng cường đảm bảo 
cung cấp đủ  điện cho các  cơ sở y 
tế, khu vực cách ly, giãn cách xã hội 
nhằm chung tay đóng góp cùng đất 
nước vượt qua đại dịch.

Cụ thể,  Công ty Điện lực Sóc 
Trăng đã chỉ đạo Điện lực các huyện, 
thị xã và thành phố Sóc Trăng thường 
xuyên kiểm tra hệ thống lưới điện, 
trạm biến áp… đảm bảo cung cấp 
điện an toàn, ổn định cho các bệnh 
viện, các cơ sở y tế trên địa bàn, đặc 
biệt là các bệnh viện, các cơ sở y 
tế, các bệnh viện dã chiến (theo kế 
hoạch của tỉnh) có thể tiếp nhận theo 
dõi và điều trị cách ly các bệnh nhân 
nghi nhiễm và nhiễm Covid-19 khi có 
phát sinh.

Tại Bình Phước, để đảm bảo hệ 
thống lưới điện vận hành an toàn và 
liên tục trong trường hợp dịch bệnh 
bùng phát, Ban chỉ đạo phòng chống 
dịch COVID-19 Công ty Điện lực Bình 
Phước đã bố trí lực lượng trực vận 

Điện lực tại các tỉnh phía Nam tăng cường đảm bảo cấp điện cho công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương

Trước khi công tác hiện trường, công nhân điện lực được bảo hộ y tế đầy đủ để đảm bảo sức khỏe bản thân
 và khách hàng trong giai đoạn dịch bệnh
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hành, trực điều độ “cắm trại” 24/24 tại 
các vị trí trực. Ngoài đảm bảo an toàn 
phòng chống dịch, còn phải đảm bảo 
vận hành hệ thống lưới điện an toàn, 
liên tục. Lực lượng này “nội bất xuất, 
ngoại bất nhập” khi chưa có ý kiến của 
Trưởng ban chỉ đạo.

Tại Tiền Giang,  Công ty Điện 
lực tỉnh cũng đã  chỉ đạo các Điện 
lực huyện, thị xã và thành phố Mỹ 
Tho  tăng cường  kiểm tra  hệ thống 
lưới điện,  kiểm tra máy phát điện 
dự phòng để đảm bảo cấp điện  liên 
tục  24/24  phục vụ các nhiệm vụ 
phòng chống dịch Covid-19 của địa 
phương. Công ty cũng đã chỉ đạo các 
đơn vị điện lực trên địa bàn toàn tỉnh 
chuẩn bị đủ lực lượng ứng trực, vật tư, 
thiết bị, phương tiện, khẩn trương xử 
lý khi sự cố điện tại các khu cách ly tập 
trung, bệnh viện điều trị.

Đối với  Công ty Điện lực Bà Rịa-
Vũng Tàu, đơn vị vừa triển khai công 
tác bảo đảm cấp trên địa bàn TP. Vũng 
Tàu trong thời gian thực hiện giãn cách 
xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính 
phủ. Theo đó, Công ty Điện lực Bà Rịa-
Vũng Tàu ngưng tất cả các công tác có 
cắt điện trên địa bàn TP. Vũng Tàu từ 00 
giờ 00 ngày 14/7 đến khi có thông báo 
tiếp theo, chỉ thực hiện các công tác để 
ngăn ngừa, xử lý sự cố bảo đảm lưới 
điện vận hành an toàn, liên tục.

Riêng tại Tây Ninh, Công ty Điện 
lực Tây Ninh đã trao tặng 8 máy phát 
điện cho các chốt kiểm soát phòng 
chống dịch Covid-19 tại khu vực biên 
giới Campuchia trên địa bàn huyện 
Tân Biên  và 01 hệ thống điện mặt trời 
mái nhà  cho Điểm cảnh giới Trảng 
Tranh (thuộc Đồn Biên phòng Cửa 
khẩu quốc tế Xa Mát). Tổng trị giá các 
phần quà tặng là hơn 110 triệu đồng. 
Trước đó, đơn vị cũng đã trao tặng 
một số máy phát điện cho các chốt 
kiểm soát phòng chống dịch thuộc 
Đồn Biên phòng Tống Lê Chân (thuộc 
Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây 
Ninh) và các chốt kiểm soát phòng, 
chống dịch trên địa bàn thị xã Trảng 
Bàng, với tổng trị giá hơn 200 triệu 
đồng./.

 H. Khôi
Trang bị y tế phòng dịch của công nhân điện trước khi đến làm việc với khách hàng

Tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm tại một khu chợ ở thành phố Châu 
Đốc trong mùa dịch
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Thời gian gần đây, trên toàn 
quốc đã xảy ra nhiều vụ hỏa 
hoạn gây thiệt hại nghiêm 

trọng về kinh tế và tính mạng con 
người. Để chủ động phòng ngừa, 
giảm thiểu đến mức thấp nhất các 
vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ 
gây ra, ngoài việc phổ biến, quán triệt 
đến CBCNV các quy định của Pháp 
luật về phòng cháy chữa cháy, đồng 
thời chỉ đạo các đơn vị chủ động 
trong việc xây dựng kịch bản phòng, 
chống cháy nổ, PC Hà Tĩnh còn chú 
trọng  đẩy mạnh tuyên truyền  đến 
khách hàng nâng cao ý thức trong sử 
dụng điện, đặc biệt là phòng chống 
chạm chập, cháy nổ do điện.

Hai tháng qua, sản lượng điện 
tiêu thụ của các hộ gia đình tại Hà 

Tĩnh tăng cao nhiều lần so với những 
tháng trước, nhất là địa bàn thành 
phố Hà Tĩnh. Để giảm thiểu nguy cơ 
quá tải, hạn chế tình trạng hóa đơn 
tiền điện tăng đột biến, Điện lực 
thành phố Hà Tĩnh đã triển khai đồng 
bộ nhiều giải pháp, vừa tăng cường 
kiểm tra, xử lý khiếm khuyết đảm bảo 
cấp điện liên tục, ổn định, vừa chủ 
động xử lý thông tin hóa đơn tiền 
điện tăng cao. Đặc biệt, đây là địa bàn 
có nhiều trung tâm thương mại, cơ 
sở kinh doanh, buôn bán sầm uất…
nguy cơ xảy ra các vụ cháy nổ rất cao 
nên việc tư vấn, khuyến cáo khách 
hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, 
hiệu quả càng phải được đẩy mạnh.

Thực tế cho thấy, đường dây sau 
công tơ xuống cấp, hệ thống điện 
trong nhà chưa đảm bảo... không chỉ 
làm gia tăng sản lượng điện tiêu thụ, 
đẩy hóa đơn tiền điện tăng cao mà 

PC HÀ TĨNH ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN 
PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ TRONG THỜI TIẾT NẮNG NÓNG CỰC ĐOAN
 

Tư vấn, hướng dẫn, thông tin tuyên truyền về an toàn điện và phòng, chống chạm 
chập, cháy nổ về điện là những hoạt động mà Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) 
đang triển khai trong giai đoạn nắng nóng cao điểm hiện nay.

 

Đội QLVHLĐCT Hà Tĩnh phối hợp với Điện lực rửa sứ hotline trên đường dây

 Công nhân kiểm tra hệ thống dây ra sau công tơ cho khách hàng

Ñieän & Ñôøi soáng     28

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏCî



còn là nguy cơ gây chạm chập, cháy nổ, nhất là vào 
nắng nóng. Bên cạnh đó, việc sử dụng các thiết bị 
điện không tính toán đến công suất, khả năng chịu 
tải của ổ cắm, dây điện, chưa kể nhiều người có 
thói quen không rút các thiết bị điện khi không sử 
dụng. Điều này tưởng chừng như vô hại nhưng rất 
dễ nguy cơ dẫn tới những hậu quả khôn lường, chỉ 
một thiết bị sau khi sử dụng xong không rút ra, lâu 
ngày có thể dẫn tới chập, cháy, nguy cơ gây cháy 
nhà nếu không được phát hiện kịp thời...

Ông Trần Xuân Thông, Giám đốc Điện lực 
thành phố Hà Tĩnh cho biết: “Qua theo dõi thông 
số vận hành, tại những nơi phụ tải tăng đột biến, 
nắm bắt những khu vực có nguy cơ chạm chập, 
cháy nổ…chúng tôi lập tức bố trí công nhân xuống 
hiện trường kiểm tra, xác minh và xử lý dứt điểm. 
Qua đó, tư vấn, hướng dẫn khách hàng thay thế 
các thiết bị điện không đảm bảo chất lượng. Các 
trường hợp thiếu sót, mất an toàn được phát hiện 
chúng tôi đã có kiến nghị và khắc phục kịp thời”.

Trong giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm như 
hiện nay, Điện lực thành phố Hà Tĩnh cũng kiến 
nghị người dân nên lắp thiết bị tự ngắt (Aptomat) 
cho hệ thống điện chung toàn nhà, các nhánh và 
các thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn. Khi sử 
dụng bàn là, bếp điện, máy sấy… phải có người 
trông coi, không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, 
người bị tàn tật… sử dụng các thiết bị điện, ông 
Thông thông tin thêm.

Để công tác tuyên truyền tạo được sự lan tỏa 
mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực, ngoài việc 
nhắn tin khuyến cáo các biện pháp sử dụng điện 
an toàn, tiết kiệm trong mùa nắng nóng tới khách 
hàng hoặc trực tiếp đến nhà hướng dẫn cho bà con 
về cách sử dụng các thiết bị điện sinh hoạt trong 
gia đình… Công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 
tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương 
tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông 
tin đại chúng; tuyên truyền trên hệ thống loa phát 
thanh các thôn, xóm; phát tờ rơi đến bà con Nhân 
dân, khách hàng. Ngoài ra, trong khi thực hiện công 
việc trên lưới, phát hiện những trường hợp như cáp 
viễn thông, biển quảng cáo đi chung trên cột điện 
hay các công trình, nhà ở lấn chiếm hành lang an 
toàn lưới điện, có nguy cơ gây mất an toàn, gây cháy, 
nổ… đơn vị cũng đã chủ động làm việc với các hộ 
gia đình, cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị có liên 
quan để phối hợp khắc phục, xử lý kịp thời.

Với nhiều giải pháp tuyên truyền đồng bộ, 
PC Hà Tĩnh quyết tâm ngăn chặn nguy cơ chạm 
chập, cháy nổ, kịp thời phát hiện xử lý các hạn chế, 
không để xảy ra cháy nổ do những nguyên nhân 
chủ quan, đảm bảo an toàn cho con người và tài 
sản của khách hàng./.

 Phương Thảo

Công nhân Điện lực thành phố kiểm tra hệ thống điện trong gia 
đình cho người dân

Tuyên truyền hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an 
toàn, tiết kiệm

Kiểm tra định kỳ các thiết bị PCCC theo quy định
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Thay mặt Công đoàn PTC2, ông 
Phan Anh – Phó Chủ tịch Công 
đoàn PTC2 cho biết: Trong 6 

tháng đầu năm 2021, tình hình dịch 
covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến 
phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng hơn 
sau kỳ nghỉ Ngày Chiến thắng 30-4 và 
Quốc tế Lao động 1-5 đã ảnh hưởng 
rất lớn đến công tác quản lý vận 
hành lưới truyền tải điện. Tuy nhiên, 
ngay từ đầu năm, Công đoàn PTC2 đã 
đồng hành cùng chuyên môn triển 
khai nhiều giải pháp để thực hiện 
tốt chủ đề năm 2021 của Tổng công 
ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) 
là “Chuyển đổi số trong Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia”. Vận động 
người lao động tích cực lao động, học 
tập phấn đấu thực hiện tốt cuộc cách 
mạng 4.0, đưa không gian mạng vào 
môi trường làm việc, đưa công nghệ 
số để thay đổi cách thức lao động 
sản xuất vì mục tiêu chung là nâng 
cao năng suất lao động và đời sống 
CBCNV.

Bên cạnh đó để đảm bảo thực 
hiện tốt mục tiêu kép: Vừa chống dịch 
Covid-19 có hiệu quả, vừa phải hoàn 
nhiệm vụ sản xuất. PTC2 đã cô lập, bố 
trí ăn ở cho toàn bộ nhân viên nhằm 
cô lập tiếp xúc với môi trường bên 
ngoài đối với lực lượng vận hành tại 
Trực ban sản xuất B02, các Trạm biến 
áp, Tổ thao tác lưu động từ Quảng 
Bình đến Quảng Ngãi. Đối với các Đội 
đường dây, PTC2 chỉ đạo các đơn vị 
chia thành nhiều tổ công tác độc lập, 
bố trí những công nhân xa nhà ở lại 
đơn vị để hạn chế di chuyển giữa các 
địa phương. Các đội đường dây hạn 

CÔNG ĐOÀN PTC2 
BÁM SÁT CƠ SỞ, CHĂM LO NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

Ngày 30/7 tại Đà Nẵng, Công đoàn Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng 
đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Tổng kết 10 năm thực hiện “Tháng Công nhân” theo Thông 
báo kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ông Nguyễn Đăng Thông – Chủ 
tịch Công đoàn PTC2 chủ trì Hội nghị.

 

Ông Nguyễn Đăng Thông – Chủ tịch Công đoàn PTC2 phát biểu 
tại Hội nghị người lao động năm 2021

Ông Nguyễn Huy Thắng – Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPT 
phát biểu tại buổi tọa đàm với người lao động PTC2
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chế số người ngồi chung trên xe ô 
tô, bố trí các nhóm công tác, tổ công 
tác riêng biệt, tăng cường ứng dụng 
thiết bị hiện đại như UAV, flycam, 
camera giám sát để kiểm tra đường 
dây truyền tải điện.

  Trong thời gian này lãnh đạo 
và Công đoàn Công ty luôn kề vai 
sát cánh cùng với Người lao động 
và đoàn viên, động viên nỗ lực khắc 
phục khó khăn trong đời sống và 
trong công việc, vượt qua gian nan 
thử thách, tin tưởng vào sự lãnh đạo 
của Đảng và Nhà nước, của Ngành; 
CNVC-LĐ toàn tâm toàn ý phấn đấu 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị cấp 
trên giao. Nhờ vậy PTC2 đã cung cấp 
điện an toàn liên tục phục vụ Đại hội 
Đảng toàn Quốc lần thứ XIII; đảm bảo 
điện cho nhân dân đón xuân Tân Sửu; 
Bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp…

Theo đó, sản lượng điện truyền 
tải trong 6 tháng đầu năm 2021 của 
PTC2 đạt hơn 3,905 tỷ kWh (46,93% 
so với kế hoạch của EVNNPT giao 
là: 8,323 tỷ kWh). Tỷ lệ tổn thất điện 
năng 2,22%/ 2,46% (đạt thấp hơn 
0,24%).

Năm 2021 để nắm bắt tâm 

tư nguyện vọng của người lao 

động trong bối cảnh đại dịch bệnh 

Covid-19 có diễn biến phức tạp. Công 

đoàn EVNNPT, Công đoàn PTC2 cùng 

chuyên môn tổ chức tọa đàm với 

người lao động PTC2 tại Truyền tải 

điện Thừa Thiên Huế và Quảng Trị.

Ông Nguyễn Đăng Thông – Chủ 
tịch Công đoàn PTC2 cho biết thêm: 
Có được những thành công trên, 
trước hết Công đoàn PTC2 luôn nhận 
được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ 
của Đảng ủy, Công đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN), Công đoàn Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT). 
Hướng về cơ sở, Công đoàn đã tổ 
chức nhiều hoạt động “Cảm ơn 
Người lao động”. Đặc biệt trong đợt 
cao điểm cô lập vận hành Công đoàn 
PTC2 và các công đoàn trực thuộc đã 
trích 202,783 triệu đồng thăm hỏi 
tặng quà cho người lao động tại các 
đơn vị nhân tháng công nhân, tháng 
ATVSLĐ và hỗ trợ phòng chống dịch 
Covid 19. Ngoài ra Công đoàn PTC2 
còn trang bị thêm 04 máy giặt, 04 
điều hòa, 01 tủ lạnh, 01 ti vi trị giá 70 
triệu cho các trạm biến áp đang được 
cô lập vận hành. Không chỉ vậy Công 
đoàn PTC2 đã vận động người lao 
động ủng hộ quỹ Vắc xin phòng dịch 
Covid- 19 với tổng số tiền hơn 373 
triệu đồng. Hỗ trợ lương thực, thực 
phẩm chủ yếu trị giá 25 triệu đồng 
cho bà con nhân dân tổ 4 phường 
Thạc Gián nơi đơn vị đóng quân đang 
cách ly phòng chống dịch.

Để đảm bảo quyền lợi công dân 
trong dịp bầu cử Đại biểu Quốc hội và 
đại biểu hội đồng nhân dân các cấp 
cho CBCNV đang cô lập vận hành, 

Ông Trần Thanh Phong – Giám đốc PTC2 và ông Nguyễn Đăng Thông – Chủ tịch 
Công đoàn PTC2 kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kép và chống dịch vừa 

đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng tại các trạm biến áp

PTC2 triển khai khử khuẩn trụ sở làm việc trong thời gian xảy ra dịch Covid – 19
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PTC2 đã làm việc với các tổ bầu cử tổ 
chức các điểm bỏ phiếu lưu động để 
người lao động thực hiện quyền bầu 
cử, đảm bảo đúng nguyên tắc phòng 
chống dịch Covid – 19. Công đoàn 
PTC2 đã phối hợp với chuyên môn 
thành lập các Tổ an toàn Covid – 19 
tại Cơ quan Công ty và các đơn vị trực 
thuộc. Ngay sau khi thành lập các Tổ 
an toàn Covid – 19 đã thực hiện tốt 
chức năng nhiệm vụ của mình.

Trong Chương trình “75 nghìn 
sáng kiến vượt khó, phát triển” để 
chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày 
Quốc tế Lao động, 75 năm Quốc hội 
Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 
người lao động PTC2 đã có 20 giải 
pháp sáng kiến cải tiến, hợp lý hoá 
sản xuất trình Hội đồng sáng kiến 
Công ty xét đề nghị công nhận.

Trong thời gian quan Công 
đoàn PTC2 luôn xác định người lao 
động luôn là tài sản quý nhất để đi 
đến thành công. Ngay từ đầu năm 
Công đoàn PTC2 đã thường xuyên 
sâu sát cơ sở, thực hiện phương 
châm: “Hướng về cơ sở, hướng về 
người lao động” nắm bắt tâm tư 
nguyện vọng, lắng nghe ý kiến của 
CNVC-LĐ nhằm trao đổi kịp thời, giải 
quyết và phối hợp giải quyết những 
vấn đề mới nảy sinh liên quan đến 

nhiệm vụ, lợi ích của Công ty và của 
người lao động.

Bằng những việc làm cụ thể, 
Công đoàn đã tăng cường thực hiện 
việc chăm lo đến đời sống tinh thần 
của người lao động như việc thăm hỏi 
gia đình đoàn viên khi có việc hiếu, hỉ, 
gặp mặt vui với đoàn viên trong ngày 
sinh nhật. Phối hợp chặt chẽ giữa 
Công đoàn và Chuyên môn trong các 
phong trào thi đua chung của Công 

ty. Tạo ra mối quan hệ hài hòa giữa 
người sử dụng lao động với người lao 
động và giữa Công đoàn với Chuyên 
môn để người lao động có thêm 
động lực phấn đấu hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được cấp trên giao, đó là 
đảm bảo phòng chống dich có hiệu 
quả và cung cấp điện an toàn liên tục 
cho các địa phương phát triển kinh tế 
xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

 Quang Thắng

Ông Nguyễn Đăng Thông – Chủ tịch Công đoàn PTC2 tặng máy giặt cho người lao 
động trong thời gian ô lập vận hành tại các trạm biến áp và tổ thao tác lưu động

Công nhân PTC2 tăng cường công tác 
kiểm tra, sửa chữa lưới truyền tải điện 

đảm bảo vận hành an toàn liên tục
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Theo đó, Công ty đã chỉ đạo các 
đơn vị quản lý, vận hành lưới 
điện trực thuộc tăng cường tổ 

chức kiểm tra hành lang các đường 
dây và trạm biến áp từ đó lập kế 
hoạch chặt, tỉa cây trong và ngoài 
hành lang bảo vệ an toàn đường dây 
dẫn điện theo đúng quy định, khắc 
phục các khiếm khuyết, tổ chức lực 
lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện 
sẵn sàng ứng phó bảo đảm xử lý 
nhanh nhất mọi sự cố lưới điện…

Trong năm 2020 và 6 tháng đầu 
năm 2021 các Điện lực đã phối hợp 
với chính quyền địa phương ra 11 
quyết định xử phạt 11 cá nhân do 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
điện lực, qua đó từng bước góp phần 
nâng cao công tác bảo vệ hành lang 
lưới điện.

Ông Bùi Quang Nhiệm - Trưởng 
Phòng An Toàn - Công ty Điện lực Hà 
Tĩnh cho biết: Thời gian qua, nhờ công 
tác tuyên truyền mạnh mẽ nên ý thức 

chấp hành các quy định của Chính 
phủ về bảo vệ an toàn hành lang lưới 
điện cao áp của người dân đã từng 
bước được nâng cao, tuy nhiên cũng 
còn nhiều hạn chế. Vẫn còn tình trạng 
chủ hộ có đường dây cao áp đi qua 
trồng cây vi phạm hành lang hoặc 
chưa hợp tác với ngành điện trong 
việc chặt, tỉa, phát quang hành lang 
tuyến, gây khó khăn trong công tác 
quản lý, vận hành. Vì vậy,  việc triển 
khai công tác tuyên truyền an toàn 
điện sâu rộng đến các hộ dân, doanh 
nghiệp sinh sống trong và gần đường 
dây điện cao áp đi qua hiểu rõ về 
những thiệt hại do vi phạm khoảng 
cách an toàn với lưới điện cao áp là 
vô cùng cấp thiết, đặc biệt là khi mùa 
mưa bão đang đến gần.

Đồng thời, Công ty thường 
xuyên  phối hợp chặt chẽ với chính 
quyền địa phương cùng đơn vị chức 
năng tổ chức các buổi tuyên truyền 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC 
ĐẢM BẢO AN TOÀN HÀNH LANG LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP

Hiện nay, Công ty Điện lực Hà 
Tĩnh đang quản lý 3500 TBA và 3334 
km đường dây trung áp.  Để  đảm 
bảo vận hành lưới điện an toàn, ổn 
định và hạn chế tối đa các sự cố về 
điện, thời gian qua Công ty Điện lực 
Hà Tĩnh đã phối hợp chính quyền 
địa phương, sở ban ngành các cấp 
thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp 
đặc biệt là nỗ lực trong việc tuyên 
truyền, vận động người dân, các 
tổ chức, chính quyền địa phương 
chung tay bảo vệ hành lang an toàn 
lưới điện cao áp.

Công nhân đội QLVHLĐCT giải phóng hành lang an toàn điện

Công nhân đội QLVHLĐCT 
khắc phục khiếm khuyết 
đường dây 110kV
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về công tác bảo vệ công trình lưới 
điện cao áp, an toàn điện đến người 
dân, triển khai phát tờ rơi, treo các pano 
tại những nơi tập trung đông người, 
tuyên truyền qua các phương tiện 
thông tin đại chúng như loa, đài của 
các phường, xã…, tăng cường đăng tải 
các bài viết đăng trên website và mạng 
xã hội như Facebook, Zalo… Trong đó, 
tập trung tuyên truyền các hành vi bị 
nghiêm cấm như: Trồng cây vi phạm 
hành lang an toàn lưới điện; Sử dụng 
công trình lưới điện cao áp vào những 
mục đích khác; Thả diều, vật bay gần 
công trình lưới điện cao áp; Trộm cắp 
hoặc tháo gỡ dây néo, dây tiếp địa, 
trang thiết bị của lưới điện; Trèo lên cột 
điện, vào trạm điện hoặc khu vực bảo 
vệ an toàn công trình điện khi không 
có nhiệm vụ; Khuyến cáo các đơn vị, 
chủ đầu tư, người dân khi thi công, cải 
tạo công trình xây dựng nằm trong 
hành lang lưới điện cao áp phải phối 
hợp với ngành Điện triển khai các biện 
pháp an toàn, bảo đảm khoảng cách 
theo quy định...

Ngoài các hoạt động tuyên 
truyền theo chỉ đạo của Công ty, các 

đơn vị trực thuộc cũng cắt cử CBCNV 
trực tiếp đến nhà các hộ dân, cơ quan, 
tổ chức trên địa bàn có hệ thống lưới 
điện cao áp  đi qua để hướng dẫn 
người dân thực hiện ký cam kết sử 
dụng điện an toàn đồng thời hướng 
dẫn khách hàng sử dụng điện tự kiểm 
tra thường xuyên đường dây ra sau 
công tơ, đường dây đảm bảo độ cao 
an toàn cho người và phương tiện…

Theo đó, khi phát hiện các hành 
vi vi phạm quy định của pháp luật về 
bảo vệ hành lang an toàn lưới điện 
cao áp, trường hợp xảy ra sự cố như 
có người bị điện giật; cây đổ vào 
đường dây, trạm điện; dây tải điện 
bị đứt, cột điện bị đổ, vỡ sứ, các hiện 
tượng phóng điện… người dân cần 
thông báo kịp thời cho đơn vị quản 
lý vận hành lưới điện thông qua Tổng 
đài 19006769 của Trung tâm Chăm 
sóc khách hàng – Tổng Công ty Điện 
lực miền Bắc hoặc chính quyền, công 
an địa phương, đơn vị quản lý điện 
gần nhất để kịp thời xử lý.

 Bình Nguyên

Tuyên truyền an toàn điện trong dân

Hướng dẫn người dân ký cam kết đảm bảo an toàn đối với hộ gia đình
 có lưới điện cao áp đi qua
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Phần lớn đường dây 500kV Dốc 
Sỏi – Pleiku được xây dựng trên 
địa hình phức tạp, qua núi cao, 

rừng rậm, suối sâu, xa khu dân cư, 
giao thông đi lại hết sức khó khăn, 
đặc biệt vượt các đèo Violăk (Quảng 
Ngãi), Măng Đen (Kon Tum). Trong 

khi đó khu vực này điều kiện thời tiết 
hết sức khắc nghiệt, lúc nắng gắt, 
lúc chuyển mưa nửa nắng nửa mưa. 
Trong khi đó do nhu cầu sử dụng điện 
liên tục tăng cao kỷ lục, hệ thống 
truyền tải luôn vận hành với công 
suất lớn, đường dây 500kV Dốc Sỏi – 

Pleiku thường mang tải với công suất 
cao có thời điểm lên 1400MW dễ gây 
ra các nguy cơ phát nhiệt, hư hỏng 
thiết bị, làm giảm thấp độ tin cậy, ổn 
định và an toàn của hệ thống.

Để triển khai thực hiện tốt kế 
hoạch sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống 
truyền tải điện, PTC2 đã huy động 
toàn bộ cán bộ kỹ thuật, công nhân 
quản lý vận hành tại các Truyền tải 
điện Quảng Ngãi và Kon Tum để tham 
gia đợt công tác sửa chữa đường dây 
500kV Dốc Sỏi – Pleiku.

Đợt sửa chữa, bảo dưỡng lần 
này  PTC2 giao TTĐ KonTum thực 
hiện vệ sinh cách điện, kiểm tra siết 
phụ kiện cho 236 vị trí. Ra dây, kiểm 
tra dây dẫn và bảo dưỡng 57 khoảng 
cột.  Trong quá trình kiểm tra nếu 
phát dây dẫn, dây chống sét, dây cáp 
quang bị đứt tua sợi thì tiến hành vá 
ép theo quy định, đồng thời  chụp 
lại hình ảnh trên theo nhiều gốc độ 
nhằm phục vụ việc gán nhãn AI (đưa 
phầm mềm trí tuệ nhận tạo vào việc 

PTC2 SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG ĐƯỜNG DÂY 500KV 
DỐC SỎI – PLEIKU TRONG MÙA NẮNG NÓNG

 

Nhằm đảm bảo vận hành đường dây 500kV Dốc Sỏi – Pleiku trong mùa nắng nóng gay gắt 
kéo dài cũng như vận hành an toàn trong mùa mưa bão sắp đến. Từ 27/7 đến 02/8/2021, Công ty 
Truyền tải điện 2 (PTC2) đã huy động nhân lực, phương tiện, vật tư tiến hành duy tu, bảo dưỡng, 
sửa chữa hệ thống truyền tải điện.

Công nhân TTĐ Quảng Ngãi kiểm tra sửa chữa tại khoảng cột 400 - 401
đường dây 500kV 578 Pleiku - 571 Dốc Sỏi

 Công nhân TTĐ Kon Tum ra dây 
kiểm tra tại các khoảng cột đường 
dây 500kV Dốc Sỏi – Pleiku
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quản lý vận hành đường dây).  TTĐ 
Quảng Ngãi kiểm tra siết phụ kiện, 
vệ sinh cách điện  tại 125 vị trí; thay 
sứ vỡ 02 vị trí; thay sứ bị rộp men, rỉ 
ty, ty cong vênh 70 bát;   kiểm tra rà 
soát dây dẫn, dây chống sét, dây 
cáp quang tại 60 khoảng cột đường 
dây, thay cách điện bị rỉ ty, ố vàng tán 
21 bát sứ. Các nhóm công tác sau khi 
thực hiện xong nhiệm vụ trên cao 
thì tiến hành thu gom xử lý, đốt thực 
bì sau các đợt khai thác keo để góp 
phần ngăn ngừa phòng, chống cháy 
rừng.  Bên cạnh đó TTĐ Quảng Ngãi 
đã điều Đội vệ sinh sứ Hotline  bảo 
dưỡng vệ sinh cách điện tại trạm biến 
áp 500kV Dốc Sỏi.

Trong suốt quá trình sửa chữa, 
bảo dưỡng đường dây 500kV Dốc 
Sỏi – Pleiku, PTC2 đã chỉ đạo các đơn 
vị chú trọng công tác an toàn lao 
động và phòng, chống dịch Covid-19 
đúng quy định đạt hiệu quả; kết hợp 
tuyên truyền tới các tổ chức, người 
dân đang sinh sống, canh tác gần các 
tuyến đường dây 500kV mạch 2 và 
mạch 3; Tuyên truyền việc đưa đường 
dây 500kV mạch 3 mới xây dựng vào 
vận hành có ý nghĩa rất quan trọng 
trong việc đảm bảo cung ứng điện 
an toàn ổn định cho hệ thống, đảm 
bảo an ninh quốc phòng, phục vụ các 
nhu cầu xã hội.

Mặc dù khối lượng công việc là 
rất lớn, thời gian thực hiện gấp rút, 
trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt 
và ảnh hưởng nghiêm trọng của 
dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến 
phức tạp. Nhưng nhờ có sự chuẩn bị 
chu đáo từ các phương án như nhân 
lực, vật tư, thiết bị… các đơn vị đã 
hoàn thành suất sắc một khối lượng 
lớn công việc trong đợt cắt điện lần 
này; đảm bảo an toàn cả về người, 
thiết bị, đảm bảo kỹ thuật và tiến độ 
công việc, hoàn thành sớm các mục 
tiêu hoàn thành vượt kế hoạch đặt 
ra. Đảm bảo cho hệ thống vận hành 
an toàn, ổn định, liên tục, cung ứng 
điện đầy đủ cho các hoạt động phát 
triển kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh 
quốc phòng của đất nước trong mùa 
nắng nóng kéo dài và mùa mưa bão 
sắp đến.

Mỹ Uyên

Công nhân PTC2 sử dụng công nghệ Hotline vệ sinh sứ  cách điện 
tại TBA 500kV Dốc Sỏi

 TTĐ Quảng Ngãi thay sứ  tại VT 408 -sửa chữa, bảo dưỡng đường dây 500kV 578 
Pleiku - 571 Dốc Sỏi
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Cảnh báo nhiều nạn điện chết 
người do vi phạm HLATLĐCA

Theo thông tin từ Tổng công ty 
Điện lực miền  Nam (EVNSPC), trong 
6 tháng đầu năm 2021,  lưới điện tại 
21 tỉnh thành phía Nam do EVNSPC 
quản lý vận hành đã xảy ra 179 sự cố 
do người dân vi phạm hành lang an 
toàn lưới điện cao áp (HLATLĐCA), 
làm thiệt hại về tài sản và người.

Trong số đó, có 24 vụ  người 
dân bị phóng điện làm chết 9 người, 
bị thương nặng 14 người, bị thương 
nhẹ 3 người. Nguyên nhân chủ yếu 
do người dân  vi phạm khoảng  cách 
an toàn  công trình điện như  thi 
công nhà, nhà tiền chế khung sắt, xây 
dựng  kho, sửa chữa nhà xưởng, lắp 
đặt bảng hiệu quảng cáo.  Một số 
nguyên nhân khác là người dân  tụ 
tập  câu cá gần  lưới điện cao áp  bất 
cẩn để dây câu chạm vào đường dây; 
phương tiện giao thông sử dụng 

thiết bị cẩu, nâng  dỡ  hàng  hóa  bất 
cẩn để đầu cần cẩu chạm vào đường 
dây dẫn trần mang điện.

Điển hình tại huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An, ngày 14/4/2021  ông L.V.H 
33 tuổi, lái xe điều khiển thiết bị cẩu 
vi phạm HLATLĐCA khiến ông H bị tử 
vong do phóng điện.

Tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 
Nai, ngày 07/5/2021 ông P.T.T 37 tuổi 
thi công lắp đạt biển quảng cáo thuê, 
công trình vi phạm HLATLĐCA, ông 
T bị phóng điện dẫn đến tử vong. Tại 
thành phố  Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu, ngày 24/5/2021, ông L.P.L 56 
tuổi câu cá gần  lưới điện cao áp, đã 
bất cẩn để dây câu chạm vào đường 
dây  mang điện, tai nạn xảy ra làm 
ông L tử vong.

Còn tại thành phố Thuận An, 
tỉnh Bình Dương, chiều ngày 4/7/2021 
một người đàn cũng tử vong khi 
đang câu cá, do vung cần bất cẩn để 

NGÀNH ĐIỆN MIỀN NAM TĂNG CƯỜNG HƯỚNG DẪN 
PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐIỆN MÙA MƯA BÃO

Thời gian qua, công tác 
an toàn sử dụng điện cho 
người dân tại tại các tỉnh 
phía Nam, đặc biệt là khu 
vực ĐBSCL luôn được Tổng 
công ty Điện lực miền Nam 
(EVNSPC) đặt lên hàng đầu. 
Mặc dù ngành Điện đã nỗ 
lực triển khai đồng bộ nhiều 
giải pháp, trong đó đặc biệt 
đẩy mạnh thông tin tuyên 
truyền, khuyến cáo, hướng 
dẫn người dân sử dụng điện 
an toàn, tuy nhiên nhiều vụ 
tai nạn điện dẫn đến chết 
người vẫn diễn ra.

Ngành điện miền Nam 
thường xuyên kiểm tra, 

bảo trì lưới điện trước 
mùa mưa bão
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dây câu vướng vào cây, nạn nhân giật 
mạnh cần câu làm ngọn cần câu bật 
ngược lại phía sau vi phạm khoảng 
cách an toàn phóng điện với đường 
dây trung thế 12,7kV gây tai nạn. 

Mới đây nhất, sáng 16/7/2021, 
tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, 
ông N.T.O là công nhân, khi thi công 
kéo cáp quang Viettel, khi quăng dây 
cáp thông tin qua mái nhà nhưng bất 
cẩn qua luôn đường dây cao thế 12,7 
kV nên ông O bị phóng điện, may 
mắn chỉ bị bỏng.

Cũng tại TP. Cần Thơ liên 
tiếp  những ngày qua từ 20/7 đến 
25/7/2021 xảy ra mưa lớn kèm theo 
gió lốc đã làm tử vong 1 người và 
gây thiệt hại lớn về tài sản, ngã đổ 
cây xanh lên nhiều tuyến đường dây 
điện trung và hạ thế, làm mất điện tại 
nhiều khu vực của các quận, huyện 
trên địa bàn thành phố.

Khu vực miền Nam đang bắt đầu 
bước vào mùa mưa bão. Để đảm bảo 
sử dụng điện an toàn, hạn chế rủi ro 
và ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn 
điện, EVNSPC đã tăng cường hướng 
dẫn cách sử dụng điện an toàn đến 
tất cả khách hàng trên địa bàn 21 tỉnh 
– thành phía Nam.

Phải đảm bảo an toàn trong 
lắp đặt diện

Theo đó, EVNSPC khuyến cáo 
trước mùa mưa bão, người dân nên 
kiểm tra lại hệ thống điện trong 
gia đình, kịp thời phát hiện, khắc 
phục  những vấn đề có nguy cơ gây 
sự cố tai nạn điện. Lắp thêm cầu dao 
chống giật để khi có bị chạm điện 
thì thiết bị này sẽ tự động cắt nguồn 
điện, ngăn ngừa tai nạn điện. 

Dây nhánh sau đồng hồ điện 
phải được lắp song song hai dây, cao 
hơn đầu người, chọn dây phù hợp 
công suất, bề mặt cách điện của dây 
dẫn tốt, chịu được lực căng. Dây phải 
được lắp vào thiết bị có sử dụng sứ 
cách điện, đảm bảo chắc chắn khi 
có mưa giông, gió lốc không bị gió 
đánh rơi xuống đất hoặc đứt. Đồng 
thời, không dùng điện bằng cách lấy 
một dây (dây lửa), dây còn lại nối đất 
kéo ra ruộng, vườn, ao, đìa… để thắp 
sáng, tưới tiêu, bảo vệ tài sản, hoa Điện lực TP. Cần Thơ khắc phục sự cố điện do mưa bão chiều ngày 20/7/2021
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màu, hoặc dùng điện để bẫy chuột, 
chim, bắt cá…

Lưu ý bố trí chỗ lắp đặt đường 
dây dẫn điện, ổ cắm điện, thiết bị sử 
dụng điện trong nhà cao hơn mức 
nước thường ngập lụt, ẩm ướt; lắp 
thiết bị đóng, cắt điện có tính năng 
chống rò điện phù hợp.

Đặc biệt, người dân không lắp 
đặt kéo dây cột vào cây xanh, hoặc để 
dưới đất, dưới nước. Không để dây bị 
khuyết tật, gấp gẫy, trầy tróc lớp cách 
điện, dây giăng không quá căng và 
đạt độ võng an toàn. Trường hợp nối 
thì bảo kỹ thuật chắc chắn an toàn, 
mối nối so le nhau, sử dụng băng keo 
cách điện chuyên dùng để quấn. 

Các dây kéo vượt sông vượt lộ, 
giao cắt với những điểm giao thông, 
khu vực đông dân cư phải đảm bảo 
độ cao, tuyệt đối không có mối nối tại 
những khoảng vượt này. Khi lắp đặt 
tủ điện ngoài trời phải đạt độ cao từ 
1,4 mét để tránh ngập nước, thuận 
tiện cho thao tác, nối đất thùng bảo 
vệ chống rò rỉ điện, che chắn chống 
thấm khi mưa gió, nước không tạt 
vào táp lô điện. 

Cẩn trọng và thực hiện đúng các 
biện pháp an toàn khi sử dụng điện

Song song với các yếu tố kỹ 
thuật thì EVNSPC cũng đặc biệt chú 
trọng việc hướng dẫn người sử dụng 
điện lưu ý thực hiện các biện pháp an 
toàn thường ngày, nhất là trong mùa 
mưa bão.

Trước tiên đó là người dân không 
leo trèo lên cột điện, hộp bảo vệ công 
tơ treo ngoài cột điện, dây tiếp đất, 
dây néo cột… các thiết bị phụ kiện 
khác của hệ thống lưới điện. Không 
dùng điện để rà (xiệc) cá kể cả dùng 
điện bằng bình ắc quy; không để cầu 
dao, aptomat, công tắc,... trong tầm 
tay trẻ em hoặc có nguy cơ bị ngập 
trong nước.

Bên cạnh đó, chủ các thiết bị 
đặt ngoài trời như: cây ATM, box 
điện thoại, pano quảng cáo, trụ điện 
chiếu sáng công cộng, đèn trang trí 
cổng chào, máy bán nước tự động… 
phải kiểm tra tiếp đất, đảm bảo độ 
chắc chắn, an toàn, tránh tình trạng 

khi xảy ra mưa bão bị giông lốc cuốn 
bay vào công trình điện. Trong khi 
xảy ra mưa giông, cần thiết có thể 
tạm thời ngắt nguồn điện những 
thiết bị này.

Không tự ý cơi nới, xây dựng 
mới nhà ở, công trình gần lưới điện 
cao áp. Không leo lên nóc nhà dưới 
đường dây điện để lắp angten, dựng 
dàn giáo, hoặc đưa những thiết bị 
có chiều dài đến gần dây dẫn điện. 
Không đào đất gây sụt lún, sạt lở 
công trình điện như gốc trụ, móng 
và kênh thoát nước của trạm, mương 
cáp điện ngầm... 

Cần chằng néo mái nhà, đảm 
bảo khi có giông bão không bay mái 
tôn vào đường dây gây sự cố lưới 
điện và nguy cơ xảy ra tai nạn điện. 

  Người dân không đứng cạnh 
cột điện, trạm điện tiếp xúc với các 
thiết bị điện khi trời mưa, không cột 
thuyền bè, gia súc, phương tiện khác 
vào trụ điện. Đồng thời, nên ngắt 
nguồn điện (cúp cầu dao) nếu khu 
vực trong nhà bị ngập nước hoặc 
bị mưa làm ướt sàn; cắt nguồn điện 

cung cấp cho các thiết bị sử dụng 
điện lắp đặt ngoài trời (bảng hiệu, 
bảng quảng cáo…) khi trời mưa to, 
gió lớn. Khi xảy ra lũ lụt, nước dâng, 
mưa giông có sét… phải ngắt ngay 
cầu dao điện chính. Nếu dây điện 
đứt rơi xuống đất phải báo ngay cho 
ngành điện gần nhất, đồng thời ngăn 
chặn người và gia súc đến gần đây 
điện đang nằm dưới đất.

Cần chặt tỉa cây cối, dọn dẹp 
bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, 
phòng tránh mưa gió quật vào công 
trình điện. Khi chặt tỉa, nếu nhận thấy 
không an toàn có thể báo ngay đến 
cơ quan Điện lực để được hỗ trợ xử lý. 

“Mọi người đều cẩn trọng và 
thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện 
pháp đảm bảo an toàn điện, giảm 
thiểu tối đa ảnh hưởng từ mưa bão, 
ngập lụt, thiên tai, để bảo vệ người 
và tài sản. Hãy gọi ngay tới tổng đài 
chăm sóc khách hàng 19001006 – 
19009000 của Tổng công ty để được 
hỗ trợ 24/7 khi có các vấn đề về điện, 
dịch vụ điện” - EVNSPC lưu ý./.

Nguyên Mạnh

Thi công lưới điện trong mùa lũ tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
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Ngày 1/7/2008, Tổng Công 
ty Truyền tải điện Quốc gia 
(EVNNPT) được Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam (EVN) thành lập 
trên cơ sở tổ chức lại 4 Công ty 
Truyền tải điện 1, 2, 3, 4 và 3 Ban 
Quản lý dự án các công trình điện 
miền Bắc, Trung, Nam. Có thể nói đây 
là một sự kiện có ý nghĩa cực kỳ quan 
trọng đánh dấu trong mốc son trên 
bước đường xây dựng và phát triển 
EVNNPT nói chung và của PTC2 nói 
riêng. Trong giai đoạn này với bối 
cảnh thời kỳ mới thành lập EVNNPT, 
nền kinh tế đất nước đang chịu ảnh 
hưởng nặng nề do tình trạng suy 
thoái kinh tế toàn cầu; vốn đầu tư, chi 
phí truyền tải có hạn chế. PTC2 gặp 
nhiều khó khăn cần giải quyết công 
tác thay thế thiết bị trong sửa chữa 
lớn do đã vận hành lâu năm, quản lý 
các dự án đầu tư xây dựng các công 
trình trọng điểm được EVNNPT duyệt 
đang thiếu vốn.

Ông Trần Thanh Phong - Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc PTC2 cho biết: 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, 
hàng năm Đảng ủy PTC2 luôn bám 
sát thực tiễn hoạt động của đơn vị 
để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị và các 
tổ chức đoàn thể đúng với mọi chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà 
nước và cấp trên. Từ năm 2008 đến 
nay Đảng ủy PTC2 đã ban hành nhiều 
Nghị quyết nhằm chỉ đạo đơn vị thực 
hiện tốt quản lý vận hành cung cấp 
điện an toàn liên tục cho các tỉnh, 
thành miền Trung - Tây Nguyên và 

truyền tải điện cho 2 miền Nam - Bắc. 
Các Nghị quyết của Đảng ủy PTC2 đã 
đặt ra  mục tiêu đảm bảo cung cấp 
điện an toàn, liên tục gắn với tối ưu 
hóa chi phí, giảm tổn thất điện năng, 
thực hiện tốt công tác sửa chữa lớn, 
sửa chữa thường xuyên, nâng cao 
năng suất lao động thông qua quản 
lý, vận hành hệ thống truyền tải điện 
220-500kV.

Nhận thức được tầm quan 
trọng trong việc đảm bảo cung 
cấp điện an toàn liên tục, Ban Giám 
đốc Công ty đã triển khai các biện 
pháp cụ thể để hệ thống lưới điện 
vận hành, an toàn, liên tục. Các 
biện pháp được triển khai như tăng 
cường ứng dụng khoa học công 
nghệ, quản lý kỹ thuật, tổ chức tốt 
công tác kiểm tra ngày, đêm định kỳ 
cũng như đột xuất. Bảo đảm hành 
lang tuyến sạch, ngăn chặn các hiện 
tượng đốt nương rẫy,  xử lý kè móng, 
mương thoát nước trước mùa mưa 
bão. Đo kiểm tra sự phát nhiệt các 
mối nối, thí nghiệm, sửa chữa thay 
thế kịp thời các thiết bị hư hỏng trên 
hệ thống, không để xảy ra sự cố do 
nguyên nhân chủ quan, đảm bảo an 
toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

13 năm dưới sự điều hành chỉ 
đạo của EVNNPT, PTC2 tập trung thực 
hiện tốt công tác quản lý vận hành 
an toàn hệ thống truyền tải điện. 
Hệ thống lưới điện ngày càng phát 
triển mạnh mẽ trên các tỉnh miền 
Trung Tây Nguyên. Từ những ngày 
đầu tiên khi hệ thống điện mới chỉ 

PTC2: 13 NĂM GÓP PHẦN 
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN EVNNPT

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp và là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh 
tế xã hội 10 năm 2021-2030… Đối với Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đây là 
năm đánh dấu kỷ niệm 13 năm dưới sự điều hành của Tổng Công ty Truyền tải 
điện Quốc gia (EVNNPT) và 31 năm vững bước trên con đường phát triển.

Ông Trần Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 kiểm tra tình hình thực 
hiện nhiệm vụ kép: Vừa chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo cung cấp điện tại TBA 

500kV Thạnh Mỹ
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có gần 450 km ĐD và 4 TBA 110 - 220 
kV với dung lượng là 127 MVA và gần 
200 CBCNV, thì hôm nay cả hệ thống 
truyền tải điện quốc gia trên địa bàn 
do PTC2 quản lý vận hành với 3588,1 
km ĐD 500kV và 220kV (gồm 1552,6 
km ĐD 500kV, 2035,5 km ĐD 220kV); 
tổng số 19 TBA (gồm 4 TBA500kV, 15 
TBA220kV); tổng dung lượng MBA là 
8299 MVA (gồm 2850 MVA cấp 500 
kV, 5000 MVA cấp 220 kV, 449 MVA 
cấp 110kV).

Nếu như năm 1990 sản lượng 
điện truyền tải cấp cho miền Trung - 
Tây Nguyên là 69,5 triệu kWh thì hết 
năm 2020 là  8,176 tỷ kWh, tăng gấp 
117,6 lần tỷ lệ tăng trưởng hàng năm 
luôn đạt từ 15 - 20%, đây cũng là một 
tỷ lệ cao so với một số ngành khác và 
đây cũng là minh chứng khẳng định 
cho quá trình phát triển của PTC2 
trong những năm qua.

Cùng với sự phát triển của 
EVNNPT, PTC2 đã triển khai quản 
lý thực hiện nhiều dự án đầu tư xây 
dựng có hiệu quả như: Mở rộng Trạm 
biến áp (TBA) 220kV Ngũ Hành Sơn, 
thi công dự án đường dây 220kV 
Huế - A Lưới, Pkeiku - Kon Tum, TBA 
220kV Kon Tum… Bên cạnh đó PTC2 
đã phối hợp với Ban Quản lý dự án 
các công trình điện miền Trung đã 
và đang tiếp nhận nhiều dự án, bao 
gồm: Đường dây 500kV: Vũng Áng - 

Quảng Trạch, Quảng Trạch - Dốc Sỏi, 
Dốc Sỏi - Pleiku 2. TBA 500kV: Dốc 
Sỏi, Thạnh Mỹ, Quảng Trạch. Đường 
dây 220kV: Thượng Kon Tum - Quảng 
Ngãi, Đồng Hới - Đông Hà, Đông Hà - 
Huế, Quảng Ngãi - Phù Mỹ, Đông Hà 
- Lao Bảo… TBA 220kV: Dung Quất 
(Nâng công suất 2 x 250MVA), Lao 
Bảo, Sông Tranh 2, Tam Kỳ, Đông Hà, 
Phong Điền… Trong thời gian đến 
PTC2 tiếp tục chuẩn bị tiếp nhận 
thêm các dự án mới như: Đường dây 
220kV Thanh Mỹ - Duy Xuyên và TBA 
220kV Duy Xuyên, đường dây 220kV 

Hòa Khánh - Hải Châu và TBA 220kV 
Hải Châu, đường dây 220kV Hải Châu 
- Ngũ Hành Sơn, các TBA 220kV KCN 
Nam Đông Hà, Chân Mây, Liên Chiểu, 
Bờ Y, các trạm 200 - 500kV liên quan 
Trung tâm Nhiệt điện khí Chu Lai, 
Dung Quất, Trung tâm năng lượng và 
hệ thống các TBA 220 - 500kV Quảng 
Trị….

Qua nhiều năm, PTC2 thực hiện 
chủ đề các năm của EVN, EVNNPT 
như:  “Năm  truyền tải điện”,  "Tối ưu 
hóa chi phí và điện cho miền Nam", 
"Thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong 
vận hành - Tập trung đảm bảo tiến độ 
các dự án". “Đẩy mạnh khoa học công 
nghệ”; “Nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực”; “Nâng cao hiệu quả quản 
lý vận hành hệ thống truyền tải điện 
quốc gia”; “Tập trung hoàn thành toàn 
diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020”; 
“Chuyển đổi số trong Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia”. PTC2 đã 
ứng dụng các thiết bị công nghệ hiện 
đại như sử dụng bay không người lái 
(UAV), Camera giám sát công tác quản 
lý, bảo dưỡng, sửa chữa, giám sát vận 
hành đường dây 500 kV; thực hiện 
công nghệ vệ sinh sứ hotline; định vị 
sự cố; giám sát dầu online,  giám sát 
máy biến áp, quản lý thông tin bản đồ 
GIS, giám sát cảnh báo sét... để nâng 
cao khả năng truyền tải, độ tin cậy, ổn 
định hệ thống truyền tải điện và nâng 
cao năng suất lao động;  ứng dụng 
các phần mềm  E-OFFIC,  ERP, PMIS, 

 Ông Trần Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 kiểm tra tình hình nghiệm 
thu chuẩn bị vận hành TBA 500kV Quảng Trạch

  PTC2 sử dụng thiết bị bay UAV Rồng lửa 1 xử lý đốt diều vướng mắc 
trên đường dây 220kV
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E-QLDA…trong điều hành sản xuất . 
Hoàn thành 13/14 TBA không người 
trực, trung tâm vận hành được thao 
tác thiết bị từ xa của điều độ và các 
tổ thao tác lưu động vượt tiến độ kế 
hoạch EVNNPT giao.

Trong những năm gần đây được 
sự quan tâm chỉ đạo của EVN và 
EVNNPT, PTC2 luôn đảm bảo và tiếp 
tục sửa chữa, nâng cấp hệ thống 
điều khiển, bảo vệ công nghệ lưới 
điện truyền tải linh hoạt, đồng bộ 
sự để tổ chức sắp xếp doanh nghiệp, 
nâng cao nguồn nhân lực vận hành 
đáp ứng công nghệ lưới điện thông 
minh, nâng cao tin cậy cung cấp 
điện cho nền kinh tế, đồng thời 
thực hiện kế hoạch 2020 -2024, định 
hướng nâng tầm hoạt động trong 
ASEAN. PTC2 đã tăng cường quản lý, 
bố trí lao động hợp lý; việc áp dụng 
công nghệ thông tin trong điều 
hành, quản lý như trao đổi, chỉ đạo 
công tác qua website Công ty; đẩy 
mạnh công tác đào tạo, nâng cao 
trình độ chuyên môn, chủ động nắm 
bắt, làm chủ thiết bị, công nghệ; chú 
trọng khuyến khích phát huy sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản 
xuất đồng thời thực hiện các đề án 
phát triển nguồn nhân lực và nâng 
cao năng lực của EVNNPT. Hàng năm 
CBCNV PTC2 đều có những sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản 
xuất, nổi bật trong số đó và Rồng 
lửa 1 được sử dụng xử lý diều vướng 
mắc trên dây dẫn, Rồng lửa 2 và Rô 

bốt dùng để phun thuốc khử khẩn 
phòng chống dịch Covid-19…

Ông Nguyễn Đăng Thông - Chủ 
tịch Công đoàn PTC2 nhấn mạnh 
không chỉ vậy, PTC2  luôn chú trọng 
quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, 
vật chất và sức khỏe cho người lao 
động. Tiền lương của cán bộ công 
nhân viên được đảm bảo, phù hợp 
với mức tăng năng suất lao động và 
chế độ tiền lương hiện hành của Nhà 
nước. Chính quyền cùng Công đoàn 
tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã 
hội, phụng dưỡng thăm hỏi Mẹ Việt 
Nam Anh Hùng, thăm hỏi công nhân 
nhân tháng công nhân và an toàn vệ 
sing lao động. Thực hiện tốt công tác 
phòng chống dịch Covid -19 có hiệu 
quả. PTC2 đã đẩy mạnh việc tuyên 
truyền bộ tài liệu và thực thi Văn hóa 
EVNNPT trong đó mới đây là triển 

khai thực hiện Giá trị cốt lõi và chuẩn 
mực đạo đức Văn hóa EVNNPT trong 
toàn thể người lao động.

Để có được thành quả, những 
thành công lớn của Công ty như ngày 
hôm nay là nhờ tinh thần đoàn kết 
, sự gắn bó chặt chẽ của các tổ chức 
đoàn thể, các đơn vị trực thuộc Công 
ty. Bằng những việc làm cụ thể do vậy 
đến nay hầu hết người lao động trong 
PTC2 đều tâm huyết với nghề, đều 
đã an cư lạc nghiệp. Họ đã vượt qua 
những lo toan vất vả đời thường, cống 
hiến cả tuổi xuân của mình để gắn bó 
với dòng điện, vì sự thông suốt, an 
toàn, hiệu quả của hệ thống truyền 
tải điện quốc gia. Có thể nói qua 31 
năm xây dựng và phát triển, đặc biệt 
trong giai đoạn 13 năm dưới sự quản 
lý điều hành trực tiếp của EVNNPT, đội 
ngũ CBCNV PTC2 luôn tự hào là một 
thành viên quan trọng của EVNNPT, 
luôn đoàn kết, phấn đấu vượt mọi 
khó khăn để thực hiện tốt các nhiệm 
vụ EVNNPT giao. Đảm bảo truyền tải 
điện an toàn, liên tục, ổn định cho 
phát triển kinh tế xã hội của đất nước 
và đời sống nhân dân; hoàn thành các 
chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất 
kinh doanh, đầu tư xây dựng và nâng 
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và 
tăng năng suất lao động, đẩy mạnh 
ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 
và công nghệ vào hoạt động sản xuất 
kinh doanh của PTC2 cũng như thực 
hiện các công việc theo lộ trình để đạt 
được mục tiêu chiến lược phát triển 
của EVNNPT từ nay đến 2025, tầm 
nhìn đến 2040.

Quang Thắng

     PTC2 sử dụng công nghệ hotline để vệ sinh sứ đường dây 500kV đang mang điện

PTC2 thường xuyên tổ chức nhiều hoạt đông an sinh xã hội (ảnh: Lãnh đạo PTC2 
tặng quà bà con nhân dân phường Thạc Gián, Đà Nẵng đang cách ly phòng 

chống dịch Covid-19)
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Năm 2021, Tổng công ty Truyền 
tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã giao 
Ban Quản lý dự án các công trình 
điện miền Nam (SPMB) khởi công 09 
dự án (gồm 04 dự án 500kV và 05 dự 
án 220kV); hoàn thành đóng điện 16 
dự án (gồm 08 dự án 500kV và 08 dự 
án 220kV).

Để đảm bảo hoàn thành kế 
hoạch   EVNNPT giao, SPMB 
đã tập trung mọi nguồn lực, 

triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để 
đảm bảo tiến độ các dự án phát triển 
lưới truyền tải điện. Cập nhật đến nay, 
SPMB đã khởi công 3/9 dự án. Từ đây 
đến cuối năm SPMB đã xây dựng tiến 
độ khởi công cho 06 dự án còn lại, đó 
là: Đường dây (ĐD) 500kV Ô Môn - 
Thốt Nốt và trạm biến áp (TBA) 500kV 

Củ Chi và ĐD đấu nối 220kV (dự kiến 
khởi công tháng 7/2021); NCS TBA 
500kV Đắk Nông (khởi công tháng 
10/2021) và 03 dự án khởi công trong 
tháng 12/2021 là TBA 500kV Thốt 
Nốt; TBA 220kV Duyên Hải và đấu nối 
và  mạch 2 ĐD 220kV Rạch Giá 2 - Kiên 
Bình. Ngoài ra, SPMB cũng sẽ phấn 
đấu khởi công bổ sung 02 dự án, đó 
là: TBA 220kV Định Quán và đường 
dây đấu nối và mạch 2 đường dây 
220kV Bảo Lộc - Sông Mây.

Về tình hình thực hiện các công 
trình đóng điện, đến nay SPMB đã 
đóng điện 5/5 dự án (kế hoạch giao  6 
tháng đầu năm). Trong đó, Quý I SPMB 
đã đóng điện 3/3 dự án, Quý II SPMB 
đã đóng điện 2/2 dự án theo đúng 
kế hoạch giao. SPMB đang tập trung 
giải quyết các vấn đề khó khăn vướng 
mắc để hoàn thành đóng điện các 
dự án còn lại vào cuối năm đúng kế 
hoạch giao. Tuy nhiên, từ cuối tháng 
5 đến nay tình hình diễn biến dịch 

TÌNH HÌNH KHỞI CÔNG, ĐÓNG ĐIỆN 

CÁC DỰ ÁN 2021 CỦA SPMB

Tổng Giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú và SPMB làm việc với UBND TP.HCM về quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất các dự án trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh (thời điểm 

chưa xảy ra dịch Covid-19)

Ông Trương Hữu Thành - Giám đốc SPMB phát biểu tại cuộc họp giữa EVN, 
EVNNPT làm việc với UBND Tỉnh Khánh Hoà về dự án TBA 220kV Cam Ranh với 

(thời điểm này chưa xảy ra dịch Covid-19)
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bệnh Covid-19 đang xảy ra trên một số địa 
bàn cả nước, đặc biệt tại TP. Hồ Chí Minh và 
một số tỉnh phía Nam đang hết sức phức tạp. 
Hàng loạt các tỉnh, thành khu vực phía Nam, 
Tây Nam Bộ và Nam Trung Bộ đã ban hành 
các quy định về giãn cách, trong đó yêu cầu 
người về, đến từ TP. Hồ Chí Minh phải cách ly, 
mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo 
các địa phương không được ngăn sông cấm 
chợ, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và hoạt 
động sản xuất, nhưng đa phần các tỉnh vẫn 
rất dè dặt trong việc cho phép người đến từ 
TP. Hồ Chí Minh đi lại, công tác tại địa phương 
mình. Bên cạnh đó trong giai đoạn này giá vật 
liệu xây dựng (VLXD), đặc biệt là giá thép có 
sự biến động tăng mạnh.

Các vấn đề này khiến công tác ĐTXD của 
SPMB cực kỳ khó khăn. Trong khâu chuẩn 
bị đầu tư (CBĐT), các đơn vị tư vấn gặp khó 
khăn trong công tác đi lại thực hiện khảo sát, 
thiết kế, liên hệ các ban ngành địa phương để 
thỏa thuận địa điểm, hướng tuyến… Trong 
công tác bồi thường, hiện địa phương đang 
tập trung chống dịch, không thể tập trung 
dân để phổ biến thông báo thu hồi đất, hoặc 
kiểm đếm… nên không thể thực hiện các 
bước tiếp theo của quy trình bồi thường, giải 
phóng mặt bằng (GPMB); đồng thời do cán 
bộ SPMB ở TP. Hồ Chí Minh nên việc tiếp cận, 
làm việc, hội họp với Hội đồng bồi thường 
GPMB các địa phương không thực hiện được 
(kể cả đi vận động các hộ dân). Trong công 
tác thi công, các nhà thầu vừa gặp khó khăn 
trong việc vận chuyển VTTB, thi công xây lắp 
do bị hạn chế đi lại và qui định cách ly khi đến 
làm việc tại địa phương; vừa gặp bất lợi do giá 
VLXD, đặc biệt là giá thép tăng đột biến.

Để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ 
được EVNNPT giao về khởi công và đóng 
điện các dự án phát triển lưới truyền tải điện 
khu vực phía Nam trong năm 2021, trước 
tình hình khó khăn do dịch bệnh Covid-19. 
Tập thể CBCNV SPMB  sẽ tiếp tục phát huy 
tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó vươn lên, 
từng bước cùng sự giúp đỡ, hỗ trợ của lãnh 
đạo EVNNPT và chính quyền địa phương các 
cấp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng 
mắc nhằm đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng 
các công trình điện phía Nam, góp phần phát 
triển hệ thống lưới điện truyền tải Quốc gia 
ngày càng tiên tiến, hiện đại, cung cấp điện 
an toàn và ổn định cho đất nước.

 Bình Nguyên

ÔngTrương Hữu Thành - Giám đốc SPMB tham dự họp với Lãnh đạo 
UBND Huyện Bến Lức để giải quyết công tác BT GPMB. (thời điểm này 

chưa xảy ra dịch Covid-19)

Ông Đặng Chiến Thắng - Phó GĐ SPMB cùng LĐ Công đoàn EVNNPT 
thăm, động viên CBCNV tham gia công trường TBA 500kV Đức Hoà. (thời 

điểm này chưa xảy ra dịch Covid-19)

 Ông  Trương Hữu Thành - Giám đốc SPMB đang tiếp xúc vận động các hộ 
dân trong công tác BT-GPMB
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Sau khi có lịch cắt điện, Đội TTĐ Quảng Ngãi đã kiểm 
tra, thực hiện các biện pháp an toàn tại vị trí thi công 
và tiếp địa 2 đầu. Nhóm công nhân do công nhân 

Đỗ Trung chỉ huy trực tiếp giao nhiệm vụ cho công nhân 
Ngô Tấn Căn sử dụng xe đạp ra dây để thực hiện quấn bảo 
dưỡng dây chống sét tại khoảng cột 10 -11 Dốc Sỏi - Dung 
Quất đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật.

Sau gần 4 giờ sử dụng xe đạp ra dây để bảo dưỡng, 
nhóm công tác đã hoàn thành mọi công việc được giao, 
thu dọn mọi vật tư, dụng cụ rút khỏi hiện trường và trả 
đường dây đóng điện vận hành an toàn đúng tiến độ yêu 
cầu.

Việc vận hành xe đạp ra dây để quấn bảo dưỡng 
dây chống sét tại hiện trường cho thấy nhanh chóng, rút 
ngắn được nhiều thời gian. Đặc biệt khi sử dụng ghế ra 
dây sức lao động của công nhân giảm đi đáng kể nhất 
là đảm bảo sự an toàn chắc chắn cho công nhân khi di 
chuyển, thao tác trên đường dây.  Loại xe đạp này có thể 
được sử dụng để kiểm tra, sửa chữa quấn bảo dưỡng 
dây chống sét, dây cáp quang, dây dẫn không phân pha; 
thay thế bu lông, phụ kiện khác…ở tất cả các ĐD 220kV- 
500kV trên mọi địa hình.

Ông Nguyễn Trí Hiếu - Đội trưởng Đội TTĐ Quảng 
Ngãi, tác giả của sáng kiến xe đạp ra dây cho biết: Từ thực 
tiễn công việc, nhìn thấy sự vất vả của công nhân khi ra 
dây thực hiện sửa chữa, chúng tôi đã nghiên cứu chế tạo 
xe đạp ra dây. Sau nhiều lần thử nghiệm, ứng dụng và 
hoàn thiện đề tài sáng kiến đã được Hội đồng kỹ thuật cấp 
Công ty Truyền tải điện 2 công nhận đưa vào sử dụng rộng 
tải và được đánh giá cao và Tổng Liên đoàn lao động Việt 
Nam tặng Bằng lao động sáng tạo.

Có thể thấy bên cạnh việc đẩy mạnh áp dụng các sáng 
kiến, công nghệ  mới như sử dung Flycam phục vụ công 
tác kiểm tra, quản lý vận hành đã phát hiện nhanh, xử lý kịp 
thời, tối ưu hóa chi phí, thời gian và sức lao động; đảm bảo 
an toàn cung cấp điện liên tục mà TTĐ Quảng Ngãi - Công 
ty Truyền tải điện 2 đã và đang áp dụng hiện nay./.

 Trần Văn Tân

TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUẢNG NGÃI SỬ DỤNG XE ĐẠP 

RA DÂY BẢO DƯỠNG DÂY CHỐNG SÉT BỊ ĐỨT
 

Trong quá trình thực hiện bay Flycam kiểm tra đường dây đường dây (ĐD) 220KV Dốc Sỏi - Dung 
Quất, công nhân Đội Truyền tải điện (TTĐ) Quảng Ngãi phát hiện dây chống sét khoảng cột 10 -11 ĐD 
220kV Dốc Sỏi -  Dung Quất bị đứt 02 sợi. Ngay sau khi nhận được thông tin. Lãnh đạo TTĐ Quảng 
Ngãi đã chỉ đạo đăng ký lịch cắt điện với Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung và giao Đội 
TTĐ Quảng Ngãi xử lý bảo dưỡng ngay dây chống sét bị đứt 2 sợi.

Công nhân Ngô Tấn Căn thực hiện sửa chữa bảo đường DCS
 tại KC 10-11 XT 271/ Dốc Sỏi - 271/ Dung Quất

Bằng lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn lao động 
Việt Nam tặng KS - Nguyễn Trí Hiếu 
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Sau thời gian dài sử dụng qua nguồn điện của ắc-
quy, 11 hộ dân cuối cùng của thị xã Hương Trà (tỉnh 
Thừa Thiên Huế) đã được đóng điện thành công.

Những năm gần đây, PC Thừa Thiên Huế đã huy động 
các nguồn lực đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới 
điện nhằm nâng cao chất lượng điện cung cấp cho 

các phụ tải mới và những thôn, xóm vùng sâu, xa trên địa 
bàn tỉnh. Từ đó đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát 
triển, nâng cao đời sống của nhân dân địa phương.

Xã Hương Bình (thị xã Hương Trà) là địa phương miền 
núi. Đây cũng là xã thứ 2 thuộc thị xã Hương Trà đạt chuẩn 
nông thôn mới. Địa giới hành chính của xã gồm 5 thôn là 
Bình Dương, Bình Sơn, Hải Tân, Quang Lộc, Tân Phong.

Tại thôn Bình Sơn, với địa hình là vùng đèo, núi, có 11 
hộ dân sinh sống độc lập dọc theo triền đèo của tỉnh lộ 16 
và cách xa trung tâm xã Hương Bình hơn 15km. Việc đầu 
tư cấp điện cho các hộ dân tại thôn Bình Sơn gặp rất nhiều 
khó khăn vì rất nhiều lý do khách quan. 

Để có điện sinh hoạt, đa phần các hộ dân ở đây phải 
sử dụng qua nguồn điện của ắc quy, do vậy, chất lượng 
điện năng không đảm bảo và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn 
điện rất cao, nhất là trong các mùa mưa bão. 

Trong năm 2020, trong các cuộc tiếp xúc cử tri với 
HĐND các cấp của thị xã, nhiều ý kiến được cử tri của thôn 
Bình Sơn đề nghị là ngành điện sớm đầu tư hạ tầng lưới 
điện để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của bà con.  

Ông Nguyễn Đại Phúc - Phó Giám đốc PC Thừa Thiên 
Huế cho biết: “Trong năm 2021, bằng nguồn ngân sách 
nhà nước, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đầu tư tuyến đường 

dây 22 kV cấp điện cho Trạm biến áp xử lý rác Hương Bình 
tuyến đường dây này đi qua thôn Bình Sơn, xã Hương 
Bình. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện chính đáng của 
các hộ dân nơi đây, PC Thừa Thiên Huế đã khảo sát, lập 
phương án đầu tư, cấp điện cho 11 hộ dân sinh sống dọc 
theo triền đèo của Tỉnh lộ 16 của thôn Bình Sơn”.

“PC Thừa Thiên Huế đã đầu tư 1 Trạm biến áp 31,5 
kVA-22/0,4 kV và gần 400 mét dây dẫn ABC 4x50 để cấp 
điện đến tận hộ, tổng mức đầu tư cho công trình là hơn 
150 triệu đồng” - ông Phúc cho hay.

Theo lãnh đạo PC Thừa Thiên Huế, ngày 15/7, đơn vị 
quản lý lưới điện khu vực, Điện lực Hương Trà đã triển khai 
và nỗ lực hoàn thành công tác thi công xây lắp Trạm biến 
áp cấp điện, kéo rải cáp điện hạ thế và lắp đặt công tơ đến 
tận các hộ dân thôn Bình Sơn. 

Song song với công tác xây lắp, đơn vị cũng đã cử cán 
bộ đến trực tiếp các hộ dân để hoàn thành các thủ tục cấp 
điện và hướng dẫn bà con sử dụng điện an toàn.

Đến 16h52 cùng ngày, ngành điện đã đóng điện 
thành công Trạm biến áp và cấp điện đến tận các hộ dân 
thôn Bình Sơn, xã Hương Bình. Đây cũng là các hộ dân 
cuối cùng thuộc thị xã Hương Trà đã có điện lưới Quốc gia.

Nguyễn Tuấn

THỪA THIÊN HUẾ: 

11 HỘ DÂN CUỐI CÙNG THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ CÓ ĐIỆN LƯỚI QUỐC GIA

Nhân viên điện lực hướng dẫn người dân các thủ tục cấp điện

Lắp đặt sẵn công tơ và hỗ trợ kéo dây sau công tơ 
cho các hộ dân
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Quy mô dự án bao gồm: Phần 
TBA 220kV Lao Bảo được thiết 
kế lắp đặt 02 MBA 220 kV x 

250 MVA, trong đó giai đoạn 1 (đã 
hoàn thành) lắp đặt trước 01 MBA 220 
kV - 250 MVA và giai đoạn 2 (dự kiến 
đóng điện quý III năm 2021) lắp đặt 
MBA 220 kV - 250 MVA thứ 2; mở rộng 
02 ngăn xuất tuyến 220 kV tại TBA 220 
kV Đông Hà (xã Triệu Ái, huyện Triệu 
Phong, tỉnh Quảng Trị). Phần đường 
dây (ĐD) 220 kV mạch kép Đông Hà 
- Lao Bảo được xây dựng mới, tổng 
chiều dài 47,3 km, với 124 vị trí cột, đi 
qua các huyện: Triệu Phong, Cam Lộ, 
Đăkrông và Hướng Hóa.

Tại dự án này PTC2 giao Truyền 
tải điện (TTĐ) Quảng Trị thực hiện 
công tác tư vấn giám sát (TVGS), 
nghiệm thu, tiếp nhận vận hành TBA 
220KV Lao Bảo và ĐD 220KV Đông 

Hà - Lao Bảo. Ngay khi được lãnh đạo 
PTC2 giao nhiệm vụ TTĐ Quảng Trị 
đã thành lập Tổ TVGS và quán triệt 
đến cán bộ, công nhân tham gia cần 
chú ý chất lượng công trình là yếu tố 
quan trọng hàng đầu quyết định bảo 
đảm cho công trình được vận hành 
an toàn khi đưa vào sử dụng. Để đáp 
ứng tiến độ công trình đơn vị đã bố 
trí nhân lực hợp lý, phối hợp chặt chẽ 
với các nhà thầu tham gia dự án.

Ngày 11/6/2021 Giám đốc PTC2 
đã có quyết định số 926/QĐ-PTC2 về 
việc thành lập Tổ thao tác lưu động 
Lao Bảo để vận hành TBA 220kV Lao 
Bảo sau khi đóng điện. TTĐ Quảng 
Trị trong quá trình TVGS, chuẩn bị 
nghiệm thu vận hành đã chủ động 
tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 

TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUẢNG TRỊ 
TIẾP NHẬN VẬN HÀNH TRẠM BIẾN ÁP 220KV LAO BẢO
 

Trạm biến áp (TBA) 220kV Lao Bảo (xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) được đóng điện giai 
đoạn 1 vào 04h30 ngày 30/6/2021. Đây là dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ 
đầu tư, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) quản lý điều hành dự án và Công ty Truyền tải 
điện 2 (PTC2) là đơn vị tiếp nhận vận hành.

TBA 220kV Lao Bảo

                Công nhân Tổ thao tác lưu động trực vận hành tại TBA 220kV Lao Bảo
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kiến thức giúp các nhân viên vận hành 
tìm hiểu, nắm bắt thiết bị, thực hành 
thao tác thuần thục các thiết bị của 
Trạm để tiếp nhận vận hành.

Ông Nguyễn Đình Tiềm - Giám 
đốc TTĐ Quảng Trị cho biết: Trong quá 
trình triển khai dựa án TTĐ Quảng Trị 
phối hợp với các đơn vị liên quan thực 
hiện tốt TVGS, tổ chức nghiệm thu từng 
hạng mục, tham gia đóng điện đưa vào 
vận hành giai đoạn 1 TBA 220kV Lao 
Bảo. Hiện nay TTĐ Quảng Trị đang tiếp 
tục cùng các đơn vị liên quan tham gia 
TVGS, chuẩn bị mọi mặt nghiệm thu 
các hạng mục liên quan đến TBA 220kV 
Lao Bảo giai đoạn 2 và đẩy nhanh tiến 
độ nghiệm thu các hạng mục của ĐD 
220kV Đông Hà - Lao Bảo và mở rộng 
ngăn xuất tuyến tại TBA 220kV Đông 
Hà. Trong quá trình tham gia chuẩn bị 
sản xuất đơn vị gặp rất nhiều khó khăn 
trước hết là do ảnh hưởng nặng nề của 
dịch COVID-19, cùng lúc TTĐ Quảng Trị 
phải triển khai nhiều biện pháp cụ thể 
vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa 
đảm bảo vận hành an toàn lưới truyền 
tải điện, vừa phân bổ lực lượng tham 
gia TVGS tiếp nhận vận hành TBA 220kV 
Lao Bảo, ĐD 220 kV Đông Hà - Lao Bảo 
và mở rộng 02 ngăn xuất tuyến 220kV 
tại TBA 220 kV Đông Hà và ĐD 500 kV 
mạch 3 Quảng Trạch - Dốc Sỏi.

Hiện nay, việc thu gom, truyền tải 
nguồn điện từ Lao Bảo thuộc huyện 
Hướng Hóa về thành phố Đông Hà chỉ có 
một đường dây 110 kV truyền tải được 
công suất 130 MW. Trong khi đó các nhà 
máy điện gió đang đầu tư xây dựng có 
tổng công suất dự kiến trên 3.600 MW. 
Do đó, TBA 220kV Lao Bảo được đóng 
điện có ý nghĩa vô cùng quan trọng, 
đảm bảo tăng cường  khả năng truyền 
tải công suất cho lưới điện khu vực, giải 
tỏa công suất điện của các nhà máy điện 
gió ở phía Tây của tỉnh Quảng Trị lên 
Hệ thống điện quốc gia, mang lại hiệu 
quả kinh tế cao cũng như có ý nghĩa rất 
quan trọng trong chiến lược phát triển 
NLTT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và phát 
triển kinh tế và đời sống của nhân dân 
tỉnh nhà, toàn thể CBCNV TTĐ Quảng Trị 
cam kết, phấn đấu hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ được PTC2 giao.

Việt Hưng

Trên tinh thần tích cực  chung tay cùng cả nước 
phòng chống dịch COVID-19, Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam đã chủ động báo cáo  Thủ tướng Chính phủ 
và  Bộ Công Thương cho phép thực hiện việc giảm 
giá điện, giảm tiền điện đợt 4.

Từ cuối tháng 4 trở lại đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã và đang 
có những diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. 
Nhiều địa phương trên cả nước đã phải thực hiện giãn cách xã hội 

theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Nhằm phát huy vai trò tiên phong 
trong việc phòng chống, chung tay góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, 
chia sẻ khó khăn đối với nhân dân các địa phương đang phải thực hiện giãn 
cách xã hội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chủ động báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ và Bộ Công Thương cho phép thực hiện việc giảm giá điện, giảm 
tiền điện đợt 4.

Ngày 31/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 83/NQ-CP 
thống nhất phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 4) cho các 
khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xin thông tin về phương án thực 
hiện giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện 
để giảm bớt khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 đợt 4 cụ 
thể như sau: 

Hỗ trợ giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện cho mục đích 
sinh hoạt: Đối tượng là các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh 
hoạt tại  các tỉnh, thành phố  trực thuộc Trung  ương, các quận, huyện, 
thành phố trực thuộc tỉnh,  thành phố  tại  thời điểm ngày  30/7/2021 
đang thực hiện giãn cách xã hội  theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Với mức hỗ 
trợ giảm giá điện: Giảm 15% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền 
điện cho các khách hàng sử dụng đến 200 kWh/tháng; Giảm 10% tiền 
điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng 
trên 200 kWh/tháng. Thời gian hỗ trợ là hai (02) tháng tại các kỳ hoá đơn 
tháng 8 và kỳ hoá đơn tháng 9 năm 2021.

Bên cạnh đó, EVN còn hỗ trợ giảm tiền điện cho các cơ sở cách ly y 
tế  tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 có thu một phần chi 
phí của người cách ly; Các  cơ sở cách  ly y tế  tập trung phục vụ phòng, 
chống dịch COVID-19 trong thời gian có người đang thực hiện cách ly y 
tế đáp ứng các điều kiện: Doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở 
khác đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly y tế 
tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không thu chi phí hoặc có 
thu một số khoản chi phí của người phải cách ly quy định tại điểm b khoản 
3, điểm b khoản 4, điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 
tháng 2 năm 2021 của Chính phủ; Mua điện trực tiếp từ Tổng công ty Điện 
lực/Công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị bán lẻ 
điện khác. Với mức hỗ trợ: Giảm 100% tiền điện cho các đối tượng trên. Thời 
gian hỗ trợ là bẩy (07) tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 năm 2021 
đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2021.

Để khẩn trương thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4, EVN 
đang tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các Tổng Công ty Điện lực, các Công 
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ty Điện lực, các Trung tâm Chăm sóc 
khách hàng sớm rà soát, chuẩn bị và 
triển khai các công việc liên quan. 
Theo ước tính sơ bộ, tổng số tiền 
giảm giá điện, giảm tiền điện của đợt 
4 này là khoảng 2.500 tỷ đồng. Như 
vậy, đến nay mặc dù EVN cũng gặp 
rất nhiều khó khăn do tác động của 
dịch COVID-19 nhưng trên tinh thần 
tích cực chia sẻ với những khó khăn 
của các khách hàng sử dụng điện bị 
ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 
và các cơ sở cách ly, cơ sở y tế phòng 

chống dịch, Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam đã kịp thời báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ và các Bộ ngành để cho 

phép thực hiện việc giảm giá điện, 

giảm tiền điện trong 4 đợt trong các 

năm 2020 và 2021 với tổng số tiền là 

hơn 16.300 tỷ đồng.

Không chỉ thực hiện 4 đợt giảm 

giá điện, giảm tiền điện để góp phần 

giảm bớt khó khăn do tác động của 

dịch COVID-19, Tập đoàn Điện lực 

Quốc gia Việt Nam còn có nhiều hoạt 

động ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng 
chống dịch cho nhiều địa phương và 
các cơ sở y tế. Chỉ tính riêng đối với 
đợt dịch COVID-19 từ cuối tháng 4 
trở lại đây, EVN và các đơn vị thành 
viên đến nay đã đóng góp ủng hộ, 
hỗ trợ các hoạt động phòng chống 
dịch  với  tổng  số tiền  là gần 430  tỷ 
đồng, trong đó Tập đoàn Điện lực 
Quốc gia Việt Nam đã ủng hộ Quỹ 
vaccine phòng chống COVID-19 số 
tiền 400 tỷ đồng.

Hoàng Phượng

EVN THỰC HIỆN GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN ĐỢT 4 
PHÁT HUY VAI TRÒ TIÊN PHONG 

ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH
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EVN đang quản lý 
vận hành 14 nhà 
máy nhiệt điện 

than. Trung bình hàng năm, các nhà 
máy này tiêu thụ khoảng 40 triệu tấn 
than, đồng thời phát sinh khoảng 
8-10 triệu tấn tro xỉ. Trong các năm 
qua, với nhiều nỗ lực từ phía Tập đoàn 
và các NMNĐ, tỷ lệ tiêu thụ tro, xỉ các 
năm sau liên tiếp cao hơn năm trước. 
Năm 2020, dù ảnh hưởng của dịch 
COVID-19, tỷ lệ tiêu thụ tro, xỉ của 
EVN vẫn đạt tới hơn 83,4% khối lượng 
phát sinh, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 
tiêu thụ trong năm 2019 (68,85%).

Nhìn chung, tại khu vực phía Bắc, 
công tác tiêu thụ tro xỉ tại các NMNĐ 
của EVN rất khả quan, nhưng tình 
hình tại các tỉnh phía Nam khó khăn 
hơn.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Kỹ 
thuật sản xuất EVN cho biết, các nhà 
máy như NMNĐ Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 
4 (tỉnh Bình Thuận) dù gần đây có 
mức tiêu thụ khả quan hơn so với 
giai đoạn 2015 – 2017; tuy nhiên, tỷ 
lệ vẫn thấp so với yêu cầu đặt ra, khối 
lượng tro xỉ phải mang lên lưu bãi còn 
rất lớn. Tại Công ty Nhiệt điện Duyên 
Hải (tỉnh Trà Vinh), tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ 
khoảng 85% lượng phát sinh trong 7 
tháng đầu năm 2021.

Nguyên nhân là do vị trí các nhà 
máy này cách xa các thị trường tiêu 
thụ, gây khó khăn trong việc vận 
chuyển, chi phí đội lên cao. Cùng đó, 
thói quen sử dụng vật liệu xây dựng 
làm từ tro, xỉ nhiệt điện chưa được 
người dân địa phương và khu vực 
phía Nam đón nhận, ảnh hưởng đến 
khả năng tiêu thụ sản phẩm làm từ 
tro xỉ.

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn 
Tài Anh và Phó Tổng giám đốc EVN 
Ngô Sơn Hải nhấn mạnh, việc tiêu thụ 
tro, xỉ tại NMNĐ Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 
4 là vấn đề cấp bách, ảnh hưởng trực 
tiếp đến công tác sản xuất điện. Tuyệt 
đối không được để xảy ra tình trạng 
phải dừng vận hành các nhà máy do 
vấn đề tiêu thụ tro xỉ, đầy bãi chứa.

Do việc vận chuyển tro xỉ bằng 
đường bộ có chi phí cao, lãnh đạo 
EVN  yêu cầu các đơn vị phải khẩn 
trương đẩy nhanh phương án vận 
chuyển tro xỉ bằng đường thuỷ. Tổng 
công ty Phát điện 3, Công ty Nhiệt 
điện Vĩnh Tân nhanh chóng hoàn 
thành việc nâng cấp, bổ sung công 
năng cảng biển để đón tàu tải trọng 
cỡ lớn hơn vào vận chuyển tro, xỉ.

Đặc biệt, cần có sự ủng hộ, chung 
tay của các Bộ, ngành, địa phương để 
triển khai phương án sử dụng tro, xỉ 

vào  san lấp các công trình ở miền 
Nam. Thực tế, tro xỉ của các NMNĐ 
của EVN đã được phân tích, kiểm định 
và đều đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn 
Việt Nam. Đồng thời, các đơn vị cũng 
đã thực hiện đăng kí hợp chuẩn, hợp 
quy, giấy chứng nhận tro xỉ đủ điều 
kiện để sử dụng vào các mục đích cụ 
thể như làm phụ gia xi măng, bê tông, 
vật liệu san lấp, nền đường ô tô...

Về lâu dài, để đẩy mạnh tiêu thụ 
tro, xỉ, cần xây dựng được thị trường 
vật liệu xây dựng không nung tại phía 
Nam. Các giải pháp được đề xuất là: 
tổ chức đối thoại trực tiếp với người 
dân, tuyên truyền đồng bộ trên các 
phương tiện thông tin đại chúng để 
doanh nghiệp, người dân hiểu tro 
xỉ nhiệt điện than là một nguồn tài 
nguyên của ngành sản xuất vật liệu 
xây dựng Việt Nam.

 Minh Hạnh

Xe bồn thu tro bay tại xilo nhà máy nhiệt điện để đưa đi tiêu thụ

CÔNG TÁC TIÊU THỤ TRO, XỈ 
TẠI CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN CỦA EVN

Đây là chủ đề cuộc họp trực tuyến do Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh và Phó 
Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải chủ trì, ngày 12/8. Cuộc họp đã phân tích về thực trạng 
và đề ra các giải pháp để đẩy mạnh tiêu thụ tro, xỉ tại các nhà máy điện của EVN.
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Thêm 271 đoàn viên, người lao động tại các 
công đoàn trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam, 
bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ. 
Đây là nội dung chính tại Quyết định số 225/QĐ-
CĐĐVN vừa được Công đoàn Điện lực Việt Nam ban 
hành. Nguồn kinh phí hỗ trợ trích từ nguồn tài chính 
của Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Ông Lê Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện 
lực TP. Hồ Chí Minh (đứng giữa) trao phần quà hỗ trợ cho 
nhân viên trực điều độ đang cách ly tập trung phòng, 
chống dịch COVID-19 - Nguồn ảnh: ĐVCC.

Trong danh sách được hỗ trợ đợt này, có 110 người 
của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh; 34 người 

của Tổng công ty Điện lực miền Bắc; 36 người thuộc 
Tổng công ty Điện lực miền Nam; 17 người của Tổng 

công ty Điện lực TP Hà Nội;   28 người của Công ty Tư 
vấn xây dựng điện 2; 12 người của Tổng công ty Truyền 
tải điện Quốc gia; 11 người của Tổng công ty Điện lực 
miền Trung; 11 người của 3 tổng công ty phát điện 
(EVNGENCO 1, 2, 3) và một số đơn vị khác.

Trong dịch bệnh  bùng phát lần thứ 4 kể từ cuối 
tháng 4 trở lại đây, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã có 
2 đợt hỗ trợ dành cho đoàn viên, người lao động bị ảnh 
hưởng. Đợt 1, ngày 13/7/2021, Công đoàn Điện lực Việt 
Nam đã hỗ trợ 1,1 tỷ đồng cho các đơn vị. Đợt 2, ngày 
28/7/2021, Công đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục hỗ trợ 
2,81 tỷ đồng cho 14 đơn vị và 72 cá nhân. Tổng số tiền 
cả 3 đợt hỗ trợ là hơn 4,5 tỷ đồng.

Hiện nay, để đảm bảo vận hành và cung ứng điện 
trên cả nước, nhiều đơn vị trong Tập đoàn đã thực hiện 
cách ly đối với lực lượng vận hành,  làm nhiệm vụ trực 
tiếp tại trụ sở cơ quan, nhà máy, trạm biến áp,... Công tác 
chăm lo cho lực lượng CBCNV thực hiện cách ly tập trung 
này luôn được lãnh đạo các đơn vị và tổ chức công đoàn 
các cấp quan tâm, bố trí đủ cơ sở vật chất, hậu cần để 
anh, em yên tâm công tác hoàn thành “nhiệm vụ kép”.

  Di Linh

Ngày 9/8, tại nước CHDCND Lào, Chủ 
tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 
Dương Quang Thành và các lãnh đạo doanh 
nghiệp của Lào đã kí kết biên bản ghi nhớ 
dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
CHDCND Lào Thongloun Sisoulith.

Ba biên bản ghi nhớ đã ký gồm: 

Biên bản ghi nhớ về hợp tác 
nghiên cứu mua bán điện từ cụm Nhà 
máy thủy điện Nậm U (tổng công suất 
840MW) và Nhà máy thủy điện Nậm 
Ngừm 4 (công suất 240MW) giữa EVN 
và Công ty Điện lực Quốc gia Lào.

Biên bản ghi nhớ về hợp tác 
nghiên cứu mua bán điện từ cụm Dự 
án thủy điện Nậm Chiên (công suất 
104MW) giữa EVN và Công ty EDL - 
Generation.

Biên bản ghi nhớ về hợp tác nghiên 

cứu mua bán điện từ các nhà máy thủy 
điện Sê Công 5 (công suất 330MW), 
Nậm Ngone 1 (công suất 40MW) và 
Nậm Ngone 2 (công suất 30MW) giữa 
EVN và Tập đoàn Phongsupthavy.

Các biên bản ghi nhớ này tiếp 

tục đánh dấu bước tiến trong quan 

hệ hữu nghị giữa hai nước, đặc biệt 

là sự hợp tác trong lĩnh vực năng 

lượng.

Nghi Viên 

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành (đứng bên trái) kí kết biên bản hợp tác 
dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch 

nước Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

EVN KÝ KẾT 3 BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC NGHIÊN CỨU MUA BÁN ĐIỆN 
VỚI CÁC CHỦ ĐẦU TƯ THỦY ĐIỆN TẠI LÀO

CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TIẾP TỤC 
HỖ TRỢ HƠN 500 TRIỆU ĐỒNG CHO CBCNV 

BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH BỆNH
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Tại hội nghị, các chuyên gia đầu 
ngành của Việt Nam về virus đã 
truyền đạt những kiến thức 

trong phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 cho các đại biểu tham dự.

Trong đó, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn 
Văn Kính - Chủ tịch Hội truyền 
nhiễm Việt Nam đã  truyền đạt nội 
dung “Virus SARS-CoV-2, cách phòng 
chống”. Đại diện  Bệnh viện 199 - Đà 
Nẵng trình bày nội dung “Thực tế một 
số vấn đề lây nhiễm hiện nay;  biểu 
hiện, theo dõi diễn biến khi nhiễm 
bệnh và vấn đề thu dung điều trị”. Tiến 
sỹ, Bác sĩ Nguyễn Thị Huệ - Bệnh viện 
Y học dân tộc Bộ Công an đã trình 
bày  nội dung “Những vấn đề nâng 
cao sức khỏe phòng dịch COVID-19; 
theo dõi diễn biến và điều trị F0 thể 
nhẹ khi có chỉ định của cơ quan y tế 
cho phép điều trị tại nhà”.

Cũng tại hội nghị, bác sĩ Đào 
Văn Lăng - chuyên viên cao cấp Ban 

Tổ chức và Nhân sự EVN đã trình bày 
những vấn đề mới về điều tra, giám 
sát dịch tễ COVID-19 của Bộ Y tế  và 
hướng dẫn của Tập đoàn tại văn bản 
số 4740/EVN-TCNS ngày 04/8/2021; 
các nội dung về công tác thống kê 
báo cáo COVID-19 của các đơn vị 
thành viên trong Tập đoàn.

Nhấn mạnh mục tiêu,  ý nghĩa 
của hội nghị này,  Phó Tổng giám 
đốc EVN ông Võ Quang Lâm khẳng 
định  những kiến thức, kỹ năng, bài 
học kinh nghiệm được các chuyên gia, 
bác sĩ chia sẻ tại hội nghị sẽ góp phần 
giúp Tập đoàn làm tốt hơn nữa công 
tác phòng, chống dịch bệnh. Lãnh đạo 
Tập đoàn cũng rất mong muốn sẽ luôn 
nhận được sự hỗ trợ của các chuyên 
gia, các bệnh viện lớn trong công tác 
phòng, chống COVID-19 của Tập đoàn.

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang 
Lâm cũng đã chia sẻ với những khó 
khăn mà CBCNV các đơn vị đang 

nằm sâu trong tâm dịch phải đối mặt 
hiện nay. Theo ông Tập đoàn yêu cầu 
các đơn vị cần chủ động về cung 
cấp thuốc men, trang thiết bị để cho 
CBCNV có điều kiện tốt nhất thực hiện 
“nhiệm vụ kép”, vừa đảm bảo cung 
cấp điện an toàn, ổn định, vừa tham 
gia tốt công tác phòng, chống dịch 
COVID-19. Trong trường hợp các đơn 
vị nằm sâu trong vùng dịch gặp khó 
khăn về thuốc men, trang thiết bị, cần 
báo cáo sớm cho Ban Chỉ đạo phòng, 
chống COVID-19 của Tập đoàn để có 
phương án hỗ trợ kịp thời.

Đồng thời, các đơn vị được Tập 
đoàn giao làm đầu mối phối hợp 
với các cơ quan y tế địa phương cần 
đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin cho 
CBCNV của EVN,  xem xét việc phối 
hợp với các đội tiêm vắc-xin di động 
để tiến hành tiêm cho CBCNV ngay tại 
trụ sở làm việc.

Thanh Huyền

Hội nghị trực tuyến kết nối hơn 300 đầu cầu, bao gồm các chuyên gia, y bác sĩ đến từ một số bệnh viện lớn trên cả nước, 
đại diện lãnh đạo/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và nhân viên y tế các đơn vị thành viên

 (đến các đơn vị cấp III) trong toàn Tập đoàn trên cả nước.  

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG TÁC 
PHÒNG CHỐNG COVID-19 TRONG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Chiều 18/8, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm đã chủ trì Hội nghị trực 
tuyến triển khai công tác phòng chống dịch và tập huấn về theo dõi, điều trị, các 
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
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Vào các khung giờ cao điểm, 
cần hạn chế dùng nhiều thiết bị 
cùng lúc, giảm bớt đèn chiếu sáng, 
cài đặt nhiệt độ điều hòa hợp lý để 
tiết kiệm chi phí.

Các khung giờ cao điểm là 
11h30-15h, 20h-23h. Trong 
thời gian này, người dùng nên 

tránh sử dụng đồng thời nhiều thiết 
bị điện có công suất lớn để giảm 
nguy cơ xảy ra sự cố, cháy nổ về điện.

Khi sử dụng điều hòa, tránh cài 
đặt nhiệt độ quá thấp. Nhiệt độ hợp 
lý là 26-27 độ C và nên kết hợp quạt 
để tăng lưu thông không khí. Ban 
ngày nên mở cửa sổ, tối ưu ánh sáng 
tự nhiên, hạn chế dùng bóng đèn. Gia 
đình nên sinh hoạt chung trong một 
không gian nhằm tối ưu điện năng sử 
dụng, tiết kiệm chi phí.

Khuyến cáo được Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam đưa ra trong tình hình 
nắng nóng gay gắt kéo dài làm nhiều 
thiết bị điện liên tục vận hành đầy tải. 
Thậm chí có thời điểm quá tải, dẫn 
đến nguy cơ xảy ra các sự cố cục bộ 
trên lưới điện.

Ông Trần Viết Nguyên - Phó Ban 
Kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam, cho biết: Vào giờ cao điểm, nhu 
cầu sử dụng điện của khách hàng 
tăng cao, đặc biệt là mùa nắng nóng, 
khiến ngành Điện phải huy động 
nhiều nhà máy điện để đáp ứng đủ 
nhu cầu phụ tải; thậm chí có thể 
phải huy động nguồn điện chạy dầu 
với giá cao (gấp khoảng 3 lần so với 

nguồn điện khác) dẫn tới không hiệu 
quả về mặt kinh tế và vận hành hệ 
thống điện. 

Nếu khách hàng tận dụng được 
giờ thấp điểm, họ vừa đảm bảo được 
hiệu quả sản xuất kinh doanh vừa 
tiết kiệm được chi phí; vừa góp phần 
giảm áp lực đầu tư của đất nước, hạn 
chế huy động nguồn điện giá cao.

Đó là chưa kể, nhu cầu sử dụng 
điện tăng cao nên ở một số khu vực 
sẽ xảy ra hiện tượng quá tải cục bộ, 
gây ra các sự cố nhảy aptomat, nhất 
là vào mùa nắng nóng. Do vậy, việc 
sử dụng điện vào giờ thấp điểm cũng 
góp phần nâng cao độ tin cậy cung 
cấp điện, đảm bảo an toàn cho các 
thiết bị điện.

Theo số liệu từ Trung tâm Điều 
độ Hệ thống điện Quốc gia, công 
suất tiêu thụ điện toàn quốc ngày 2/6 
lập đỉnh mới là 41.558 MW. Nếu so 
với mức đỉnh năm 2020 thì công suất 
đỉnh toàn quốc ngày 2/6 đã cao hơn 
tới 3.200 MW - tương đương tổng 
công suất của cả nhà máy Thuỷ điện 

SỬ DỤNG ĐIỆN HỢP LÝ TRONG GIỜ CAO ĐIỂM

EVN tiếp tục khuyến cáo việc sử dụng điện an toàn và tiết kiệm, đặc biệt vào 
khoảng thời gian cao điểm

Sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng kiểm tra mô hình đối chứng tiêu thụ điện trên 
các máy điều hoà trong điều kiện khác nhau
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Sơn La (2.400 MW) và Thuỷ điện Lai Châu 
(1.200 MW).

Tại trường Đại học Tôn Đức Thắng đã 
xây dựng mô hình đối chứng thí nghiệm về 
hoạt động của máy điều hòa trong các điều 
kiện thời tiết khác nhau.

Thực nghiệm sau 8 giờ sử dụng máy 
lạnh cho thấy, cùng cài đặt nhiệt độ máy 
lạnh ở 200C, nếu nhiệt độ môi trường là 300C 
thì điện năng tiêu thụ là 6,46 kWh. Khi nhiệt 
độ môi trường là 350C và 400C thì lượng điện 
tiêu thụ tương ứng là 8,51 kWh (tăng 31,7%) 
và 10,72 kWh (tăng 65,8%). Tức là nhiệt độ 
môi trường càng cao thì máy lạnh càng tiêu 
tốn điện năng nhiều hơn. Đồng thời, nếu 
duy trì độ lạnh sâu 200C thì điện năng tiêu 
thụ tăng rất nhiều so với duy trì ở mức 260C.

Theo khuyến cáo của EVN, khi nhiệt độ 
ngoài trời là 300C, nếu cài đặt máy lạnh ở 
260C theo các khuyến cáo thì điện năng tiêu 
thụ chỉ 2,3 kWh. Còn cài đặt 200C, trong điều 
kiện thời tiết 350C thì điện năng tiêu thụ là 
8,51 kwh, tức tăng đến 369,44%.

Để tiết kiệm điện hiệu quả, đặc biệt là 
trong mùa nắng nóng, khách hàng sử dụng 
điện cần vận hành hợp lý thiết bị điện, đặc 
biệt là thiết bị làm mát. 

Cụ thể, với điều hòa nhiệt độ, nên để ở 
nhiệt độ từ 25 - 260 C vào ban ngày và 27 - 
290C vào ban đêm; kết hợp điều hòa và quạt 
điện cùng lúc để giảm bớt công suất  điều 
hòa; đóng kín cửa để nhiệt độ không thoát ra 
bên ngoài; lắp thêm thiết bị theo dõi và kiểm 
soát nhiệt độ tự động cho hệ thống điều hòa 
không khí… Với tủ lạnh, không nên đặt nhiệt 
độ quá lạnh; hạn chế số lần mở tủ lạnh; đảm 
bảo cửa tủ lạnh luôn kín để giữ nhiệt. 

Ngoài ra, khách hàng sử dụng điện nên 
lựa chọn và sử dụng những thiết bị điện có 
dán nhãn ngôi sao năng lượng hoặc nhãn 
năng lượng (càng nhiều sao càng tiết kiệm 
điện); sử dụng đèn LED thay thế đèn huỳnh 
quang compact; tắt thiết bị điện khi không 
sử dụng; bảo dưỡng, bảo trì và vệ sinh thiết 
bị làm mát trước mùa nắng nóng, giúp thiết 
bị chạy ổn định hơn, hiệu suất cao và tiết 
kiệm điện hơn.    

Đặc biệt, khách hàng có thể tra cứu, 
tham khảo trực truyến về mức độ sử dụng 
điện hàng tháng thông qua hệ thống chăm 
sóc khách hàng của ngành Điện, để có các 
giải pháp sử dụng điện hợp lý và tiết kiệm.

Nhật Anh 

Tắt các thiết bị điện không 
được sử dụng đến

Một trong những giải pháp 
đơn giản nhất để cắt giảm hóa 
đơn tiền điện là tắt toàn bộ các 
thiết bị không sử dụng trong 
phòng làm việc nói riêng và cả 
nhà nói chung.

Làm quen với các thiết bị IoT

IoT về cơ bản là một thuật 
ngữ chỉ các thiết bị vật lý được 
kết nối liên tục thông qua 
Internet, ví dụ như HomePod 
của Apple hay lò vi sóng thông 
minh của Samsung. Các thiết bị 
IoT được trang bị cảm biến; do 
đó, nó có thể tự tăng/giảm hiệu 
suất sử dụng điện khi cần thiết.

Một trong những ứng dụng 
IoT gần nhất với chúng ta là công 
tơ thông minh (Smart Meter). 
Đây là một thiết bị điện tử được 
thiết kế để tự động đo mức tiêu 
thụ năng lượng và thường xuyên 
báo cáo cho người sử dụng. Hầu 
hết các Smart Meter đều có tính 
năng phân tích để bạn biết được 
thiết bị nào đang sử dụng nhiều 
điện năng nhất.

Nhiều loại Smart Meter 
thậm chí còn cho phép điều 
chỉnh nhiệt độ phòng làm việc 
hay bật/tắt các thiết bị điện tử 
từ xa thông qua ứng dụng trên 
điện thoại thông minh.

Đầu tư cho năng lượng tái tạo

Nếu bạn muốn đầu tư lâu 
dài để tiết kiệm điện khi làm việc 
tại nhà, thì có thể cân nhắc đến 
việc sử dụng năng lượng tái tạo. 
Cách đơn giản nhất là lắp đặt 

các tấm quang điện mặt trời trên 
mái nhà. 

Không những vậy, bạn cũng 
nên thiết kế phòng làm việc một 
cách khéo léo để tận dụng tối đa 
ánh sáng và gió tự nhiên để giảm 
chi phí sử dụng điện chiếu sáng 
và điều hòa không khí. Sử dụng 
những nguồn năng lượng tự nhiên 
này cũng rất tốt cho sức khỏe.

Sử dụng laptop thay cho máy 
tính để bàn

Laptop tiêu thụ năng lượng 
ít hơn máy tính để bàn đến 80%. 
Ngoài ra, nếu như laptop được 
cắm vào bộ chuyển đổi điện áp 
xoay chiều (AC Adapter) trong quá 
trình sử dụng thì nó còn giúp tiết 
kiệm điện năng thêm 20% nữa.

Vệ sinh thiết bị dùng lâu ngày

Người dùng nên vệ sinh 
thường xuyên các thiết bị điện 
tử đang sử dụng trong nhà, đặc 
biệt là quạt, điều hòa. Ở khu vực 
không khí có nhiều bụi, phần 
lưới lọc sẽ nhanh chóng bị bám 
bụi làm giảm khả năng trao đổi 
nhiệt và gió, gây lãng phí điện.

Ngoài các biện pháp trên, 
một số người có kinh nghiệm 
còn áp dụng những biện pháp 
đơn giản nhưng hiệu quả, như 
rút những thiết bị ngoại vi của 
máy tính, như ổ cứng gắn ngoài, 
nếu không sử dụng; cố gắng làm 
việc hiệu quả để hoàn thành 
công việc trong thời gian ngắn; 
đồng thời sử dụng các thiết bị 
được chứng nhận tiết kiệm năng 
lượng để giảm chi phí điện.

Hải Triều (Tổng hợp)

BÍ QUYẾT TIẾT KIỆM ĐIỆN
KHI LÀM VIỆC TẠI NHÀ

Do dịch COVID-19, làm việc tại nhà đã trở thành một “xu hướng 
mới” và nếu bạn cứ thoải mái dùng các thiết bị điện, cuối tháng có 
thể bạn sẽ nhận được hóa đơn khủng với số tiền tăng vọt. Những 
gợi ý dưới đây có thể sẽ giúp bạn tiết kiệm điện khi làm việc tại nhà.
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Với sự vào cuộc của các cơ 
quan bảo vệ pháp luật tại địa 
phương trong công tác điều 

tra, xử lý điểm đối với vụ việc nêu 
trên, sáng 24/6/2021, tại trụ sở UBND 
huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, 
Tòa án Nhân dân huyện Hiệp Hòa 
mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công 
khai vụ án hình sự “chống người thi 
hành công vụ” liên quan đến công 
tác phòng, chống dịch Covid-19 và 
thả diều gần hành lang lưới điện cao 
áp (LĐCA) đối với 02 bị cáo nêu trên. 
Tại phiên tòa, những người tham gia 
phiên xét xử đều được kiểm tra thân 
nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang, khai 
báo y tế và thực hiện giãn cách theo 
khuyến cáo “5k” của bộ Y tế.

Theo cáo trạng, khoảng 17h30’ 
ngày 29/5/2021 tại khu vực xóm Tiến 

Thịnh, thôn Bảo An xã Hoàng An, khi 
tổ công tác gồm Lực lượng quản lý, 
vận hành đội TTĐ Sóc Sơn phối hợp 
cùng Công an xã Hoàng An đang 
thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm 
soát và phát hiện, Nguyễn Văn Hiệp 
(con của Nguyễn Văn Hoàng) là đối 
tượng cách ly tại nhà theo Quyết 
định của Ban chỉ đạo phòng, chống 
dịch xã Hoàng An có hành vi vi phạm 
ra khỏi nhà, không đeo khẩu trang 
và thả diều gần đường dây truyền 
tải điện. Tổ công tác đã tuyên truyền 
vận động 02 đối tượng (Nguyễn Văn 
Hoàng, Nguyễn Văn Hiến) tháo hạ 
diều theo chỉ thị 05 của UBND tỉnh 
Bắc Giang. Tuy nhiên, các đối tượng 
nêu trên không hợp tác và đã có 
hành vi dùng hung khí là dao, gậy tre 

BẮC GIANG: XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ 
LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH VÀ THẢ DIỀU

 GẦN HÀNH LANG LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP

Theo thông tin từ Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1), vào ngày 29/5/2021 (thứ 7) đội Truyền tải điện (TTĐ) Sóc 
Sơn - TTĐ Đông Bắc 3 - Công Ty Truyền tải điện 1 (PTC1) kiểm tra phát hiện người dân cố tình chơi thả diều gần lưới 
TTĐ. Đơn vị đã phối hợp với công an huyện Hiệp Hòa để tuyên truyền vận động tháo hạ diều. Tuy nhiên, người dân 
địa phương (hai anh em là Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1980 và Nguyễn Văn Hiến, sinh năm 1989 thôn Bảo An, xã 
Hoàng An) đã không hợp tác và dùng hung khí (dao, gậy) để truy đuổi tổ công tác.

Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa đọc tuyên phạt

Bị cáo Nguyễn Văn Hoàng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
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đe dọa, tấn công một thành viên tổ công tác, cản trở 
việc tổ công tác thi hành công vụ.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, Hội đồng 
xét xử (HĐXX) tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàng 12 tháng 
tù giam; Nguyễn Văn Hiến 10 tháng tù cho hưởng 
án treo và thử thách trong thời gian 20 tháng tại địa 
phương. (quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ Luật Hình 
sự). Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm 
tội của mình. Cả hai bị cáo đều tỏ ra ăn năn hối hận và 
mong tòa xem xét để được hưởng khoan hồng, sớm trở 
về với xã hội.

Đây cũng là vụ án đầu tiên được đưa ra xét xử liên 
quan đến hành vi “chống người thi hành công vụ” trong 
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thả diều 
gần hành lang LĐCA trên địa bàn huyện Hiệp Hòa.

Trước đó, các đối tượng liên quan đến vụ án đã bị 
xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy 
định phòng chống dịch Covid-19: Nguyễn Văn Hoàng bị 
xử phạt 9,5 triệu đồng; Nguyễn Văn Hiến bị xử phạt 7,5 
triệu đồng và Nguyễn Văn Hiệp (đối tượng liên quan) bị 
xử phạt 4 triệu đồng.

Để tăng tính răn đe, giáo dục, phiên tòa được 
truyền thanh trực tiếp trên hệ thống truyền thanh của 
huyện để mọi người dân theo dõi. Cũng tại phiên tòa, 
thông qua xét hỏi, HĐXX, Kiểm sát viên đã lồng ghép 
tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19, 
tuyên truyền cấm thả diều gần đường dây cao áp theo 
chỉ thị số 05 ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang. 
Qua đó, nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp 
hành nghiêm túc quy định của pháp luật.

Việc xét xử kịp thời vụ án “Chống người thi hành 
công vụ” tại huyện Hiệp Hòa đã khẳng định tính nghiêm 
minh của pháp luật. Vụ việc nêu trên đã có tác dụng 
kịp thời nhằm cảnh tỉnh, răn đe đối với các đối tương 
cố tình vi phạm các quy định của chính phủ, của địa 
phương trong công tác bảo vệ lưới điện cao áp nói 
chung và công tác phòng chống dịch COVID nói riêng 
trên địa bàn tỉnh.

Hải Triều

Ngày 20/6/2021, trên nhóm facebook công khai “Quản 
lý đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi - Xanh - Sạch - Đẹp” với 
hơn 143.000 thành viên, tài khoản David Nguyen có 
đăng một status về thợ điện Đà Nẵng đã thu hút hơn 
1.000 lượt tương tác, trong đó tất cả đều bày tỏ cảm 
xúc: “thích”, “yêu thích” và “thương thương”…

Là thành viên của nhóm, David Nguyen tường thuật 
lại câu chuyện nguyên văn như sau: “21g55 đang ở 
trong nhà thì nghe tạch tạch, điện nháy mấy cái rồi 

tắt ngúm, điều hoà vừa tắt thì cái nóng hầm hập ập tới. 
Mồ hôi bắt đầu ứa ra lấm tấm. Con trẻ nóng quá cựa quậy 
rồi khóc thét lên. Vội vàng chạy ra kiểm tra xung quanh thì 
nhà có điện nhà không.

Bốc vội điện thoại gọi 19001909, chưa đầy 10 phút 
sau 2 anh thợ điện đã chạy tới.

Một anh thoăn thoắt leo lên trụ, một anh kiểm tra 
xung quanh. Tiếng tẹt tẹt tẹt của máy bắt vít vang lên xen 
lẫn tiếng mọi người than thở “Nóng quá, nhà ai cũng bật 
điều hoà quá tải rồi chứ chi”, “Khi nào có điện lại không 
biết, nóng quá chịu không nổi”, “Tối quá, con sợ ma”... rộn 
ràng cả góc phố.

2 anh vẫn tập trung công việc, trên trụ mồ hôi ướt 
đẫm cả áo. Tiếng tẹt tẹt ngưng hẳn, rồi thấy 01 anh lại 
phóng xe máy chạy đi.

Và niềm vui như vỡ oà, mọi người reo lên “có điện rồi”. 
Chỉ vài phút con phố lại bình lặng chỉ còn 2 anh thợ điện 
lúi cúi thu vén đồ đạc.

Trong vòng 30 phút, các anh đã xử lý xong. Xin cảm 
ơn các anh thợ điện Cẩm Lệ. Về nhà mà cảm thấy áy náy, 
không đem chai nước ra mời các anh đỡ khát”.

Tôi khá tò mò về status này nên đã đọc hết tất cả các 
bình luận bên dưới, và thật ngạc nhiên là tất cả bình luận 
đều đồng cảm, sẻ chia, biết ơn những người thợ điện Đà 
Nẵng đã bất kể đêm ngày, bất kể nắng mưa bão lũ, gọi đâu 
có đó để kịp thời xử lý sự cố, đáp ứng nhu cầu chính đáng 
của bà con. Đặc biệt, tôi không hề thấy có bất kỳ một bình 
luận nào xỏ xiên, chê bai, lên án những người thợ điện Đà 
Nẵng hôm nay, ngay trong status này.

Dưới đây là một số bình luận của các thành viên trong 
nhóm facebook “Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi - Xanh 

Thợ điện Đà Nẵng khắc phục sự cố 
trong đêm (Ảnh lấy từ nhóm facebook 

công khai “Quản lý đô thị Đà Nẵng: 
Tiện nghi - Xanh - Sạch - Đẹp”)
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- Sạch - Đẹp” về status của David Nguyen, như là những 
lời ghi nhận, động viên “mát lòng” dành cho những người 
thợ điện Đà Nẵng trong mùa nắng nóng gay gắt này.

Bài viết nhận được số lượt tương tác, bình luận, chia sẻ… rất lớn

Một số bình luận đồng cảm, ghi nhận sự tận tụy của người 
thợ điện Đà Nẵng hôm nay

Đánh giá về chất lượng dịch vụ, thành viên Thanh 
Nghi nói: “Hiện nay, dịch vụ ngành điện là tốt nhất…”. 
Tiếp sau đó là một loạt các bình luận ghi nhận, đồng tình 
như: “Nhanh thật, công nhận gần đây điện lực có nhiều 
cái tốt” - Minh Nguyen; “Không phải nói nịnh nhưng phải 
thừa nhận các anh bên công ty điện lực rất nhanh và xử 
lý nhiệt tình! Mình ở Thanh Khê hay bị cháy cầu chì xóm, 
alo là 10-15 phút xong ngay” - An Nhi Phan; “Bên Sơn Trà 
cũng vậy, gặp sự cố các bạn điện lực xử lý cũng rất nhanh” 
- Orochi Michio; “Phải công nhận về xử lý sự cố thì EVN 
nhanh thật sự” - Trinh To; “Điện lực quận Liên Chiểu cũng 
vậy các bạn ạ... Có sự cố bất cứ thời điểm nào các anh cũng 
đến giải quyết” - Tuyet Mai Phan; “Chuyện thợ điện trực và 
sửa chữa đêm tại Đà Nẵng là mẫu mực, tận tình” - Thành 
Vinh Ngô…

Đồng cảm với tinh thần làm việc tận tụy của các anh 
thợ điện Đà Nẵng, thành viên Trần Nguyên Thái nhắc khéo 
“chủ tút”: “Có điện lại ai cũng mừng rồi quên mất hai anh 
thợ điện chứ gì. Nhưng thôi, hai anh ấy đọc được bài này 
thì cũng thấy ấm lòng rồi. Nhiều người cứ nghĩ đến chữ 
tiền tiền tiền nhưng trong cuộc sống, có khi chỉ chai nước 
mát hoặc lời động viên thì cũng khiến người khác vui rồi”.

Các thành viên khác cũng xôn xao, rôm rả góp lời: 
“Nhà ở Liên Chiểu, cúp 12h khuya mà mấy anh tới kiểm 
tra không phải do trụ mà đứt thuộc bộ phận dây vô nhà 
nhưng các anh vẫn nối giúp. Rất cảm ơn chứ không mùa 
nắng nóng mấy đứa nhỏ ngủ sao nổi” - Thiên Hoa; “Rút 
kinh nghiệm lần sau cúp điện là đem nước ra trước liền 
nhé” - Lê Mạnh; “Lâu lắm mới thấy một bài viết khen anh 
thợ điện. Công việc nào cũng vất vả cả, nhưng để thi về 
độ đen, độ bóng của da thì thợ điện sau anh thợ nề thôi” 
- Sen Tran; “Riêng về xử lý khắc phục sự cố điện thì EVN rất 
nhanh chóng, trách nhiệm và tận tâm không bao giờ nề 
hà hay vòi vĩnh”! - Tuan Anh…

Khi thành viên có tên Po Ki lém lỉnh hỏi: “EVN có thuê 
viết không mà có vần có điệu hay thế bác”? Ngay lập tức, 
“chủ tút” David Nguyen có câu trả lời rất duyên: “Có đó 
bác, 2 anh nớ thuê trả cao lắm, nguyên đêm xài điều hoà 
mát rượi đó”.

Các bình luận bày tỏ sự hài lòng, đánh giá tích cực về 
thái độ và ứng xử trong công việc của thợ điện Đà Nẵng 
hôm nay trong status trên thì còn rất nhiều, không thể 
chuyển tải hết trong bài viết này, nên tôi xin trích lại bình 
luận của thành viên Đoàn Thị Lý, chị đã copy bài thơ “Lên 
cao” của tác giả Võ Văn Trực như một lời động viên tinh 
thần trong trẻo dành cho các anh:

Kìa anh thợ điện lên cao!

Chào anh gió hát rì rào hàng dương.

Líu lo chim hót yêu thương,

Từng đôi sà xuống lượn vờn quanh anh.

Trời xanh xanh đất xanh xanh,

Dáng anh đứng giữa mênh mông đất trời.

Mắc muôn dòng điện sáng ngời,

Về nơi xóm vắng, về nơi thị thành.

Mai sau em lớn bằng anh,

Em đi mắc điện sáng quanh địa cầu.

Lê Hải

Cư dân mạng xôn xao về thợ điện Đà Nẵng
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Hiện nay, không chỉ riêng tại 
TP Đà Nẵng mà khắp cả nước 
đều rộ lên tình trạng các 

tổ chức, cá nhân mạo danh ngành 
điện, giả danh nhân viên điện lực để 
lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân 
nhằm phục vụ mục đích xấu.

Nếu có người lạ xưng danh là 
nhân viên điện lực đến nhà để bán 
hàng (dây điện, ổ khóa, nồi cơm 
điện…) hoặc đòi nợ tiền điện với lời 
lẽ đe đọa thì người dân cần hết sức 
bình tĩnh, không mua hàng, không 
thanh toán tiền cho người lạ. Trường 
hợp cảm thấy có dấu hiệu của hoạt 
động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 
thì nhanh chóng thông báo cho lực 
lượng công an để được hướng dẫn 
giải quyết kịp thời và an toàn. Hiện 
nay, ngoài nhiệm vụ mua bán điện, 
PC Đà Nẵng không bán bất kì sản 
phẩm nào khác.

Trường hợp người dân trên địa 
bàn TP Đà Nẵng nhận được cuộc gọi 
từ số máy lạ tự xưng cơ quan điện 
lực hoặc đơn vị liên kết điện lực thì 

hãy cảnh giác hỏi rõ họ tên, chức 
danh, địa bàn quản lý; sau đó cần 
kiểm chứng lại thông tin nhận được. 
Đồng thời, không nên cung cấp bất 
cứ thông tin cá nhân nào (tài khoản, 
địa chỉ nhà…) cho người lạ. Người 
dân thông báo ngay với PC Đà Nẵng, 
các điện lực trực thuộc hoặc tổng 
đài 19001909 để có biện pháp ngăn 
chặn, xử lý kịp thời.

Trước tình hình mạo danh ngành 
điện để lừa đảo, PC Đà Nẵng khuyến 
nghị nhân dân hết sức cảnh giác với 
các cuộc gọi từ số máy lạ, chỉ tiếp 
nhận thông tin từ các kênh công khai 
chính thống của điện lực như email, 
SMS, Zalo, tổng đài 19001909. Đặc 
biệt, không thanh toán tiền điện cho 
người lạ, không cung cấp thông tin 
cá nhân, không chuyển tiền vào các 
tài khoản khi bị đe dọa cắt điện hoặc 
đe dọa chuyển hồ sơ cho công an 
truy tố… để tránh bị lừa đảo, chiếm 
đoạt tài sản.

Để sử dụng dịch vụ điện an toàn, 
thuận tiện, PC Đà Nẵng khuyến nghị 

nhân dân truy cập địa chỉ https://
cskh.cpc.vn đăng ký hoặc chỉ cần gọi 
tổng đài 19001909 và nên sử dụng 
các hình thức thanh toán tiền điện 
hiện đại, không dùng tiền mặt như 
thanh toán tự động qua ngân hàng 
hay qua các ví điện tử như momo, 
vnpay, viettelpay… 

Được biết, theo quy định của 
pháp luật, hành vi lừa đảo qua điện 
thoại có thể bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt 
tài sản; có thể bị phạt cải tạo không 
giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 
tháng đến 3 năm nếu lừa đảo số tiền 
từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng hoặc 
dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt 
vi phạm hành chính, đã phạm tội này 
và chưa được xóa án tích mà còn tái 
phạm… Ngoài ra, tội này còn quy 
định các khung hình phạt tăng nặng 
khác nếu phạm tội có tổ chức, có tính 
chất chuyên nghiệp, chiếm đoạt tài 
sản có giá trị lớn hoặc lợi dụng thiên 
tai, dịch bệnh để lừa đảo.

Lê Hải

PC Đà Nẵng cảnh báo các số điện thoại mạo danh điện lực xảy ra mới đây

Làm gì khi nghi ngờ mạo danh điện lực?
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Sử dụng các dịch vụ từ ngân 
hàng qua giao dịch trực tuyến

Từng kiên quyết từ chối chuyển 
tiền qua ứng dụng ngân hàng, bà 
Thúy không ngờ có ngày hưởng ứng 
hình thức này, thậm chí thấy dễ và 
tiện lợi vô cùng.

Bà Phương Thúy (56 tuổi, Hà 
Nam) có cậu con trai đang học năm 
thứ hai đại học ở Hà Nội. Trước kia, 
mỗi tháng, cậu đều bắt xe về nhà 
để thăm bố mẹ và nhận viện trợ 
cho khoản chi tiêu khi xa nhà. Thỉnh 
thoảng, con trai bận bịu không về 
được, bà Thúy lại ra ngân hàng gửi 
tiền vào tài khoản cho con.

Được nhân viên ngân hàng tư 
vấn chuyển tiền qua ứng dụng ngân 
hàng trên điện thoại nhưng bà Thúy 
vội xua tay. “Con trai cũng mua cho 
tôi cái điện thoại cảm ứng, giục tôi 
học cách chuyển tiền qua điện thoại 
cho đỡ vất vả nhưng tôi không rành 
mấy cái công nghệ. Mà chuyển thế 
này là nhanh hơn hồi xưa nhiều. 
Trước kia, tôi cũng đi học xa, bố mẹ 
phải gửi điện chuyển tiền, rồi ra bưu 
điện mà nhận”, bà phân trần.

Từ khi Covid-19 xuất hiện, việc ra 
ngân hàng gửi tiền cho con trở nên 
khó khăn hơn. Bà ngại đi ra ngoài, sợ 
không may lây nhiễm bệnh. Bí quá, 
bà sang nhờ cô hàng xóm hướng dẫn 
cách dùng điện thoại để chuyển tiền 
qua ngân hàng như từng được tư vấn.

“Trước tôi thích dùng tiền mặt 
và luôn sợ ngân hàng điện thoại khó 
dùng nhưng giờ được hướng dẫn 
mới thấy không quá khó. Làm nhiều 
cũng quen, lại thấy nhanh, thuận 
tiện”, bà kể.

Từng từ chối tiếp cận với Mobile 
Banking như bà Thúy, nhưng một 
năm trở lại đây, cô Nguyên Thảo (50 
tuổi, Hà Nội) lại tích cực sử dụng 
ứng dụng ngân hàng. Cô thậm chí 

còn hướng dẫn cả những người bạn 
trung niên gần nhà cách dùng vì thấy 
“thuận tiện lắm”.

“Tôi dùng ứng dụng ngân hàng 
của một số ngân hàng. Thao tác đơn 
giản, chỉ vài chục giây là xong một 
lệnh chuyển tiền hay thanh toán, 
không mất công phải gõ lại câu lệnh 
cũng như gõ lại mã OTP”, cô Nguyên 
Thảo (50 tuổi, Hà Nội)- chia sẻ. Cô 
Thảo còn cài đặt trước lệnh thanh 
toán định kỳ các hóa đơn tiền điện, 
tiền nước, tiền Internet.

Cô cũng cho biết, trước tình 
hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp 
như hiện tại, việc giao dịch qua ứng 
dụng ngân hàng là cần thiết. Gia đình 
cô cũng ủng hộ xu hướng thanh toán 
không tiền mặt đang được tích cực 
lan tỏa tới người dân.

Phần lớn người cao tuổi, giống 
như bà Thúy, chưa thể tiếp cận 
với các dịch vụ ngân hàng điện tử. 
Không chỉ người cao tuổi, nhiều 
người ở độ tuổi trung niên hoặc trẻ 
hơn ở vùng quê cũng tỏ ra xa lạ với 

NGƯỜI CAO TUỔI THÍCH NGHI DẦN
 VỚI CÁC GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN KHI DỊCH COVID-19 KÉO DÀI

Đối với những người 
sinh ra trong thập niên 60, 
họ phải sống trong thời đại 
mà không có máy vi tính. 
Internet chỉ là một ý tưởng 
trong tâm trí của một số 
các nhà văn khoa học viễn 
tưởng của một quãng thời 
gian và cuộc sống hàng 
ngày đã diễn ra trên đường 
phố: mua sắm, giao dịch 
ngân hàng, các mối quan hệ 
con người…. Vậy nhưng đại 
dịch COVID-19 tác động lớn 
trên toàn cầu, khiến thời 
đại công nghệ số đạt những 
bước phát triển ngoài kỳ 
vọng, kể cả với những người 
lớn tuổi.

Nhiều người cao tuổi đã dần quen với hình thức giao dịch trực tuyến
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các dịch vụ ngân hàng số. Với những 
người kém hoặc không sành về công 
nghệ thường gặp khó khi sử dụng, từ 
đó, có thói quen e ngại, thậm chí cảm 
thấy không an toàn nếu thực hiện sai 
thao tác.

Internet: Nơi an toàn dành cho 
người lớn tuổi?

Khi được hỏi về những vấn đề 
chính mà họ gặp phải khi mua sắm 
trực tuyến, các câu trả lời phổ biến 
nhất là làm thế nào để xác định độ an 
toàn, đáng tin cậy của chủ cửa hàng 
khi mua từ các trang web (64%); 
Khó khăn thứ hai là làm thế nào để 
tạo được một mật khẩu mạnh và dễ 
nhớ(51%), tiếp theo là việc sử dụng 
nền tảng thanh toán cho việc mua 
sắm trực tuyến (44%). 41% người 
lướt web cao tuổi nói rằng họ sử 
dụng cùng một mật khẩu cho tất 
cả các tài khoản trực tuyến của họ 
vì khó khăn trong việc ghi nhớ các 
thông tin khác nhau.

Vấn đề thứ tư quan trọng nhất 
là tìm kiếm được các thông tin mà họ 
cần (27%), cùng với việc điền vào mẫu 
đơn trực tuyến (33%). Còn một khó 
khăn nữa đó là họ phải làm gì với giao 
diện và kích cỡ chữ trên trang web, 

các vấn đề kết nối, kết nối băng thông 
rộng chậm và định nghĩa về một số 
sản phẩm và dịch vụ được cung cấp 
trên trang web.

Đối với các mối đe dọa nguy hiểm 
nhất trên Web, câu trả lời thường gặp 
nhất là nhiễm virus (92%), tiếp theo là 
đánh cắp nhận dạng (83%), chính xác 
hơn, hành vi trộm cắp thông tin email 
và dữ liệu ngân hàng. Thư rác cũng 
là một nguồn quan tâm cho họ (57% 
trường hợp), cũng như an ninh của 
các giao dịch ngân hàng (50%), 30% 
người cao tuổi đang lo lắng về liên hệ 
với người lạ và 11% sợ bị đe dọa trên 
Internet.

Khi được hỏi liệu họ biết cách 
tự bảo vệ mình khỏi những nguy 
hiểm Internet, 59% trong số họ nói 
rằng họ không quá chắc chắn về 
điều đó. Mặc dù họ có một số biện 
pháp phòng ngừa để tăng tính an 
toàn như tránh truy cập vào các 
trang web không quen thuộc (26%), 
và có một trình antivirus cập nhật 
là hai trong số các cách bảo vệ tốt 
nhất mà họ đưa ra (nhưng chỉ trong 
15% trường hợp). 4% nói rằng họ có 
một tường lửa được cài đặt và kích 
hoạt, và 6% duyệt Web tìm hiểu các 

tin tức bảo mật mới nhất, thủ thuật 
và các cảnh báo.

Chiến dịch “Internet an toàn 
trong tầm tay”

“Internet an toàn trong tầm tay” 
là một chiến dịch của Panda Security 
nhằm mục đích giáo dục và nâng cao 
nhận thức về an ninh Internet cũng 
như để bảo vệ cả gia đình. Chiến dịch 
tập trung vào việc tăng cường sự an 
toàn của thanh thiếu niên, cha mẹ và 
người lớn tuổi bằng cách nâng cao 
kiến thức của mình thông qua những 
nội dung đơn giản, dễ hiểu.

Mỗi chủ đề trên website là những 
khó khăn, nguy cơ và rủi ro cho từng 
nhóm tuổi mà họ phải đối mặt trên 
môi trường Internet. Những thủ thuật 
đơn giản của chúng tôi nhằm mục 
đích để tăng sự tự tin cho người sử 
dụng Internet. Ngoài ra, website còn 
cung cấp các tài liệu bổ ích để giúp 
người sử dụng hiểu được những khái 
niệm về bảo mật trực tuyến và làm 
cách nào để tự bảo vệ mình, như các 
khóa học miễn phí về virus và các mối 
đe dọa máy tính khác, tài liệu hướng 
dẫn ở định dạng PDF để bạn có thể 
dễ dàng in và tải về.

Lê Quốc

Ñieän & Ñôøi soáng     60

GOÙC NHÌNî


