
Không ngừng học hỏi để hoàn 
thiện bản thân

Thực hiện chủ đề năm 2021 
“Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện 
lực Quốc gia Việt Nam”, nữ CBCNV PC 
Thừa Thiên Huế đã tích cực tham gia 
đóng góp các ý tưởng chuyển đổi số.

Thông qua các đợt phát động, 
nữ PC Thừa Thiên Huế đã có 5 ý 
tưởng về chuyển đổi số được đăng 
trên trang Facebook nội bộ “EVNCPC 
- Kết nối đồng nghiệp” và 1 đóng góp 
hoàn thiện chương trình dùng chung 
của EVN.

Bên cạnh đó, trong công tác 
kinh doanh dịch vụ khách hàng, các 
nữ nhân viên giao tiếp khách hàng 
tại các Điện lực không ngừng học hỏi, 
hoàn thiện cả về nghiệp vụ lẫn tác 
phong giao tiếp nhằm mang lại sự 
chuyên nghiệp và hình ảnh đẹp của 
PC Thừa Thiên Huế trong mắt khách 
hàng và đối tác.

Trong đó, tiêu biểu là chị Diệu 
Hồng - nhân viên giao tiếp khách 
hàng tại Điện lực Nam Sông Hương, 
với những đóng góp của mình, chị 
được nhiều khách hàng khen tặng 
và đã vinh dự được Công ty khen 
thưởng trong công tác thực thi văn 
hóa doanh nghiệp.

Đặc biệt, tại PC Thừa Thiên Huế, 
có 17/129 nữ CBCNV hiện đang tham 
gia công tác trực tiếp tại hiện trường, 
khoác lên mình màu áo cam cùng 
kề vai sát cánh bên các đồng nghiệp 
nam công nhân để thực hiện công 
việc được phân công tại các Tổ, Đội.

Cụ thể, chị Cát Tường (Nhân viên 
Đội Sản xuất, Điện lực Hương Trà), 
Xuân Trang (Nhân viên Đội Quản lý 
Điện Phú Đa, Điện lực Phú Vang), chị 
Bích Ngọc (Nhân viên Đội Sản xuất, 

Điện lực Bắc Sông Hương), Chị Thanh 
Thu (Nhân viên Đội Sản xuất, Điện lực 
Hương Thủy ), chị Thanh Xuân (Nhân 
viên Đội Sản xuất, Điện lực Nam Sông 
Hương)…và nhiều chị em khác.

LAN TỎA NÉT ĐẸP 
“BÔNG HỒNG NGÀNH ĐIỆN”
Trong những năm vừa qua, các phong trào thi đua “đảm việc nước, giỏi việc 

nhà” của nữ Cán bộ công nhân viên (CBCNV) lao động tại PC Thừa Thiên Huế luôn 
được tổ chức có hiệu quả.

Nữ CBCNV PC Thừa Thiên Huế tận tình trong công tác giao tiếp khách hàng

Thường xuyên tổ chức các đợt thăm và tặng quà cho các cháu tại các Trung tâm 
bảo trợ trẻ em khuyết tật trên địa bàn
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Với những nỗ lực cống hiến 
không ngừng nghỉ, trong 6 tháng đầu 
năm, toàn Công ty đã có 19 nữ CBCNV 
được khen thưởng toàn diện trong 
công tác chuyên môn.

“Xông pha” trong các hoạt 
động xã hội

Không chỉ giỏi về chuyên môn, 
nữ CBCNV PC Thừa Thiên Huế rất 
năng động, tích cực tham gia phong 
trào và các hoạt động xã hội. Ban nữ 
công Công ty còn rất chú trọng trong 
việc phát động nữ CBCNV trong Công 
ty tham gia các hoạt động an sinh xã 
hội giúp đỡ những người có hoàn 
cảnh khó khăn.

Với tinh thần “Uống nước nhớ 
nguồn”, trong nhiều năm qua Ban 
nữ công cùng Công đoàn Công ty 
thường xuyên thăm hỏi, phụng 

dưỡng 2 Mẹ Việt Nam anh hùng: Mẹ 
Nguyễn Thị Nguyệt và mẹ Nguyễn Thị 
Thí tại xã Lộc An và xã Bình An, huyện 
Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đặc biệt, trong suốt thời gian 
diễn ra dịch bệnh, ý thức được vai 
trò và trách nhiệm của mỗi CBCNV 
trong công tác phòng chống dịch, 
nữ CBCNV PC Thừa Thiên Huế đã 
tích cực tham gia phòng, chống dịch 
Covid-19.

Ngoài ra, nữ CBCNV Công ty 
luôn đoàn kết, hỗ trợ, động viên nhau 
cùng vượt qua khó khăn, vừa lao 
động sản xuất, học tập, công tác vừa 
tích cực cập nhật kiến thức mới. Tích 
lũy kinh nghiệm và tiếp cận khoa học 
công nghệ tiên tiến nhằm nhằm nâng 
cao năng suất chất lượng hiệu quả lao 
động sản xuất.

Hoạt động hiến máu tình nguyện 
luôn được phái nữ của Công ty tham 
gia nhiệt tình. Hàng năm, số lượng 
nữ CBCNV tình nguyện tham gia hiến 
máu ngày càng nhiều, có người hiến 
2 lần/năm.

Trách nhiệm hết mình với gia 
đình

Không chỉ hết mình trong công 
việc, nhiệt tình với các phong trào xã 
hội, nữ PC Thừa Thiên Huế còn chu 
toàn trong việc chăm sóc, xây dựng 
gia đình.

Các chị còn sắp xếp, phân bổ 
thời gian một cách khoa học, khéo léo 
để có thể hoàn thành tốt công việc, 
chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái 
chu đáo theo tiêu chí gia đình “No ấm, 
tiến bộ và hạnh phúc”.

Ngoài ra, các chị rất chú ý đến 
việc chăm sóc sức khỏe bản thân qua 
việc luyện tập thể dục, thể thao điều 
đặn, ăn uống khoa học và nghĩ ngơi 
thư giãn hợp lý tái tạo sức lao động.

Có được những kết quả trên, 
phần lớn là nhờ nỗ lực, nhận thức 
đúng đắn của nữ CNVC-LĐ về vai trò 
của mình, cùng với tinh thần trách 
nhiệm của Ban nữ công và sự chỉ 
đạo sâu sát của Ban chấp hành Công 
đoàn, sự hỗ trợ của Lãnh đạo PC Thừa 
Thiên Huế đã giúp chị em hoàn thành 
tốt nhiệm vụ công tác và chu toàn 
cuộc sống gia đình.

Với sự đóng góp tích cực, hết mình 
trong công việc cũng như trong cuộc 
sống, nữ CBCNV PC Thừa Thiên Huế 
nói riêng và nữ CBCNV ngành Điện nói 
chung xứng đáng được tôn vinh, được 
khẳng định vị thế và được tạo điều kiện 
để tiếp tục phát huy hơn nữa năng lực 
của mình trong thời đại mới.

Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 
20/10, người viết bài này xin gửi 
những lời chúc tốt đẹp nhất đến các 
chị em phụ nữ nói chung và chị em 
phụ nữ ngành Điện nói riêng, chúc 
các chị  luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, 
thành công trong công việc và cuộc 
sống để tiếp tục đóng góp, cống hiến 
cho ngành Điện lực Việt Nam ngày 
càng phát triển.

Anh Tuấn

Hoạt động “uống nước nhớ nguồn” được PC Thừa Thiên Huế tổ chức thường xuyên

Tham gia hiến máu tình nguyện
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Trong thời gian một vài năm trở lại đây, xuất hiện 
những khái niệm chưa từng gặp trước đây: Tự do tài 
chính, nghỉ hưu tuổi 30,… khi những người trẻ xác 

định tạo dựng sự nghiệp từ rất sớm 18 tuổi, hay thậm chí 
sớm hơn, từ khi còn trên ghế nhà trường phổ thông, khác 
hẳn với mô hình chuẩn mực truyền thống, mọi việc chỉ bắt 
đầu sau khi tốt nghiệp Đại học… Rất nhiều người thành 
đạt khi còn rất trẻ.

Ngày càng nhiều người thành đạt, mà kiến thức được 
đào tạo ở giảng đường đại học hoàn toàn khác với lĩnh 
vực mà họ thành công: Một kỹ sư vô tuyến điện, một dược 
sỹ lại trở thành những ông chủ thành đạt trong lĩnh vực 
bất động sản, một kỹ sư cơ khí, một kỹ sư điện lạnh lại 
thành công với lĩnh vực nhà hàng,….

Tại Việt Nam, những tấm gương về sự thành đạt 
như ông Đoàn Nguyên Đức, bên cạnh vai trò ông chủ 
của Hoàng Anh Gia Lai, còn là người tiên phong trong 
việc thành lập học viện đào tạo bóng đá. Ông Huỳnh Uy 
Dũng, ông chủ của Khu du lịch Đại Nam và một loạt các 
khu công nghiệp tại Bình Dương, lại là người thiết kế ra 
các trạm sản xuất ô xy di động trong mùa Covid. Minh 
bê ta, người chưa từng được đào tạo tại bất kỳ trường 
nhạc nào, chính là tác giả của ca khúc “Việt Nam ơi” làm 
lay động cả dân tộc Việt Nam. Hay trên thế giới là tỷ phú 
Steve Jobs, người sáng lập ra Apple, bỏ học đại học Reed 
- trường mỹ thuật hàng đầu của Mỹ chỉ sau 6 tháng. Mark 
Zuckerberg, đã rời Harvard sau năm thứ hai để tập trung 
vào Facebook. Nhà thiết kế thời trang Ralph Lauren đã bỏ 
học tại Baruch College -The City College of New York sau 
2 năm học. Michael Dell, ông chủ của hãng máy tính Dell, 
đã bỏ học tại Đại học Texas ở Austin sau khi hoàn thành 
năm thứ nhất đại học để bán máy tính,… đã chỉ ra cho 
chúng ta thấy, không nhất thiết phải học Đại học, hoặc ít 
nhất là, không cần tất cả kiến thức ở Đại học, mới có thể 

thành công (Tất nhiên, để thành công bên cạnh kiến thức, 
cần rất nhiều yếu tố, tư duy bẩm sinh, nền tảng gia đình, 
may mắn,…).

Cuộc cách mạng KHCN 4.0, cùng với sự phát triển 
của mạng xã hội, truyền thông,… đã tạo những ngành 
nghề rất mới, vừa đem lại lợi ích cho cộng đồng, vừa 
đem lại lợi ích cho cá nhân như các streamer, youtuber, 
reviewer… mà không qua đào tạo ở bất cứ một trường 
đại học nào….

Luật Giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018 đã quy định 
Cấp bằng theo trình độ, không phân biệt hình thức đào 
tạo, chính thức xoá bỏ sự phân biệt trong bằng cấp giữa 
hình thức đào tạo chính quy và tại chức.  Đến giờ, việc này 
vẫn gây nhiều tranh cãi, nhưng cũng qua đó, giao lại cho 
doanh nghiệp vai trò của nó - Sử dụng và đánh giá chất 
lượng lao động dựa trên hiệu quả của quá trình làm việc. 
Còn nhiệm vụ của các trường Đại học là đánh giá kết quả 
học tập.

Từ tháng 7/2019, không phân biệt hình thức đào tạo,  
chính thức xoá bỏ sự phân biệt trong bằng cấp giữa hình 

thức đào tạo chính quy và tại chức

ĐẠI HỌC TRUYỀN THỐNG - MÔ HÌNH ĐÀO TẠO ĐÃ LỖI THỜI 

TRONG THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0?

TS.Bùi Mạnh Tú 
Đại học Điện lực

Gần đây, trên các mạng xã hội, có một câu nói đang lan truyền được cho là của một người 
thành công “Tôi thành công, vì tôi không mất thời gian cho việc học những môn không cần 
thiết ở giảng đường đại học”, xét một khía cạnh nào đó, quan điểm này rất đúng....
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Từ một số những phân tích trên, phải chăng mô 
hình Đào tạo Đại học đã trở nên lạc hậu, lỗi thời.  Chúng 
ta cần một Mô hình Đào tạo Đại học mới, có sáng tạo, 
mang tính đột phá, “phá huỷ” tư duy cũ trong thời kỳ 
Cách mạng Công nghiệp 4.0?

Thay vì loay hoay cải tiến chương trình đào tạo, cải 
cách sách giáo khoa,… cố gắng làm theo một mô hình đi 
trước như Harward, MIT, Oxford,… có nên chăng chúng ta 
chỉ nên lấy đó làm tư liệu để tham khảo, trên cơ sở đó xây 
dựng mô hình phát triển của riêng mình. Khi đã đi sau, cần 
phải làm khác người đi trước, thậm chí làm ngược, tạo ra 
sự đột phá, phá huỷ những mô hình cũ hay có thể gọi là 
“Sáng tạo mang tính phá huỷ”.

Cần tư duy sáng tạo, đột phá. Đôi khi cần chấp nhận tư duy 
ngược, ý tưởng "điên rồ"

Cả lý luận và thực tiễn đã chứng minh, nếu những 
người đi sau, có nỗ lực đến bao nhiêu, với mong muốn đạt 
được những thành tựu giống người đi trước, thì mãi mãi 
là người đi sau.

1. Làm trước để trải nghiệm, để tìm hiểu, để biết 
mình cần học gì, phù hợp với ngành nghề gì?

Đã từ rất lâu, việc vào đại học như một tiêu chuẩn 
đánh giá con người. Có người lựa chọn ngành nghề, 
trường đại học theo trào lưu, theo xu hướng, theo mong 
muốn của gia đình, hay theo nguyện vọng cá nhân,…. Tuy 
nhiên có bao nhiêu người sau 4 - 5  năm học trên ghế 
giảng đường đại học, hay sau khi tốt nghiệp đại học mới 
nhận ra mình không đủ khả năng, không phù hợp, hoặc 
đơn giản là không thích làm trong ngành/chuyên ngành 
hay lĩnh vực đó?

Theo các báo cáo, mỗi năm có hàng trăm nghìn cử 
nhân thất nghiệp, con số thực tế còn nhiều hơn thế gấp 
nhiều lần, và không kể tới những người tìm được việc làm 
không liên quan đến lĩnh vực được đào tạo tại trường Đại 
học…. Cả giai đoạn học đại học, ngoài chi phí học tập 
không phải con số nhỏ, tạo ra gánh nặng cho gia đình, 
bản thân người học, còn là sự mất mát về thời gian, tuổi 
trẻ không thể lấy lại. Mất 4 đến 5 năm cho việc phải học 
những thứ không phù hợp, không giúp ích gì hoặc rất ít 
cho công việc, cuộc sống của mình sau này, nhưng thế 

chưa đủ, mất thêm chừng đó thời gian ( 4 đến 5 năm) cho 
việc mất đi các cơ hội nghề nghiệp, trải nghiệm, học tập 
những kiến thức yêu thích, cần thiết cho công việc của 
mình. Một sự lãng phí về tiền bạc, thời gian và tuổi trẻ.

Bao nhiêu trong số những nhân viên này có trình độ Đại 
học? Câu trả lời là "Không nhỏ"

Mô hình ngược lại, làm trước, học sau, Học qua trải 
nghiệm, học trong công việc. Làm để biết mình phù hợp, 
mình thích với điều gì, còn thiếu những kiến thức gì để có 
thể làm tốt những điều mình thích, từ đó mới có cơ sở để 
lựa chọn mình cần học Ngành gì, chuyên ngành gì, môn 
học gì, cần học hỏi gì từ Thầy, từ Trường học.

2. Tư duy đào tạo

Mục đích của Đào tạo Đại học không phải là tạo ra 
những người có Bằng đại học, mà hướng tới mục đích cuối 
cùng, tạo ra những con người có khả năng, có kiến thức, 
trình độ chuyên môn cao giải quyết các vấn đề thực tế của 
cuộc sống, tạo ra của cải vật chất nuôi sống, làm giàu cho 
bản thân người học và xã hội.

Quá trình học tập, trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp 
là một phần không thể thiếu trong quá trình đào tạo.

Với định hướng như vậy, cần một cơ chế để vai trò 
của các doanh nghiệp, sự hợp tác liên trường, các cá nhân, 
tổ chức trong và ngoài nước,… tham gia nhiều hơn, rộng 
hơn, sâu hơn trong quá trình đào. Hạ tầng của doanh 
nghiệp, cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, nhân lực cấp cao, 
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giàu kinh nghiệm… sẽ trực tiếp tham gia vào quá trình 
đào tạo.

Không kể các phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ 
nghiên cứu chuyên sâu, với các ngành học ứng dụng, các 
trường Đại học sẽ hạn chế đầu tư các phòng thí nghiệm 
thực hành, việc đào tạo kỹ năng thực hành sẽ được thực 
hiện tại các doanh nghiệp, thực hành trong các phòng thí 
nghiệm ảo, nhà máy ảo với sự trợ giúp của công nghệ, 
thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR).   Đó là các môi 
trường mà công nghệ, các vấn đề thời sự, cấp bách,  sát 
với thực tiễn, thường xuyên được cập nhật, nhờ đó sau khi 
tốt nghiệp, người học không mất thời gian thích nghi với 
công việc mới.

Cùng với sự phát triển của công nghệ, phát triển 
của Internet, ngày càng có nhiều lựa chọn trong phương 
pháp dạy và học. Đại dịch Covid đã vô tình thúc đẩy sự 
phát triển của các nền tảng, công cụ giao tiếp trực tuyến 
như Zoom Meeting, Google Meet, Microsoft Team, hình 
thức học trực tuyến, từ xa ngày càng trở nên phổ biến. 
Các lớp học được tổ chức với hàng nghìn người học, 
giảng viên đến từ mọi nơi trên thế giới, có thể tổ chức 
bất cứ lúc nào, ở đâu mà không phụ thuộc vào không 
gian và thời gian. Học liệu không còn chỉ là sách, tài liệu 
trong thư viện nhà trường, mà có thể tìm thấy ở mọi nơi 
trên môi trường Internet.

Có thể lựa chọn cách thức dạy và học trực tiếp 
hoặc trực tuyến.

Trong quan niệm truyền thống, cách học truyền 
thống, những điều giáo viên nói là chuẩn mực, luôn 
luôn đúng, cách học Thầy đọc, sinh viên ghi chép. Sinh 
viên được đào tạo để giải quyết các vấn đề đã tồn tại, 
học những cái mọi người đã làm, tư duy làm theo mà 
không tạo ra được động lực phát triển tư duy phản 
biện, tư duy tìm ra những cái mới, chưa ai gặp, chưa 
ai làm… Với tư duy đó, giáo dục Đại học đã tạo ra một 
thế hệ kỹ sư giải quyết rất tốt các công việc, các vấn đề 
được giao, kiểu “cầm tay chỉ việc”, trong khi lại khá lúng 
túng trong các việc cần sự sáng tạo, đột phá ở tầm vĩ 
mô, tìm ra vấn đề, ra đầu bài,….

Mô hình giáo dục hiện đại khuyến khích thảo luận, tư duy 
phản biện, đặt câu hỏi.

Một số mô hình kinh doanh thành công trong thời kỳ 
4.0 như Grab, Uber - kinh doanh tắc xi không xe, Airbnb 
kinh doanh cư trú mà không sở hữu bất kỳ một bất động 
sản nào,… đã cho thấy mô hình cạnh tranh trong giai 
đoạn này đang từng bước chuyển dịch từ việc làm tốt hơn 
những việc mà nhiều người đã làm sang việc tạo ra các 
mô hình khác biệt, chưa ai làm.

Người học được khuyến khích đặt câu hỏi, phản 
biện, đề xuất những ý tưởng, những “idea” khác biệt, 
đột phá, thậm chí “điên rồ”

3. Chuyên ngành, chương trình đào tạo

Cấu trúc chương trình đào tạo Đại học gồm khối Kiến 
thức Đại cương, kiến thức chuyên ngành, đồ án/luận văn 
tốt nghiệp gồm 120 tín chỉ với bằng cử nhân, 150 tín chỉ 
với kỹ sư. Sau khi hoàn thành chương trình đại học, bao 
nhiêu phần kiến thức, bao nhiêu tín chỉ được sử dụng và 
có ích cho công việc? Và bao nhiêu kiến thức cần cho công 
việc mà chúng ta không được đào tạo khi học Đại học?

• Tâm lý học - có phải chỉ dành cho sinh viên Sư phạm?

• Ngôn ngữ lập trình - có phải chỉ dành cho sinh viên 
Công nghệ thông tin?

• Kỹ năng mềm: có phải chỉ dành cho sinh viên Quản 
trị Kinh doanh?

• PR và thiết kế các sản phẩm truyền thông - có 
phải  chỉ dành cho sinh viên Ngoại giao, hay Báo chí và 
tuyên truyền?

• Thông tin và tư vấn sử dụng thuốc - có phải chỉ dành 
cho sinh viên Dược?

• …

Một người bất kỳ, khi ra đời, để có thể làm tốt công 
việc, thì cần tất cả kiến thức nêu trên, không phụ thuộc 
vào chuyên ngành đào tạo, trường Đào tạo. Có thể thấy, 
càng ngày, tính đa dạng trong yêu cầu giải quyết công 
việc, các vấn đề của cuộc sống càng tăng. Học sâu một 
chuyên ngành là chưa đủ, kể cả khi làm việc trong lĩnh vực 
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của chuyên ngành đó.

Ngoại ngữ không chỉ là ngôn ngữ giao tiếp giữa người với 
người, mà còn là giao tiếp giữa người và máy móc, công nghệ.

Ngoại ngữ: ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ. 
Chúng ta được học tiếng Anh - ngôn ngữ quốc tế để giao 
tiếp, tiếp cận văn hoá, cơ hội công việc… và trong thời 
kỳ 4.0 các khái niệm trí tuệ nhân tạo (AI) Máy học, Cloud 
computing,… tham gia vào cuộc sống và cùng chúng ta 
giải quyết các vấn đề là máy móc, là thiết bị, không phải 
con người, vì thế cần phải học một thứ ngoại ngữ khác, 
ngôn ngữ lập trình, coding,…

Mô hình học tất cả các môn học (học phần) của một 
chuyên ngành, học sâu một chuyên ngành giờ không còn 
phù hợp. Để giải quyết các vấn đề hiện nay, ngoài một 
lượng kiến thức chuyên sâu nhất định thì cần rất nhiều 
các kiến thức tổng hợp, liên ngành, đa ngành. Có thể từng 
bước, có lộ trình bỏ khái niệm ngành, chuyên ngành.

Lượng kiến thức cần nhiều hơn, rộng hơn, do đó, việc 
được chọn lọc, được học đúng những kiến thức cần thiết, 
hữu dụng mang yếu tố quyết định, giảm chi phí, tiền bạc, 
thời gian.

4. Vai trò của người thầy

Theo quan niệm truyền thống, trong mối quan hệ 
“Thầy” và “Trò”, Thầy luôn được hiểu là giỏi hơn, làm tốt hơn 
Trò. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên của 4.0, với sự trợ giúp của 
Khoa học công nghệ, lượng kiến thức trước đây cần tích luỹ 
hàng năm, thậm chí gần như cả cuộc đời, thì giờ có thể  tích 
luỹ trong khoảng thời gian ngắn hơn rất nhiều… Kiến thức 
đến từ Internet, từ Website, từ các mạng xã hội Facebook, 
tiktok, youtube… từ những người thầy đến thế giới ảo mà 
có khi cả cuộc đời chúng ta không một lần gặp mặt.

Mô hình chuẩn mực của các giảng viên đại học: Thi 
đầu vào trường với điểm cao, tốt nghiệp thủ khoa hoặc 
loại giỏi, tiếp tục được bồi dưỡng đào tạo ở bậc cao hơn, 
thạc sĩ, tiến sĩ,…  28 tuổi, 30 tuổi đứng trên bục giảng với 
kinh nghệm chủ yếu đến từ thời gian học tập và nghiên 
cứu, trong khi va chạm với những vấn đề thực tiễn rất ít….

Sẽ ra sao nếu một người giảng viên giảng dạy về 
phân tích thị trường với những biến số nhất định trong 

sách vở, tài liệu và thiếu đi những yếu tố bất ổn, mà chỉ có 
trải nghiệm thực tế mới có được. Khi đó những kiến thức 
được học có chắc là những kiến thức mới nhất, cập nhật 
nhất, đã được kiểm chứng??? Những kiến thức đó có thể 
áp dụng cho công việc thực tế có hiệu quả, mà không gây 
ra tổn thất hay sai lầm đáng tiếc nào?

Do đó, quá trình đào tạo cần những người thầy đến 
từ thực tiễn, những doanh nhân thành đạt, chuyên gia, 
những kỹ sư lành nghề… những người có nhiều kinh 
nghiệm, trải qua nhiều mất mát, thất bại, những bài học 
xương máu mà không trường lớp nào có thể dạy được.

Giáo viên là một nghề nghiệp như bao nghề nghiệp 
khác, với những đặc trưng nghề nghiệp của riêng mình 
tuân theo đầy đủ các quy luật cung cầu của thị trường, 
công bằng của cuộc sống. Mức thu nhập tỉ lệ thuận với lợi 
ích đem lại, lợi ích do xã hội, được thị trường chấp nhận. 
Bất kỳ ngành nghề nào, sẽ bán được sản phẩm mà xã hội, 
thị trường cần. Sản phẩm của mình có tốt, xuất sắc đến 
bao nhiêu nhưng xã hội không cần thì cũng bị đào thải.

Trong quá trình học tập, rất cần những người Thầy
đến từ thực tiễn

Trong thời kỳ 4.0 đã hình thành các trường Đại học 
ảo, với những giáo viên là những người thuộc nhóm giỏi 
nhất trong lĩnh vực của mình đến từ mọi nơi trên thế giới, 
những lớp học hàng nghìn, hàng trăm nghìn người. Thu 
nhập của giáo viên có thể lên đến hàng trăm triệu, thậm 
chí hàng tỉ đồng, những con số không tưởng trong mô 
hình giáo dục Đại học truyền thống.

Để nhận được mức lương, mức đãi ngộ mong muốn, 
sự thừa nhận của xã hội, thì sức ép, áp lực vô hình đặt lên 
người giáo viên cũng rất lớn, thay vì chịu sự giám sát của 
một nhóm, một bộ phận chuyên trách, giờ là sự giám sát 
của toàn xã hội.

Sự cạnh tranh sẽ xuất hiện, mỗi người giáo viên phải 
tự ý thức về việc nâng cao, cập nhật kiến thức thường 
xuyên (khi chu kỳ thay đổi, cập nhật trong thời kỳ 4.0 ngày 
càng ngắn lại, kiến thức có thể lạc hậu sau 1 năm, 1 tháng, 
và cũng có thể sau 1 ngày), xây dựng thương hiệu cá nhân,  
rèn luyện bản lĩnh, thái độ,… một cách tự giác. Mọi hành vi 
tiêu cực, thiếu chuẩn mực sẽ vĩnh viễn bị loại bỏ.
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Bất kỳ ai có kiến thức, kinh nghiệm và khả năng sư 
phạm và mong muốn truyền đạt kiến thức đều có thể 
trở thành giáo viên, khái niệm Giáo viên sẽ không xuất 
phát từ ngạch bậc, chức danh nghề nghiệp, hay bằng 
cấp, chức danh thạc sĩ, tiến sĩ… khi đó, vai trò của người 
thầy sẽ chuyển dần từ việc dạy kiến thức thuần tuý, sang 
người đồng hành, tư vấn, người huấn luyện viên

5. Định hướng

Một mô hình phù hợp trong giai đoạn hiện nay, phải 
được làm rõ được quyền, trách nhiệm và tối ưu lợi ích của 
từng chủ thể trong mối quan hệ giữa người học - Nhà trường 
- Doanh nghiệp (rộng hơn chính là thị trường, xã hội)

Với người học:

Người học khi có nhu cầu, có thể học ở bất kỳ thời 
điểm nào, kể cả khi đang là học sinh Phổ thông, được chủ 
động lựa chọn môn học thuộc bất kỳ một chuyên ngành, 
một ngành học nào, hình thức học (trực tiếp hoặc trực 
tuyến), trường Đại học. Có thể lựa chọn:

Mối quan hệ giữa người học - Nhà trường - Doanh nghiệp

• 2 tín chỉ Tâm lý học tại Đại học sư phạm,

• 8 tín chỉ tiếng Hàn tại Đại học Khoa học xã hội và 
nhân văn,

• 4 tín chỉ Cơ sở dữ liệu tại Đại học Khoa học và Công 
nghệ,

• 4 tín chỉ Nhiệt động kỹ thuật tại Đại học Điện lực,

• 8 tín chỉ Lập trình Python tại Đại học FPT,

• 4 tín chỉ tiếng Anh cơ sở tại Đại học sư phạm ngoại 
ngữ,

• 2 tín chỉ về Tài chính tiền tệ tại Học viện Ngân hàng,

• 4 tín chỉ về Logistic và vận tải quốc tế tại Đại học 
Ngoại thương,

• 3 tín chỉ Tôn giáo và quan hệ quốc tế tại học viện 

ngoại giao,…

• 3 tín chỉ Kinh tế học du lịch & Khách sạn tại đại học 

RMIT,

• …

Sau khi hoàn thành một số lượng tín chỉ nhất định 

(110 tín chỉ với khối cử nhân, 140 tín chỉ với khối kỹ sư), 

nếu có nhu cầu, có thể đăng ký làm đồ án/luận văn tốt 

nghiệp (với số lượng 10 tín chỉ) ở một trường bất kỳ, và với 

một chuyên ngành bất kỳ vào bất kỳ thời điểm nào người 

học mong muốn và phù hợp với lịch tổ chức của cơ sở đào 

tạo. Nếu bảo vệ thành công, sẽ được cơ sở đào tạo này cấp 

bằng cử nhân hay kỹ sư.

Người học - Người tiêu dùng - Người trả phí sẽ được 

lựa chọn những gì thực sự cần thiết, sử dụng những dịch 

vụ tốt nhất, xứng đáng với chi phí họ bỏ ra, đảm bảo chi 

phí cho việc học tập là một quá trình đầu tư sinh lời, thời 

gian hoàn vốn và bắt đầu có lãi khi làm việc cho doanh 

nghiệp, chính là một trong những tiêu chí đánh giá chất 

lượng của cơ sở đào tạo.

Người học được chủ động lựa chọn thời gian học, môn học, 

trường học và cách học theo mong muốn của mình

Với chương trình đào tạo mềm dẻo linh hoạt, bên 

cạnh lựa chọn làm việc cho doanh nghiệp, người học hoàn 

toàn có đủ kiến thức để tạo lập doanh nghiệp, hướng đi 

khác biệt của riêng mình.

Trường Đại học

Việc đào tạo được chia sẻ cùng với doanh nghiệp, 

bằng hạ tầng cơ sở vật chất, bằng các đề bài, câu hỏi 

thực tiễn, cấp thiết,… giúp các trường Đại học giành 

nhiều nguồn lực hơn cho việc nghiên cứu, sáng tạo, nâng 

cao chất lượng đào tạo, phát triển những lĩnh vực thế 

mạnh. Trường Đại học tập trung vào giảng dạy, và đánh 

giá kết quả quá trình học tập của người học tại trường.
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Trường Đại học không phải lo phân bổ nguồn lực cho 
công tác tuyển sinh, chất lượng đào tạo do người sử dụng 
lao động đánh giá - Doanh nghiệp, mức lương, thu nhập 
của người học sau khi tốt nghiệp sẽ chính là sức hút người 
học đến với Trường. Nếu mức lương nhận được cao, sẽ tạo 
dựng được thương hiệu và những người có nhu cầu sẵn 
sàng chi trả mức học phí cao để học tại Trường Đại học đó. 

Công tác quản lý sẽ đơn giản hơn rất nhiều, khi người 
học là những người thực sự có mong muốn, có nhu cầu, 
cán bộ giảng viên sẽ làm việc hoàn toàn tự giác. Thay vì 
quản lý theo chương trình đào tạo, sẽ quản lý theo môn 
học, việc phân công giảng dạy, đánh giá, thống kê theo 
môn học, chứng nhận kết quả sẽ đơn giản hơn rất nhiều, 
có thể dễ dàng áp dụng các quy trình số hoá, chuyển đổi 
số cho công tác quản lý.

Với doanh nghiệp

Doanh nghiệp được tham gia trực tiếp vào quá trình 
đào tạo, các vấn đề thực tiễn, cấp bách, các lĩnh vực liên 
quan trực tiếp đến công việc được đưa vào chương trình 
đào tạo, nhờ đó người học được học đầy đủ kiến thức 
chuyên sâu, vừa nắm được các kiến thức hỗ trợ, giúp thích 
nghi nhanh với công việc.

Doanh nghiệp sẽ nhận được nguồn nhân lực chất 
lượng cao, được trang bị kiến thức toàn diện, thích nghi 
nhanh với công việc và không tốn thời gian cho việc đào 
tạo lại.

Doanh nghiệp định giá sản phẩm đào tạo - người lao động 
qua chất lượng, hiệu quả công việc

  "Đi sau, nhưng làm khác người đi trước, các công 
cụ 4.0 chủ yếu hỗ trợ cho sự làm khác, làm ngược, bằng 
cách này chúng ta sẽ đi trước một cách vượt trội các nước 
đi trước chúng ta. 4.0 đi liền với từ Distructive, tức là phá 
huỷ, đột phá. Gọi là sự sáng tạo mang tính phá huỷ"* 

“Bài viết có sử dụng một số nội dung và trích dẫn trong 
phát biểu của ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông 
tin truyền thông khi nói về Giáo dục trong thời kỳ 4.0”. Bài viết 
thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

 
Nhà trường chịu trách nhiệm đào tạo và đánh giá kết quả của người học
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Tại phiên họp lần này, Ban Chỉ 
đạo  đánh giá tình hình thực 
hiện các nhiệm vụ trọng tâm, 

chương trình hành động về chuyển 
đổi số của các đơn vị sau phiên họp 
thứ nhất  (tháng 4/2021) đến nay. 
Trong đó, Ban Chỉ đạo đánh giá nhận 
thức của người lao động về ứng dụng 
công nghệ của CMCN 4.0 đang có 
chuyển biến tốt hơn, có sự lan tỏa 
trong tập đoàn. Nhiều ứng dụng 
khoa học công nghệ, công nghệ 4.0 
vào hoạt động SXKD là những minh 
chứng cụ thể mang tính thuyết  phục 
cao đối với CBCNV. 

Về việc thực hiện các nhiệm vụ 
thuộc Đề án chuyển đổi số giai đoạn 
2021 - 2025, tính đến ngày 15/8/2021, 
các đơn vị trong toàn tập đoàn đã 
hoàn thành 369/1.172 nhiệm vụ cụ 
thể được tập đoàn giao (trên cơ sở 
92 nhiệm vụ khung), trong đó các 
nhiệm vụ hoàn thành chủ yếu trong 
lĩnh vực quản trị (125 nhiệm vụ). 
Các đơn vị hoàn thành nhiều nhiệm 
vụ nhất gồm: Tổng công ty Điện lực 
miền Trung (60 nhiệm vụ), Tổng công 
ty Điện lực miền Nam (59 nhiệm vụ), 
Cơ quan EVN (46 nhiệm vụ), Tổng 
công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (23 
nhiệm vụ), Tổng công ty Truyền tải 
điện Quốc gia (21 nhiệm vụ).

Tuy nhiên, trong quá trình 
thực hiện, các đơn vị vẫn gặp phải 
những vướng mắc cần thêm thời gian 
giải quyết như:  Chưa làm chủ được 
các công nghệ mới AI, Bigdata,...; 
nguồn nhân lực kiêm nhiệm; năng 
lực đội ngũ thực hiện chưa thực sự 
đáp ứng,... Nhiều đơn vị gặp khó khăn 
trong quá trình triển khai và không 
đáp ứng tiến độ đề ra, trong đó có các 
nguyên nhân chủ quan như: đánh giá 
sai khối lượng, chưa hình dung hết sự 
phức tạp,...

Bên cạnh đó, việc triển khai Đề 
án chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 
2025 hiện đang tạo ra sự chồng chéo 

nhiệm vụ, khó khăn trong quản lý 
đầu việc, phân tách phạm vi công 
việc giữa nhiệm vụ chuyển đổi số 
và nhiệm vụ ứng dụng công nghệ 
4.0;  khối lượng đầu việc tại một số 
đơn vị chuyên trách về chuyển đổi số 
hiện quá lớn, gây quá tải nguồn nhân 
lực trong quá trình triển khai.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch 
HĐTV EVN Dương Quang Thành ghi 
nhận, đánh giá cao nỗ lực của các 
tổ công tác và các đơn vị trong tập 
đoàn đã triển khai Nghị quyết số 68/
NQ-HĐTV bằng những chương trình 
hành động cụ thể. Một số đơn vị đã 
chủ động đề xuất những nhiệm vụ 
trọng tâm, thể hiện quyết tâm trong 
công tác chuyển đổi số. 

Trước các khó khăn, thách thức 
của chuyển đổi số trong hoạt động 
đầu tư - xây dựng, sản xuất, kinh 
doanh & dịch vụ khách hàng của Tập 
đoàn, Chủ tịch HĐTV EVN đề nghị các 
đơn vị phải thực sự chủ động và sáng 
tạo trong huy động nguồn lực triển 
khai chuyển đổi số; chủ động lựa 
chọn, triển khai các nội dung, công cụ 
chuyển đổi số thích hợp với điều kiện 
của đơn vị mình. Xem xét cho phép 
các đơn vị xây dựng các phần mềm 
riêng phục vụ công việc của đơn vị 
mình, trên cơ sở phù hợp hệ sinh thái 
số chung toàn EVN. Đối với các phần 
mềm, ứng dụng đã  được các đơn vị 
hoàn thành xây dựng, vận hành ổn 
định, cần xây dựng các quy trình, 
hướng dẫn sử dụng để trao đổi, chia 

sẻ cho các đơn vị khác để tham khảo, 
học tập...

Đặc biệt, Chủ tịch HĐTV EVN 
yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phải 
thực sự  quan tâm, sâu sát  hơn nữa 
trong công tác chuyển đổi số tại đơn 
vị mình,  để công tác chuyển đổi số 
trong toàn tập đoàn đảm bảo đúng 
tiến độ, chất lượng đề ra.

Lãnh đạo EVN cũng chỉ đạo Ban 
Viễn thông và Công nghệ thông tin 
(cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) 
xây dựng và ban hành các bộ tiêu 
chí  đánh giá mức độ  chuyển đổi 
số, làm cơ sở áp dụng đánh giá, chấm 
điểm các đơn vị trong năm 2022; lập 
kế hoạch và các mốc thời gian cụ thể 
triển khai các nhiệm vụ, hoạt động, 
chương trình chuyển đổi số của các 
đơn vị; bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả 
chuyển đổi  số (hoàn thành trong 
tháng 6/2022),....

Chủ tịch HĐTV EVN cũng yêu 
cầu các tổ công tác thuộc Ban Chỉ 
đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc 
các kết luận của Ban Chỉ đạo tại 
phiên họp thứ nhất, đặc biệt chú 
trọng thông tin,  tuyên truyền, vận 
động  mỗi  CBCNV trong toàn tập 
đoàn khơi dậy khát vọng chuyển đổi 
số, không ngừng nỗ lực học tập, trau 
dồi, cập nhật kiến thức về ứng dụng 
khoa học công nghệ  trong sản xuất 
kinh doanh, góp phần cùng tập đoàn 
chuyển đổi số thành công.

P.T - Hùng Anh

CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG TOÀN EVN 
PHẢI ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ, CHẤT LƯỢNG

Đây là yêu cầu của ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN), Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 
vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Ban Chỉ đạo đã họp phiên thứ 
2 theo hình thức trực tuyến, ngày 16/9.

Phiên họp được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu đơn vị trực thuộc EVN.
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Mọi lúc, mọi nơi

Trong tháng đầu mùa khô năm 
nay, khi nhận hóa đơn tiền điện, chị 
Lưu Cẩm Phùng, một khách hàng 
sử dụng điện tại TP. Cần Thơ, hoang 
mang vì chỉ số tháng này tăng đột 
biến. Chị Phùng liền tìm hiểu, đồng 
thời tải App CSKH EVNSPC về điện 
thoại để theo dõi. Với hỗ trợ của App, 
chị Phùng dễ dàng kiểm tra chỉ số 
điện hàng ngày của gia đình, so sánh 
lượng điện sử dụng tháng này so với 
tháng liền kề và cùng kỳ năm trước… 
Qua đó, phát hiện, “thủ phạm” khiến 
lượng điện của gia đình tăng vọt 
trong thời gian qua là chiếc máy lạnh 
bị bỏ quên gần một năm qua chưa 
được vệ sinh.

Chỉ với chiếc điện thoại thông 
minh, giờ đây người sử dụng điện 
có thể chạm tay là có thể xem được 
chỉ số điện, tiền điện, báo sự cố điện, 
sửa chữa... Chị Nguyễn Thanh Thảo 
(phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương) cho biết, thời 
gian qua việc cài đặt App và Zalo của 
ngành điện đã tạo thuận lợi rất nhiều 
cho người dân, khách hàng. Các 
thông tin về chi phí tiền điện, thông 
báo cắt điện do sửa chữa đường dây 
và việc tương tác gửi thông báo về sự 
cố điện cũng được điện lực cử người 
giải quyết nhanh chóng. “Thông qua 
App Zalo, gia đình tôi đã 2 lần nhận 
được thông báo của điện lực về việc 
giảm tiền điện cho khách hàng do 
ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. 
Theo tôi, trong tình hình dịch bệnh, 
ứng dụng này rất hữu ích cho người 
dân”, chị Thảo chia sẻ.

Ông Phan Thanh Lâm - Phó giám 
đốc Công ty Điện lực Bình Dương 
cho biết, chia sẻ thêm việc ứng dụng 
công nghệ đã đem lại hiệu quả trong 
hoạt động sản xuất, kinh doanh rất rõ 
nét. Cụ thể, nếu trước đây không có 
các ứng dụng trực tuyến như App và 
Zalo, việc liên hệ, tương tác giữa công 
ty với khách hàng mất rất nhiều thời 

gian nhưng vẫn không đạt được hiệu 
quả như mong muốn.

Ông Nguyễn Phước Đức - Tổng 
giám đốc EVNSPC cho biết, năm 
2021 EVNSPC tập trung triển khai 
chuyển đổi số theo chủ trương của 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Từ 
đầu năm 2021 đến nay, EVNSPC thực 
hiện nhiều các giải pháp nhằm tăng 
cường chuyển đổi số trong nhiều 

lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty 
như quản trị, kinh doanh điện năng, 
quản lý vận hành hệ thống điện, 
công nghệ thông tin, trong đó đặc 
biệt chú trọng đến công tác dịch vụ, 
chăm sóc khách hàng. Hiện EVNSPC 
đã hoàn thành trên 60% các hạng 
mục liên quan công tác chuyển đổi 
số được Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) giao.

Tính đến tháng 7/2021, EVNSPC 
đang cung cấp điện cho tổng số 
8.795.710 khách hàng. Trong đó, tỷ lệ 
khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp 
điện trực tuyến cấp độ 4 đạt 99,24%; 
tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng 
dịch vụ công Quốc gia đạt 60,50%; 
tỷ lệ điện tử hóa toàn bộ quá trình 
cung cấp dịch vụ điện đạt 97,81; tỷ lệ 
khách hàng sử dụng các dịch vụ điện 
qua App CSKH / Zalo đạt gần 55%.

Cùng thời gian trên, Trung tâm 
chăm sóc khách hàng EVNSPC nhận 
được 1.663.714 yêu cầu của khách 
hàng, tăng 43% so với cùng kỳ năm 
2020. Trong đó có 1.821.373 yêu cầu 
khách hàng thực hiện qua cuộc gọi 
đến tổng đài 19001006 - 19009000; 

ĐẨY MẠNH SỐ HÓA DỊCH VỤ ĐIỆN KHU VỰC MIỀN NAM

Nhằm đạt mục tiêu chuyển 
đổi hoàn toàn các dịch vụ điện 
qua kênh trực tuyến, thực hiện 
chuyển đổi số giai đoạn 2021-
2025, Tổng công ty Điện lực 
miền Nam (EVNSPC) đang đẩy 
mạnh việc số hóa công tác kinh 
doanh và chăm sóc khách hàng 
sử dụng điện trên địa bàn 21 
tỉnh thành phía Nam.

Tổng công ty Điện lực miền Nam ký kết hợp tác với Tập đoàn FPT về chuyển đổi số
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16.066 yêu cầu gửi qua Email và 
3.394.487 yêu cầu truy cập trang Web 
chăm sóc khách hàng.

Nhiệm vụ trọng tâm

EVNSPC cho biết, đơn vị đang nỗ 
lực triển khai các ứng dụng chăm sóc 
khách hàng theo hướng số hoá hoàn 
toàn. Trong đó, EVNSPC cung cấp 
cho khách hàng số liệu đo đếm (chỉ 
số, sản lượng) hàng ngày thông qua 
App/Web CSKH đến nay đã thực hiện 
được 2.383.288 công tơ/3.195.215 
công tơ đạt 80%. EVNSPC cũng đang 
xem xét hợp nhất các ứng dụng ngoài 
hiện trường đang triển khai hướng 
đến sử dụng duy nhất một App dùng 
chung các phân hệ được tích hợp lại 

(App khảo sát cấp điện, App GCS gạch 
nợ mobile, App kiểm tra hệ thống đo 
đếm ngoài hiện trường, App sơ đồ 
đơn tuyến). Thực hiện thiết kế lại Web 
CSKH, App CSKH theo hướng hiện đại, 
phù hợp với giao dịch điện tử và dễ sử 
dụng hơn với khách hàng dự kiến quý 
3-2021 sẽ hoàn thành.

Ông Nguyễn Phước Đức chia 
sẻ, việc chuyển đổi số trước tiên là 
chuyển đổi về nhận thức. EVNSPC 
đã và đang triển khai chương trình 
nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng 
về chuyển đổi số, phát triển doanh 
nghiệp số cho lãnh đạo Tổng công ty, 
cán bộ, công nhân viên và người lao 
động trong EVN SPC. Nội dung bao 

gồm: Xác định rõ tầm nhìn và giá trị 
mang lại từ quá trình chuyển đổi số; 
Nắm bắt và củng cố các yếu tố bên 
trong cần thiết cho việc chuyển đổi 
số; Xây dựng kế hoạch và thực hiện 
chuyển đổi số từ bộ phận đến toàn 
diện; Đánh giá lợi ích và duy trì trạng 
thái chuyển đổi số dài hạn.

“Chuyển đổi số là chương trình 
trọng tâm và quan trọng nhất của 
EVNSPC giai đoạn hiện nay, là động 
lực mạnh mẽ giúp EVNSPC tiếp tục 
nâng cao năng lực cạnh tranh, phát 
huy tốc độ tăng trưởng và gia tăng 
uy tín đối với khách hàng” - ông Tổng 
giám đốc EVNSPC nhấn mạnh.

Vững chắc nền móng chuyển 
đổi số

Tháng 5/2021, EVNSPC và Tập 
đoàn FPT ký kết thỏa thuận hợp tác 
chiến lược về lĩnh vực chuyển đổi số 
trong hệ thống quản trị, kinh doanh 
điện năng và quản lý vận hành, nhằm 
hiện thực hóa mục tiêu EVNSPC sẽ 
trở thành doanh nghiệp số vào năm 
2025.

Để đạt được điều này, EVNSPC 
bám sát vào 5 mục tiêu giai đoạn 
2021-2022 hướng đến năm 2025 mà 
FPT đề xuất, gồm: Đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ số để đổi mới, cải 
tiến quy trình quản lý và vận hành 
hệ thống điện; Thiết kế trải nghiệm 
nhằm thu hút ngày càng nhiều 
khách hàng tương tác trên các kênh 
kỹ thuật số, tăng cường phân tích để 
thấu hiểu khách hàng; Cải tiến quy 
trình, tối ưu hóa hoạt động quản trị 
doanh nghiệp, tăng cường quản trị 
và ra quyết định dựa trên dữ liệu; Xây 
dựng một hệ sinh thái số mạnh mẽ, 
linh hoạt, tăng cường tối đa các dịch 
vụ, dữ liệu dùng chung, tăng cường 
an ninh bảo mật…

Hoàn thành 5 mục tiêu đề ra sẽ 
giúp EVNSPC xây chắc nền móng, trở 
thành một đơn vị vững mạnh trong 
EVN về chuyển đổi số và vận hành 
trên nền tảng số, tiết kiệm chi phí, 
nâng cao năng lực phục vụ khách 
hàng và năng suất lao động./.

Mạnh Đức
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Ngày 24/9, Phó Tổng giám 
đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) - ông Ngô Sơn Hải đã có 
buổi làm việc với Công ty Cổ 
phần Đầu tư nước sạch sông Đà 
về vận hành Nhà máy Thủy điện 
Hòa Bình cấp nước cho hạ du 
trong những tháng cuối năm 
2021 và đầu năm 2022. 

Nước về hồ thiếu hụt nghiêm 
trọng

Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống 
điện Quốc gia (EVNNLDC), trong mùa 
mưa năm nay, lượng nước về các hồ 
chứa thủy điện trên lưu vực sông Đà 
chỉ bằng 61  - 80% so với trung bình 
nhiều năm (TBNN), đặc biệt các lưu 
vực giữa của các hồ Hòa Bình và Sơn 
La chỉ bằng 20 - 65% so với TBNN. 
Tổng lượng nước về trong giai đoạn 
mùa mưa trên nhánh sông Đà thiếu 
hụt khoảng 15 tỷ m3 so với TBNN.

Tính đến ngày 23/09/2021, tổng 
lượng nước tích được ở các hồ này 
chỉ đạt khoảng 9,76 tỷ m3, tương ứng 
64,6% dung tích hữu ích (thiếu hụt 
khoảng 5,36 tỷ m3  so với mực nước 
dâng bình thường). Cụ thể, tỷ lệ nước 
tích được của các hồ như sau: Lai Châu 
64,8%, Sơn La 61,6%, Bản Chát 74,8%, 
Hòa Bình 64,9%. Trong đó, tại hồ Hòa 
Bình, hiện mới tích được lên 106,24m, 
thấp hơn 6,66m so với quy định 
(112,9m) và thấp hơn 10,76m so với 
mực nước dâng bình thường.

Dự kiến, đến ngày 31/12/2021, 
tổng lượng  nước tích được của các 
hồ chứa trên lưu vực này chỉ đạt 13,3 
tỷ m3, thiếu hụt khoảng 1,78 tỷ m3 so 
với mực nước dâng bình thường nếu 
tần suất nước về tiếp tục duy trì như 
thời gian qua, cùng với việc các nhà 
máy  thực hiện khai thác theo  Quy 

trình vận hành liên hồ. Trong đó, riêng 
hồ Hòa Bình dự kiến tích được lên cao 
trình 113,1m (thấp hơn khoảng 3,9m 
so với mực nước dâng bình thường).

Cần sử dụng nước tiết kiệm, 
hiệu quả

Theo ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng 
giám đốc EVN, giai đoạn mùa khô các 
năm 2019 - 2020, EVN  nhận được 
văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư 
nước sạch sông Đà, trong đó có nêu 
yêu cầu duy trì dòng chảy sau đập 
Nhà máy Thủy điện Hòa Bình không 
nhỏ hơn 750 m3/s,  liên tục 24/24h. 
Trong thời gian tới, nếu vẫn tiếp tục 
đáp ứng các yêu cầu phát sinh để cấp 
nước cho Nhà máy nước sông Đà, sẽ 
dẫn đến khả năng không tích được 
nước của các hồ chứa để đảm bảo đủ 
nước cho gieo cấy vụ Đông Xuân khu 
vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ 
sắp tới  (dự kiến cần 3,4 tỷ m3), cũng 
như đảm bảo nước trong các tháng 
mùa khô 2022.

EVN KIẾN NGHỊ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ, 

TIẾT KIỆM NGUỒN NƯỚC TỪ CÁC HỒ THUỶ ĐIỆN

Gian máy của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình

Trên bậc thang thủy điện 
sông Đà, có 4 hồ chứa thủy 
điện lớn gồm Lai Châu, Bản 
Chát, Sơn La, Hòa Bình, với 
tổng dung tích hữu ích là 15,1 
tỷ m3.

Hàng năm, ngoài nhiệm 
vụ đảm bảo cấp nước hạ du 
(phục vụ gieo cấy vụ Đông 
Xuân, duy trì dòng chảy theo 
Quy trình vận hành liên hồ) 
còn đóng góp công suất 
khoảng 6.260MW và sản 
lượng khoảng 25,6 tỷ kWh cho 
hệ thống điện miền Bắc nói 
riêng và hệ thống điện quốc 
gia nói chung.
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Việc duy trì vận hành liên tục 
Nhà máy Thủy điện Hòa Bình với 
yêu cầu lưu lượng cao (750 m3/s) 
trong năm nay và các năm tới sẽ 
gặp nhiều khó khăn do biến đổi 
khí hậu. Ngoài ra, theo cân đối 
dài hạn trong những năm tới, khu 
vực miền Bắc tiếp tục  phải đối 
diện với nguy cơ căng thẳng về 
nguồn điện.

Tại cuộc họp, Tổng giám đốc 
Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch 
sông Đà - ông Nguyễn Xuân Quý 
cũng chia sẻ với EVN về những 
khó khăn do nước về các hồ thủy 
điện rất thấp. Các nhà máy thủy 
điện này bên cạnh đảm bảo cấp 
nước hạ du, còn thực hiện nhiều 
nhiệm vụ quan trọng khác như 
đảm bảo phát điện mùa khô, đảm 
bảo cấp nước phục vụ đổ ải vụ 
Đông Xuân hàng năm. 

Cũng theo ông Nguyễn 
Xuân Quý, để giải quyết khó 
khăn trong việc lấy nước, tháng 
3/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư 
nước sạch sông Đà đã được các 
sở, ban, ngành của tỉnh Hoà Bình 
đồng thuận về giải pháp hạ thấp 
đáy sông tại khu vực cửa kênh 
để khơi thông dòng chảy, dẫn 
nước vào trong cửa kênh sau đó 
tiếp tục xử lý bằng bơm động lực 
đưa nước vào kênh. Tuy nhiên, 
đến  nay, công ty vẫn chưa nhận 
được văn bản chấp thuận của 
UBND tỉnh Hòa Bình. Bên cạnh 
đó, công ty cũng đã  xây dựng 
trạm bơm dâng đầu kênh, kiên 
cố hóa kênh mương để giảm thất 
thoát nguồn nước, giảm thời gian 
vận chuyển nước từ đầu kênh về 
đến trạm bơm sông.

Tại cuộc họp này, Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam cũng đã đề 
nghị Công ty Cổ phần Đầu tư 
nước sạch sông Đà đẩy nhanh 
tiến độ các công trình, giải pháp 
của đơn vị để chủ động sản xuất 
kinh doanh, không phụ thuộc 
vào việc vận hành Nhà máy Thuỷ 
điện Hòa Bình, đặc biệt trong bối 
cảnh biến đổi khí hậu như hiện 
nay.

Ngân Hà

EVN THAM DỰ HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG 
CÁC LÃNH ĐẠO NGÀNH ĐIỆN KHU VỰC 

ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 37

Sáng 6/9, Hội nghị lần thứ 37 Hội đồng các lãnh đạo ngành Điện khu 
vực Đông Nam Á (gọi tắt là HAPUA) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. 
Đoàn đại biểu Việt Nam do ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng giám đốc Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm Trưởng đoàn, dự và phát biểu từ đầu cầu 
Hà Nội.

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh phát biểu tại hội nghị

Hội nghị do Tập đoàn Điện lực Thái Lan (EGAT) - Chủ tịch Hội đồng HAPUA 
đương nhiệm tổ chức. Cùng dự có các đoàn đại biểu từ Ủy ban Thư ký HAPUA, 
đại diện lãnh đạo các đơn vị Điện lực của 10 nước Brunei, Campuchia, Indonesia, 
Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Tại hội nghị lần này, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các 
hoạt động nằm trong Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực năng lượng các nước 
ASEAN, như: kế hoạch hành động ASEAN về hợp tác năng lượng (giai đoạn 2); 
tiến độ của việc nghiên cứu kế hoạch tổng hợp kết nối ASEAN III (AIMS III)...

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nghe Uỷ ban Thư ký HAPUA thông tin 
kết quả Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN lần thứ 39 về năng lượng (SOME) 
vào tháng 6/2021 vừa qua; các thông tin cập nhật về dự án kết nối điện giữa 4 
quốc gia Lào, Thái Lan, Malaysia và Singapore (LTMS-PIP); thông qua Tuyên bố 
chung của Hội nghị Hội đồng HAPUA lần thứ 37.

Nhân dịp này, Thái Lan đã chính thức chuyển giao vị trí Chủ tịch Hội đồng 
HAPUA nhiệm kỳ tiếp theo cho Việt Nam. Theo thông lệ, Hội nghị Hội đồng 
HAPUA sẽ được tổ chức thường niên tại 1 nước ASEAN theo thứ tự ABC. Theo 
chu kỳ này, 10 năm Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức 1 lần. Lần gần nhất Việt Nam 
giữ chức Chủ tịch Hội đồng HAPUA là giai đoạn 2011 - 2012.

HAPUA được thành lập vào năm 1981, với 5 nước thành viên ban đầu là 
Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Cùng với sự phát triển 
của ASEAN, tổ chức HAPUA cũng ngày càng lớn mạnh.

Huy Phong
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Ngày 7/9, EVN ban hành 
văn bản số 400/TB-EVN thông 
báo về việc tổ chức cuộc thi 
“Tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến 
chuyển đổi số trên nhóm 
Facebook Đồng nghiệp EVN”.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm 
kiếm các ý tưởng, sáng kiến 
chuyển đổi số (CĐS) có thể 

áp dụng để mang lại hiệu quả trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu 
tư xây dựng của đơn vị cũng như Tập 
đoàn. Đồng thời, truyền thông tinh 
thần CĐS của EVN đến từng người lao 
động thông qua các hoạt động thiết 
thực; khơi gợi tinh thần đổi mới sáng 
tạo trong hoạt động CĐS của toàn 
thể CBCNV EVN. Qua cuộc thi cũng sẽ 
góp phần phát triển số lượng  thành 
viên nhóm Đồng nghiệp EVN - kênh 
truyền thông nội bộ của Tập đoàn.

Đối tượng dự thi gồm toàn 
thể CBCNV EVN - là thành viên của 
nhóm Facebook Đồng nghiệp EVN. 

Các thành viên Ban tổ chức, Ban 
Giám khảo (BGK) không được tham 
gia cuộc thi.  Người dự thi ghi rõ họ 
tên, đơn vị; bài dự thi phải được gắn 
hashtag là #ytuongCDSEVN.

Thời gian để CBCNV EVN dự thi: 
từ ngày 10/09/2021 đến hết ngày 
10/12/2021. Các bài thi sẽ được 
chốt tương tác vào lúc 14h00 ngày 
17/12/2021.  Ban Tổ chức dự kiến 
công bố kết quả cuộc thi và trao giải 
thưởng vào ngày 21/12/2021.

Theo thể lệ, ý tưởng, sáng 
kiến phải được trình bày trên 
nhóm  Facebook  Đồng nghiệp  EVN
(https://www.facebook.com/groups/
dongnghiepevn). Nội dung viết không 
quá 200 chữ, kèm theo tối đa 1 hình vẽ 
thể hiện được nội dung ý tưởng, công 
cụ kỹ thuật số (mobile, web, mạng xã 
hội doanh nghiệp, các phần mềm/ứng 
dụng, các nền tảng kỹ thuật số, kênh 
thanh toán...) và mô tả ngắn gọn tác 
động chuyển đổi số của ý tưởng, sáng 
kiến  CĐS. Mỗi  CBCNV  EVN  tham gia 
không quá 03 ý tưởng, sáng kiến trong 
cả cuộc thi.

Các ý tưởng, sáng kiến CĐS dự thi 
phải thiết thực, sát với các hoạt động 
sản xuất kinh doanh, quản lý quản trị 
tại đơn vị. Các ý tưởng tập trung vào 
việc cải thiện, nâng cao hiệu quả hoạt 
động sản xuất, kinh doanh; nâng cao 
hiệu quả, sự minh bạch trong hoạt 
động quản lý của đơn vị; cải thiện và 
nâng cao năng suất lao động; đảm 
bảo an toàn lao động, vệ sinh môi 
trường... Các tác giả không dự thi với 
các nội dung lấy từ các chương trình, 
dự án đã được các cấp có thẩm quyền 
của EVN hoặc đơn vị phê duyệt.

Ban Giám khảo chấm điểm dựa 
các bài thi trên 4 tiêu chí (tính mới, 
sáng tạo; tính khả thi; tính hiệu quả; 
trình bày) và 11 tiêu chuẩn cụ thể. 
Các giải thưởng sẽ được trao hàng kỳ 
(theo từng tháng), giải chung cuộc. 
Ngoài ra, 3 ý tưởng nhận được sự yêu 
thích, ủng hộ nhiều nhất từ thành 
viên Nhóm Đồng nghiệp EVN cũng sẽ 
được nhận giải thưởng tương tác.

Minh Hạnh

EVN TỔ CHỨC CUỘC THI 
TÌM KIẾM Ý TƯỞNG, SÁNG KIẾN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Ñieän & Ñôøi soáng     14

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏCî



EVNNPC cho biết đến nay tất cả 
14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của 
Tổng công ty đều đạt theo quy định. 
Tháng 8 vừa qua, toàn Tổng công ty 
đã giải quyết cấp điện cho 195 khách 
hàng trung áp, thời gian trung bình 
giải quyết các thủ tục của ngành điện 
là 4,19 ngày. Tính chung 8 tháng năm 
2021 đã giải quyết cấp điện cho 1.517 
khách hàng trung áp, thời gian trung 
bình giải quyết các thủ tục của ngành 
điện là 4,17 ngày.

Đáng chú ý, trong bối cảnh 
dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, 
EVNNPC đã đẩy mạnh việc tiếp nhận 
và giải quyết các yêu cầu dịch vụ điện 
theo phương thức điện tử, giảm thiểu 
việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng 
sử dụng điện. Trong tháng 8/2021, 
toàn Tổng công ty có 39.541 yêu cầu 
cung cấp dịch vụ theo phương thức 
điện tử, đạt tỷ lệ 99%; trong đó có 
26.265 yêu cầu về dịch vụ điện tiếp 
nhận qua Cổng Dịch vụ công quốc 
gia.

Lũy kế 8 tháng 2021, toàn Tổng 
công ty đã có 288.581 yêu cầu được 
tiếp nhận và giải quyết theo phương 
thức điện tử, đạt tỷ lệ 96,94%; trong 
đó có 193.947 yêu cầu về dịch vụ điện 
của khách hàng đăng ký qua Cổng 
Dịch vụ công quốc gia.

Đến hết tháng 8/2021, EVNNPC 
đã thực hiện chuyển đổi số được gần 
7,94 triệu hợp đồng, đạt 85,8% tổng 
số hợp đồng cần phải chuyển đổi số. 
Tổng công ty cho biết, dự kiến đến 
tháng 11/2021 sẽ hoàn thành việc 
chuyển đổi số các hợp đồng mua bán 
điện theo kế hoạch.

Mặc dù tình hình dịch bệnh tại 
một số tỉnh miền Bắc vẫn diễn biến 
khá phức tạp, nhưng với các giải pháp 
quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả, công 
tác đầu tư xây dựng của EVNNPC đã 
và đang nỗ lực bảo đảm tiến độ các 
dự án. Từ đầu năm đến nay, Tổng 
công ty đã khởi công được 56 dự án, 
đóng điện 44 dự án.

Trong các tháng còn lại của năm 
2021, EVNNPC đặt mục tiêu tiếp tục 
tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ kép, 
vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa 
bảo đảm sản xuất, cung ứng điện cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh và 
sinh hoạt người dân trên địa bàn 27 
tỉnh miền Bắc.

Bình Nguyên

EVNNPC CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỆN
THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ ĐẠT GẦN 97%

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và giảm thiểu nguy cơ lây 
lan dịch bệnh, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tăng cường tiếp nhận yêu cầu 
cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử. Đến nay yêu cầu cung cấp dịch vụ điện theo 
phương thức điện tử của đơn vị này đạt gần 97%.

Trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, EVNNPC vẫn nỗ lực bảo đảm 
điện phục vụ sản xuất sinh hoạt của người dân và công tác phòng, chống dịch
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Hàng năm, trước mùa mưa 
bão, Công ty thường xuyên 
kiểm tra toàn bộ hệ thống 

đường dây, trạm biến áp, đánh giá 
phân loại thống kê những tồn tại 
trong vận hành để khắc phục, củng 
cố lưới điện. Bên cạnh đó, để chủ 
động trong công tác quản lý vận 
hành, Công ty cũng chỉ đạo các đơn 
vị luôn theo dõi, bám sát các tình 
huống, đánh giá đúng hiện trạng 
thực tế, đặc điểm khu vực các tuyến 
đường dây, các vị trí xung yếu để lập 
ra phương án xử lý sự cố đồng thời 
tổ chức diễn tập các tình huống giả 
định nhằm chủ động ứng phó và 
chuẩn bị kỹ lưỡng phương án khắc 
phục thiệt hại sau thiên tai.

Mặc dù đã triển khai đồng bộ 
nhiều giải pháp, tuy nhiên với tác 
động  bất thường  của thời tiết cùng 
với địa hình phức tạp, nhiều địa bàn 
miền núi như  Kỳ Anh, Hương Sơn, 
Hương Khê, Vũ Quang… việc quản lý, 
vận hành hệ thống điện vẫn còn gặp 
rất nhiều trở ngại.

Anh Phan Hữu Âu, Điện lực 
Hương Khê cho biết: “Trong điều kiện 
thời tiết cực đoan, nhiệm vụ cấp điện 
an toàn, liên tục càng trở nên khó 
khăn đối với các anh em chúng tôi. 
Với địa hình đồi núi, đèo dốc, việc di 
chuyển đến các địa bàn vùng sâu, xa 
để kiểm tra, sửa chữa, khắc phục sự cố 
thật không dễ dàng. Trời mưa thì trơn 
trượt. Trời giông lốc, sấm sét thì nguy 
hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa 
đến tính mạng của anh em”.

Khi có mưa lũ, nước từ thượng 
nguồn đổ  về rất nhanh, việc nắm 
bắt thông tin để tạm thời ngừng 
cấp điện tại những vùng có nguy 
cơ ngập lụt cần phải kịp thời, gấp 
rút.  Hơn thế nữa, tại các vùng sâu 
trũng, nước dâng cao, nhiều khi gây 
ngập toàn bộ hệ thống đo đếm vì 
thế ngay sau khi nước rút, chúng tôi 
phải huy động tối đa lực lượng để 
tiến hành thay thế đồng loạt, việc 
di chuyển phương tiện, vật tư, thiết 
bị trong những thời điểm đó là một 
vấn đề hết sức nan giải”, anh Âu cho 
biết thêm.

Cũng như Hương Khê, các huyện 
Hương Sơn, Vũ Quang, Kỳ Anh,… địa 
hình nhiều sông suối, nguy cơ lũ ống, 
lũ quét, sạt lở đất trong mùa mưa bão 
là rất cao. Ngoài ra, hệ thống đo đếm 
tại những vùng trũng phải treo cao 
nên không hề thuận lợi công tác kiểm 
tra và quản lý lưới điện.

Gian nan nhất vẫn là những vùng 
có mật độ dân cư thưa thớt lại còn bị 
chia cắt, cô lập khi mùa mưa lũ về. Để 

GIAN NAN QUẢN LÝ, VẬN HÀNH
 LƯỚI ĐIỆN HÀ TĨNH TRONG MÙA MƯA BÃO

Công ty Điện lực Hà Tĩnh hiện 
đang quản lý vận hành hơn 232 
km đường dây cao áp 110kV, 3161 
km đường dây trung áp  10, 22, 
35kV,  gần 7333 km đường dây hạ 
áp  0,4kV, 3526 TBA phân phối, và 
09 TBA 110kV. Hệ thống lưới điện 
trải dài qua nhiều dạng địa hình, 
phần lớn đi qua đồi núi và bị chia 
cắt bởi nhiều sông suối nên công 
tác quản lý vận hành lưới điện của 
Công ty gặp khá nhiều khó khăn, 
đặc biệt là trong mùa mưa bão.

Công nhân Điện lực Hà Tĩnh băng rừng lội suối kiểm tra đảm bảo an toàn các 
tuyến đường dây trước mùa mưa bão
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đảm bảo công tác an toàn lưới điện, tiếp cận địa bàn để 
sửa chữa, xử lý sự cố người công nhân thường phải lội bộ 
qua các điểm nước chảy xiết, thang vác trên vai, tay ôm đồ 
nghề… băng qua các ngọn đồi, sườn dốc bùn đất. Nhiều 
khi sự cố về chiều, để kịp thời cấp điện trở lại cho khách 
hàng các anh vẫn phải tức tốc lên đường, có khi nửa đêm, 
gần sáng anh em mới rời khỏi hiện trường ra về.

Công nhân Đội QLVHLĐCT tiến hành lắp chụp cột nâng 
khoảng cách pha đất trên đường dây

Chia sẻ về những khó khăn trong quản lý, vận hành 
đường dây, anh Phan Nhật Linh, công nhân Đội QLVHLĐCT 
Hà Tĩnh cho biết: Do đường dây 110kV trải dài qua tất cả 
các huyện và là đường dây huyết mạch của toàn tỉnh nên 
việc quản lý, vận hành lưới điện 110kV lại có những đặc 
thù riêng và đóng vai trò hết sức quan trọng. Theo anh, 
có nhiều địa bàn, công nhân đội phải di chuyển mất hơn 
2 tiếng đồng hồ bằng xe máy, rồi tiếp tục cuốc bộ xuyên 

rừng, vượt đèo dốc thêm cả tiếng đồng hồ nữa mới vào 
đến hiện trường. Đấy là những hôm thời tiết thuận lợi và 
anh em chỉ mang theo trang thiết bị gọn nhẹ, còn những 
ngày trời mưa bão, hoặc xử lý khiếm khuyết tại các vị trí 
cột cao, hiểm trở anh em phải tập trung đưa vật tư, vật liệu 
lên trước rồi sau đó mới xử lý được.

Trước những điều kiện khắc nghiệt như thế, thách 
thức đặt ra cho người công nhân Điện lực Hà Tĩnh là 
rất lớn. Để thực hiện tốt công tác này, ngoài sự  nhạy 
bén, thuần thục trong nhận định và thao tác, người công 
nhân điện cần làm quen với những cung đường và địa 
hình hiểm trở để chủ động trong việc di chuyển, và điều 
quan trọng nhất là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong 
khi làm việc, quyết tâm vì mục tiêu nâng cao công tác 
quản lý, vận hành lưới điện, nỗ lực cung cấp điện an toàn, 
liên tục, thông suốt đến người dân.

Công nhân Đội QLVHLĐCT phát quang hành lang đảm bảo 
an toàn lưới điện

Quỳnh Trâm
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Đội TTĐ Sóc Sơn trực thuộc 
TTĐ Đông Bắc 3 đóng trên 
địa bàn xã Đại Thành, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang quản lý khối 
lượng đường dây gồm 5 tuyến đường 
dây (ĐD) 500kV với tổng chiều dài 
248,5km, 19 tuyến đường dây 220kV 
với tổng chiều dài 277,2km.

Hệ thống lưới điện truyền tải có 
vai trò đặc biệt quan trọng trong việc 
đảm bảo cấp điện phục vụ sinh hoạt 
nhân dân, phát triển kinh tế cũng như 
an ninh quốc phòng, mỗi một sự cố 
trên lưới truyền tải điện đặc biệt là các 
sự cố trên đường dây 500kV sẽ ảnh 
hưởng rất lớn đến việc cung cấp điện, 
thậm chí gây mất điện trên diện rộng, 
điển hình như sự cố do vi phạm hành 
lang trên tuyến đường dây 500kV Di 
Linh - Tân Định ngày 22/5/2013 tại địa 
bàn tỉnh Bình Dương đã gây mất điện 
22 tỉnh thành phía nam. Thấy rõ được 
tầm quan trọng của lưới điện truyền 
tải, ngày 04/12/2017 Thủ tướng Chính 
phủ đã ký Quyết định số: 1944/QĐ-
TTg phê chuẩn đưa hệ thống truyền 
tải điện 500 kV vào danh mục công 
trình quan trọng liên quan đến an 
ninh Quốc gia.

Hiện nay phong trào chơi thả 
diều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nói 
chung và huyện Hiệp Hòa nói riêng 
diễn ra rất phổ biến, đây là một thú 
chơi dân gian không bị pháp luật 
cấm, tuy nhiên việc thả diều gần 
đường dây gây sự cố cũng như nguy 
cơ gây sự cố lưới truyền tải điện sẽ vi 
phạm vào“khoản 3 Điều 4 Nghị định 
số 14/2014NĐ-CP ngày 26/2/2014 
của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành luật Điện lực”.

 Thời gian trước tháng 5/2021, 
tình trạng thả diều tại các xã trong 
huyện rất phổ biến, nhất là vào dịp 
hè và các đợt thực hiện giãn cách 
xã hội phòng, chống dịch Covid-19. 

Dân chơi diều đầu tư tiền bạc, công 
sức để làm những chiếc diều, chiếc 
sáo có kích cỡ lớn. Khi diều bị gió 
chao xuống đường dây điện cao áp 
sẽ ngay lập tức gây sự cố ngắt mạch 
cho lưới điện. Người dân chơi thả diều 
gần khu vực có trạm biến áp, đường 
dây điện đi qua cũng là nguy cơ rất 
lớn gây sự cố và làm ngừng cung cấp 
điện. Điển hình, ngày 5/5/2021, diều 
đứt dây mắc vào đường dây 220kV 
Hiệp Hòa- Sóc Sơn gây sự cố mất điện 
cho hàng loạt Khu, Cụm công nghiệp, 
khu vực lân cận trên địa bàn huyện 
Hiệp Hòa và huyện Phổ Yên, tỉnh Thái 
Nguyên, gây thiệt hại rất lớn đến sản 
xuất, sinh hoạt của người dân.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến 
tình trạng sự cố điện do diều, tuy đã 
có Nghị định số 14/2014NĐ-CP ngày 
26/2/2014 của Chính phủ nhưng hình 
như đó chưa đủ sức nặng để người 
dân nơi đây từ bỏ việc chơi diều gần 
đường điện cao áp. Vậy là còn thiếu 

HIỆU QUẢ TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP 
GIỮA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ ĐƠN VỊ QUẢN LÝ 

VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP TẠI HIỆP HÒA

Sau hơn 3 tháng thực hiện Chỉ 
thị số 05/CT-UBND ngày 29/4/2021 
của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng 
cường công tác quản lý bảo vệ hành 
lang lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh 
Bắc Giang, số vụ sự cố lưới điện cao 
áp do thú vui thả diều của người dân 
trên địa bàn huyện Hiệp Hòa gây ra đã 
giảm đáng kể. Đặc biệt từ tháng 7 đến 
nay trên bầu trời “không còn bóng 
diều” góp phần không để xảy ra sự 
cố lưới điện. Kết quả này chính là nhờ 
sự vào cuộc tích cực của chính quyền 
các cấp trong huyện Hiệp Hòa, sự phối 
hợp chặt chẽ của lực lượng quản lý vận 
hành (QLVH) đội Truyền tải điện (TTĐ) 
Sóc Sơn - TTĐ Đông Bắc 3 cùng các lực 
lượng trong việc kiểm tra, thu hạ diều 
của người dân thả gần hệ thống lưới 
điện cao áp.

Lực lượng QLVH đội TTĐ Sóc Sơn tịch thu diều tại thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm, 
huyện Hiệp Hòa trước tháng 6/2021
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những chế tài nghiêm khắc để răn đe 
những người vi phạm và nhiều người 
dân chỉ vì sở thích của bản thân mà 
cố tình lờ đi những cảnh báo nguy 
cơ gây ra sự cố lưới điện, làm mất an 
toàn lưới điện, ảnh hưởng nghiêm 
trọng cho hoạt động sản xuất, kinh 
doanh và đời sống sinh hoạt của 
nhân dân. Theo thống kê, riêng năm 
2020 và 5 tháng đầu năm 2021, trên 
địa bàn huyện Hiệp Hòa xảy ra 203 
vụ sự cố và hiện tượng bất thường có 
nguyên nhân do diều, chiếm khoảng 
80% trên tổng số vụ sự cố lưới điện. 
Số liệu này cho thấy, thú vui thả diều 
của người dân đã ảnh hưởng rất lớn, 
nghiêm trọng đến chỉ tiêu vận hành 
an toàn, ổn định hệ thống TTĐ, làm 
thiệt hại về kinh tế cho Nhà nước và 
nhân dân.

Mặc dù đội TTĐ Sóc Sơn đã 
sử dụng nhiều các giải pháp nhằm 
chấm dứt tình trạng thả diều như: 
Tuyên truyền bằng loa phát thanh 
dọc theo các tuyến đường dây, gián 
Pano, biển cảnh báo, ký qui chế phối 
hợp với công an tỉnh đối với ĐD 500 
kV, ký cam kết với các xã, huyện, có 
đường dây 220kV đi qua nhằm đảm 
bảo an ninh, an toàn cho lưới truyền 
tải điện tuy nhiên tình trạng thả diều 
gần ĐD cao áp không được cải thiện 
là bao.

Trước thực trạng trên để bảo 
đảm an ninh năng lượng, Lãnh đạo 
Công ty Truyền tải điện 1 cùng các 
đơn vị ngành điện trên địa bàn đã 
có công văn gửi Công an tỉnh, sở 
Công thương và một số ban ngành 
liên quan đề nghị có giải pháp cấp 
bách. Theo đó ngày 29/4/2021, Chủ 
tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban 
hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về bảo 
vệ hành lang lưới điện cao áp. Tiếp đó 
Lãnh đạo TTĐ Đông Bắc 3, Điện lực 
Hiệp Hòa, Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện 
ban hành văn bản số 1037/UBND-
KT&HT ngày 18/05/2021, về việc cấm 
các hành vi thả diều, vật bay gần các 
công trình lưới điện cao áp trong 
phạm vi <5km. Đồng thời thành lập 
các Tổ công tác tuần tra, thu, hạ diều 
thả gần đường dây cao áp với lực 
lượng nòng cốt là cán bộ ngành điện, 
công an các xã, thị trấn.

Ngay sau khi được thành lập, các 
Tổ công tác đã kết hợp tuyên truyền 
trực tiếp đến người dân về nguy cơ 
của việc thả diều gây ra đối với an 
toàn hành lang lưới điện và thực thi 
nhiệm vụ thu, hạ diều bất kể thời 
gian ngày, đêm, ngày nghỉ, ngày 
lễ. Ngoài ra, UBND huyện cũng đã 
chỉ đạo UBND các xã thị trấn tuyên 
truyền, vận động và tổ chức cho nhân 
dân ký cam kết không thả diều gần 
lưới điện cao áp.

Thêm một hồi chuông thức tỉnh 
đó là 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. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 
Nguyễn Văn Hoàng 12 tháng tù giam; 
Nguyễn Văn Hiến 6 tháng tù cho 
hưởng án treo và thử thách trong thời 
gian 20 tháng tại địa phương. Vụ án là 
lời cảnh tỉnh, răn đe đối với các đối 
tượng cố tình vi phạm các quy định 
của chính phủ, của địa phương trong 
công tác bảo vệ lưới điện cao áp.

Theo thống kê từ tháng 6/2021 
đến giữa tháng 7/2021, toàn huyện 
đã thu hạ và tiêu hủy gần 500 chiếc 
diều các loại thả gần đường dây cao 
áp. Kết quả thu hạ diều đã quyết định 
rất lớn đến việc sự cố lưới điện do diều 
gây ra trong mấy tháng gần đây giảm 
rõ rệt. Đặc biệt, tháng 6/2021 trên địa 

bàn huyện Hiệp Hòa chỉ để xảy ra 1 
sự cố về điện liên quan đến thả diều; 
trong tháng 7/2021 không để xảy ra 
sự cố hay hiện tượng bất thường về 
điện liên quan đến diều. Ghi nhận, 
động viên sự phối hợp chặt chẽ, hoạt 
động tích cực của các Tổ công tác thu, 
hạ diều ở các xã, thị trấn, các đơn vị 
ngành điện trên địa bàn huyện Hiệp 
Hòa đã tham mưu UBND huyện trao 
thưởng cho các Tổ công tác thu, hạ 
diều của các xã, thị trấn.

Riêng trong tháng 7, Chủ tịch 
UBND huyện Hoàng Công Bộ; Phó 
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn 
Khanh cùng với lãnh đạo Điện lực 
Hiệp Hòa đã đến động viên, trao 
thưởng cho Tổ công tác của 20 xã, thị 
trấn trong huyện vì đã thu, hạ được 
175 chiếc diều.

Để duy trì thành quả trong bảo 
vệ an toàn hành lang lưới điện, UBND 
huyện Hiệp Hòa chỉ đạo các cơ quan 
chuyên môn, các xã, thị trấn tiếp tục 
tăng cường công tác tuyên truyền về 
nguy cơ mất an toàn lưới điện do thả 
diều gây ra, cũng như các văn bản 
pháp lý về bảo vệ hành lang lưới điện 
cao áp của Nhà nước, của UBND tỉnh, 
huyện. Qua đó, góp phần đảm bảo 
cung cấp điện an toàn, ổn định và 
liên tục, tạo điều kiện thuận lợi thúc 
đẩy kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện 
nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung 
phát triển, nhất là thực hiện hiệu quả 
“mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa 
phát triển kinh tế./.

Hải Triều

Đội TTĐ Sóc Sơn treo Pano tuyên truyền bảo vệ HLLĐCA tại các địa điểm công 
cộng dọc tuyến đường dây do đội QLVH
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Do ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19 các tỉnh thành phía 
Nam thực hiện giãn cách xã 

hội nên hầu hết các doanh nghiệp 
đều ngừng hoạt động sản xuất, dẫn 
tới mức tiêu thụ điện năng thương 
phẩm khu vực miền Nam liên tục 
giảm sâu và kéo theo thừa nguồn 
điện cục bộ, nguy cơ ảnh hưởng đến 
công tác an toàn hệ thống lưới điện 
và cung cấp điện.

Doanh nghiệp ngừng sản xuất, 
điện thương phẩm liên tục giảm 
sâu

Do ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid-19, tình hình sản xuất đình trệ, 
hầu hết các doanh nghiệp (DN) tại 
các tỉnh thành phía Nam đều ngừng 
sản xuất. Điển hình là ngành chế biến 
thủy sản. Theo khảo sát của Hiệp hội 
Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt 
Nam (VASEP) tại 19 tỉnh thành phía 
Nam, đặc biệt tại khu vực đồng bằng 
sông Cửu Long (ĐBSCL) từ tháng 
6/2021 tới nay có đến 60-70% DN tạm 
ngưng hoàn toàn hoạt động vì không 
đáp ứng được phương án sản xuất “3 
tại chỗ” và “2 điểm đến, 1 cung đường”, 
số DN còn lại hoạt động chỉ 30-40%, 
nhưng công suất chỉ được 30% bởi 

phải áp dụng quy định giãn cách, đảm 
bảo an toàn phòng chống dịch… 

Tương tự, ngành dệt may tại các 
tỉnh thành phía Nam cũng có đến 
90% DN tạm ngưng hoạt động, trong 
đó các các DN chủ yếu tập trung tại 
Đồng Nai, Bình Dương... Nên chắc 
chắn sản lượng sử dụng điện sẽ giảm 

mạnh vì những DN này không hoạt 
động hay giảm công suất. 

Trong khi đó theo thống kê của 
Tổng công ty Điện lực miền Nam 
(EVNSPC), đại dịch Covid-19 tiếp tục 
diễn biến phức tạp trên cả nước, đã 
làm ảnh hưởng tiêu cực tới tất cả 
các hoạt động của tổng công ty, đặc 
biệt là thành phần công nghiệp, xây 
dựng… khi nhiều tỉnh, thành phố 
phía Nam thực hiện giãn cách xã hội 
theo Chỉ thị 16, kéo theo điện thương 
phẩm các tháng liên tục giảm sâu.

Chỉ tính riêng tháng 8/2021, tổng 
sản lượng điện thực hiện của tổng 
công ty chỉ đạt hơn 5,4 tỷ kWh, giảm 
17% so với tháng 7 và giảm 16,09% so 
với cùng kỳ 2020. Trong đó, lĩnh vực 
sản xuất công nghiệp, xây dựng giảm 
26,3% (khoảng hơn 1 tỷ kWh) và lĩnh 
vực dịch vụ khách sạn, nhà hàng giảm 
19,9% (giảm 37,2 triệu kWh)…

Để đảm bảo vận hành an toàn 
hệ thống điện quốc gia

Đến tháng 8/2021, miền Nam 
còn ảnh hưởng nặng nề của đại dịch 

NHIỀU DOANH NGHIỆP PHÍA NAM TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG, 
SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ ĐIỆN GIẢM MẠNH

Một dự án điện mặt trời tại Ninh Thuận

EVN lo ngại mất an toàn hệ thống điện quốc gia
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Covid-19, mức tiêu thụ điện năng 
khu vực miền Nam vẫn đang suy 
giảm mạnh, dẫn đến tình trạng thừa 
nguồn điện cục bộ trên địa bàn tiếp 
tục tăng cao, nguy cơ ảnh hưởng 
đến công tác an toàn hệ thống lưới 
điện và cung cấp điện. Theo đó, buộc 
ngành điện đang phải cân đối việc 
huy động nguồn cung điện tại chỗ, 
đặc biệt là nguồn năng lượng tái tạo 
phù hợp với nhu cầu sản lượng, phụ 
tải tại từng địa phương trong khu 
vực, nhằm góp phần bảo đảm an 
toàn cung cấp điện phục vụ công tác 
phòng, chống dịch bệnh và đời sống, 
sinh hoạt của người dân trên toàn 
miền Nam.

Mặt khác, mức độ tiêu thụ điện 
thương phẩm giảm sâu không chỉ 
ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh của ngành điện miền 
Nam, mà công tác vận hành hệ thống 
lưới điện phải đối mặt trước nhiều 
thách thức và tiềm ẩn thêm nhiều rủi 
ro, có khả năng ảnh hưởng đến việc 
đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống 
lưới điện quốc gia. Đặc biệt là khu 
vực miền Nam và miền Trung, buộc 
ngành điện phải tính toán tối ưu việc 
huy động sản lượng điện mua của 
các loại hình nguồn điện phù hợp 
với nhu cầu thực tế và mức suy giảm 
của sử dụng điện từ nay cho đến cuối 
năm trong đó có nguồn năng lượng 
mặt trời mái nhà (NLMTMN).  

Theo số liệu từ Trung tâm điều 
độ hệ thống điện Quốc gia (A0), tiêu 

thụ điện toàn quốc và miền Nam 
tiếp tục giảm thấp trong 2 tuần đầu 
của tháng 9/2021. Cụ thể, trên quy 
mô toàn quốc, tính trung bình ngày 
trong 2 tuần đầu tháng 9 thì mức 
công suất đỉnh của toàn quốc là 
hơn 29.700 MW, sản lượng toàn hệ 
thống điện quốc gia là 624,3 triệu 
kWh/ngày. Như vậy, căn cứ với số liệu 
thống kê thì mức tiêu thụ điện toàn 
quốc trong 2 tuần đầu tháng 9 vừa 
qua đã thấp hơn 24% so với trước khi 
bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội 
diện rộng từ giữa tháng 7; đồng thời 
cũng thấp hơn 15% so với cùng kỳ 
năm 2020.

Đối với riêng khu vực miền Nam, 
qua theo dõi các ngày vừa qua, phụ 
tải hệ thống điện vẫn tiếp tục ở mức 
rất thấp, hiện tại các biện pháp hạn 
chế hoặc giãn cách xã hội vẫn diễn 
ra tại nhiều tỉnh thành trên cả nước 
dẫn đến phụ tải toàn hệ thống điện 
Quốc gia vẫn chưa có dấu hiệu hồi 
phục. Cụ thể, sản lượng ngày trung 
bình bằng 79.1% (giảm hơn 65.2 
triệu kWh/ngày) và công suất cực đại 
bằng 85.0% (giảm hơn 2400 MW) so 
với cùng kỳ năm 2020, nếu như so với 
giai đoạn trước giãn cách sản lượng 
giảm 101.5 triệu kWh/ngày và công 
suất giảm hơn 5000-6000 MW (tương 
đương 9-10 tổ máy nhiệt điện than 
công suất 600 MW). Với tình hình như 
vậy dẫn tới không thể huy động hết 
được lượng công suất của các loại 
hình nguồn điện, đặc biệt tại miền 
Trung, miền Nam.

Để đảm bảo vận hành an toàn hệ 
thống điện quốc gia khi tiêu thụ điện 
xuống thấp do nhiều tỉnh thành phố 
thực hiện giãn cách xã hội, A0 và các 
Trung tâm điều độ miền đã và đang 
huy động các nguồn điện bám sát 
nhu cầu tiêu thụ điện của toàn quốc 
và từng khu vực. Đồng thời, đáp ứng 
các yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo vận 
hành an toàn, ổn định hệ thống điện. 

Việc chỉ huy điều độ cần phải 
đảm bảo phù hợp cơ cấu nguồn 
điện, công suất truyền tải giữa các 

Dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp

Biểu đồ so sánh
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KHỞI CÔNG DỰ ÁN LẮP ĐẶT MBA T1 
TBA 110KV ĐIỆN BIÊN 2

Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc (BA3) được Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc (EVNNPC) giao quản lý A dự án “Lắp đặt MBA T1 TBA 110kV Điện Biên 2” 
thuộc địa bàn xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Sau thời gian thực 
hiện các công tác chuẩn bị, ngày 22/9/2021, BA3 phối hợp với PC Điện Biên và các 
nhà thầu đã tổ chức khởi công dự án. Tổng mức đầu tư của dự án trên 20 tỷ đồng 
do Công ty Tư vấn Điện miền Bắc lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Đây là công trình năng lượng cấp II nhóm C, có quy mô: lắp đặt 
máy biến áp T1 công suất 25MVA - 110/35/22kV (điều chuyển 
nội bộ trong Tổng công ty), xây dựng móng MBA, móng trụ đỡ 

thiết bị, mương cáp, bổ sung hệ thống báo cháy, lắp đặt bổ sung các tủ 
điều khiển bảo vệ cho các ngăn lộ, kết nối với hệ thống SCADA hiện có 
theo tiêu chí điều khiển xa và vận hành TBA không người trực.

Lễ khởi công dự án Lắp đặt MBA T1 TBA 110kV Điện Biên 2

Tham dự lễ khởi công, về phía Tổng công ty Điện lực miền Bắc có 
ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, ông Phạm Bình Minh - Trưởng 
ban Quản lý đầu tư và các lãnh đạo ban, về phía Ban Quản lý dự án Xây 
dựng điện miền Bắc có ông Đỗ Mạnh Hùng - Phó Giám đốc và đại diện 
nhà thầu thi công.

Dự án Lắp đặt MBA T1 TBA 110kV Điện Biên 2 đi vào hoạt động sẽ 
góp phần bổ sung nguồn trạm 110kV cấp điện cho phụ tải, tăng cường 
liên kết lưới, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm bán kính cấp điện, 
giảm tổn thất cho lưới điện trung áp khu vực huyện Điện Biên; hoàn 
thiện lưới điện 110kV theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Điện Biên 
giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công Thương phê 
duyệt. Tại lễ khởi công, BA3 cũng đề nghị các đơn vị nhà thầu của dự án 
phải nghiêm túc thực hiện các điều khoản đã cam kết, đảm bảo công 
trình hoàn thành đúng tiến độ đề ra với chất lượng tốt nhất.

Nguyên Khôi

vùng, miền, đảm bảo mức dự phòng 
quay và dự phòng khởi động nhanh 
cần thiết... Các mệnh lệnh điều độ huy 
động nguồn điện trong hệ thống luôn 
thực hiện trên nguyên tắc minh bạch, 
rõ ràng, thực hiện đồng đều và không 
phân biệt giữa các loại hình nguồn 
điện.

Nhằm đảm bảo vận hành an toàn 
hệ thống điện quốc gia, Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam (EVN) cũng tiếp tục đề 
nghị Chủ đầu tư các đơn vị phát điện 
duy trì việc phối hợp chặt chẽ với A0 
và các cấp điều độ trong việc thực hiện 
nghiêm các mệnh lệnh điều độ để đảm 
bảo vận hành an toàn hệ thống điện 
quốc gia, nhất là khi mức độ tiêu thụ 
điện giảm thấp do tác động của dịch 
bệnh Covid-19.

Ngoài ra, để tránh quá tải hệ thống 
truyền tải 500kV, đảm bảo vận hành an 
toàn, tin cậy, ổn định hệ thống điện 
quốc gia, A0 đã phát đi thông báo về 
việc huy động tối đa điện mặt trời mái 
nhà cho các Tổng công ty phân phối 
điện đến ngày 26/9. Nguyên tắc huy 
động nguồn thực hiện theo quy định 
của Bộ Công Thương. 

Theo đó, tổng công suất điện mặt 
trời mái nhà huy động toàn quốc trong 
những ngày thường là 5.416 MW và 
ngày Chủ nhật là 3.645 MW. Riêng với 
EVNSPC, con số tương ứng không quá 
3.687 MW và 2.481 MW. A0 cũng cho 
biết, công suất huy động tối đa được 
phân bổ theo tổng công suất đặt các 
nguồn điện mặt trời mái nhà (RT) của 
các dự án nối lưới trung áp và hạ áp, 
bao gồm các dự án trong và ngoài khu 
vực quá tải nội vùng.

Theo EVNSPC, các DN đầu tư điện 
mặt trời mái nhà để tự sử dụng và bán 
phần điện năng dư nhưng hiện không 
tiêu thụ tại chỗ (ngưng sản xuất chính), 
nên đã bán hết lên lưới điện, đây là 
một yếu tố góp phần gây đột biến sản 
lượng điện phải mua theo hợp đồng 
mẫu quy định tại Thông tư 18/2020/TT-
BCT. Ngoài ra, các công trình ĐMTMN 
cũng phát điện sản lượng nhiều hơn do 
yếu tố thời tiết thuận lợi cho phát điện 
trong 8 tháng đầu năm 2021./.

Mạnh Đức
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Vào lúc 00 giờ 20 phút ngày 
30/9/2021 tại Trạm biến áp (TBA) 
220kV Huế (TP Huế), Ban Quản lý 
dự án Truyền tải điện (NPTPMB) 
đã phối hợp với các đơn vị liên 
quan đóng điện thành công dự 
án nâng công suất (NCS) trạm 
biến áp (TBA) 220 kV Huế vượt 
tiến độ 3 tháng so với kế hoạch 
đặt ra. Ngay sau khi đóng điện 
MBA AT3 TBA 220kV Huế đã 
mang tải 33,6 MW lúc 0h48 phút.

NCS TBA 220 kV Huế từ (125+250) 
MVA lên (2x250) MVA là một trong 
những dự án quan trọng cần phải 
hoàn thành trong quý IV/2021 của 
Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia 
(EVNNPT). Đảm bảo vận hành an toàn, 
liên tục, tin cậy cho hệ thống truyền tải 
cho thành phố Huế và khu vực miền 
Trung. Dự án có quy mô: Thay thế 01 
MBA 220kV - 125MVA hiện hữu bằng 

01 MBA 220/22kV - 250MVA; lắp đặt 

bổ sung 02 ngăn xuất tuyến 110kV; 

bổ sung và hoàn thiện hệ thống điều 

khiển, bảo vệ của trạm phù hợp với 

các thiết bị lắp mới; cải tạo hệ thống 

PCCC phù hợp với quy mô MBA lắp 
mới. Dự án được chia thành 2 giai 
đoạn, theo đó giai đoạn 1 thay thế 
MBA và các hạng mục có liên quan, 
giai đoạn 2 tiếp tục được đơn vị thực 
hiện gồm lắp đặt bổ sung 02 ngăn 
xuất tuyến 110kV cho TBA 110kV Huế 
4, 5 và hoàn thành toàn bộ dự án cuối 
năm 2021.

NPTPMB là đơn vị thay mặt 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 
gia (EVNNPT) điều hành quản lý dự 
án; Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng 
điện 4 (PECC4) thực hiện tư vấn thiết 
kế; Công ty TNHH Xây lắp và thương 
mại YK thực hiện thi công xây dựng 
và lắp đặt; Công ty Dịch vụ kỹ thuật 
truyền tải điện là đơn vị lắp đặt MBA, 
hiệu chỉnh, thí nghiệm; dự án hoàn 
thành sẽ bàn giao cho Công ty Truyền 
tải điện 2 tiếp nhận vận hành.

Ông Nguyễn Quang Anh - Phó 
Giám đốc NPTPMB cho biết: theo tiến 
độ đã được EVNNPT phê duyệt, dự 
án dự kiến đóng điện cuối năm 2021. 
Tuy nhiên, do phụ tải tại TP Huế tăng 
cao, TBA 220kV Huế luôn vận hành ở 

NPTPMB ĐÓNG ĐIỆN DỰ ÁN NCS TBA 220KV HUẾ

MBA AT3 220kV - 250MVA tại TBA 220kV Huế đã hoàn thành đóng điện

Nhà thầu thi công bố trí ca kíp làm việc 24/24h đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.
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mức quá tải, có nguy cơ gây mất ổn định trong vận hành. 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và EVNNPT đã chỉ đạo 
đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án góp phần đảm 
bảo lưới truyền tải điện vận hành hiệu quả. NPTPMB đã 
làm việc với các nhà thầu, các đơn vị liên quan nỗ lực tổ 
chức sản xuất hợp lý, phối hợp nhịp nhàng, tăng ca trong 
thời gian cắt điện…Nhờ đó đã sớm đưa MBA AT3 vào vận 
hành, đồng thời phấn đấu hoàn thành giai đoạn 2 cuối 
năm 2021. 

Một trong nhưng khó khăn trong quá trình triển khai 
dự án là ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 và bão số 5, 6 

đổ bộ vào các tỉnh miền Trung gây mưa to gió lớn. Ông 
Nguyễn Kế Nghiêm - Phó Giám đốc Ban Điều hành dự án 2 
(đơn vị trực thuộc NPTPMB) cho biết: Để được vào TP Huế 
triển khai thi công dự án, đơn vị lập danh sách các thành 
viên của các đơn vị liên quan thi công dự án và có văn bản 
đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chấp thuận cho vào 
địa phương để thi công. Trong quá trình này toàn bộ nhân 
lực phải thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ y tế. 
Theo đó, người lao động  được cán bộ y tế, chính quyền 
địa phương giám sát và thường xuyên xét nghiệm SARS-
CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR 3 ngày/lần. Không những 
thế, việc thực hiện 3 tại chỗ và 1 cung đường, 2 điểm đến 
đòi hỏi toàn bộ lực lượng thi công (phần đông của NPTS) 
không thể sử dụng lán trại thông thường tại hiện trường 
như các dự án khác mà phải bố trí để người lao động ăn 
nghỉ tại các khách sạn do địa phương chỉ định. Điều này 
làm tăng chi phí thực hiện dự án. 

Ông Nguyễn Đức Nhật Minh - Trưởng phòng Kỹ thuật 
Công ty Xây lắp và thương mại YK đơn vị thi công xây 
dựng và lắp đặt nhất thứ cho biết thêm: Dự án được đơn vị 
thực hiện trong điều kiện thời gian gấp rút, thi công trong 
điều kiện mặt bằng chật hẹp, gần các thiết bị đang mang 
điện. Bên cạnh đó trong quá trình thi công lại chịu ảnh 
hưởng trực tiếp của 2 cơn bão số 5 và 6 gây mưa to gió 
lớn. Thực hiện chỉ đạo của NPTPMB, đơn vị đã xây dựng 
phương án thi công cụ thể đảm bảo tiến độ trong điều 
kiện thi công gần các thiết bị đang mang điện và phòng 
chống bão. Đặc biệt quan tâm thực hiện tốt, xây dựng các 
phương án tối ưu nhất để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 
người và thiết bị.

Ông Nguyễn Quang Anh - Phó Giám đốc NPTPMB chỉ đạo 
đóng điện

 Sau khi dự án NCS TBA 220kV Huế hoàn thành sẽ 
nâng tổng dung lượng của TBA 220kV Huế và tăng khả 
năng cung cấp điện an toàn, liên tục cho phụ tải khu vực 
của địa phương để phát triển kinh tế xã hội và các nhu cầu 
dân sinh và phù hợp với Quy hoạch điện VII điều chỉnh 
của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại tỉnh Thừa Thiên 
Huế và khu vực.

Mạnh Đức

Lãnh đạo NPTPMB kiểm tra nghiệm thu hệ thống PCCC

NPTS thí nghiệm các thiết bị
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Theo ông Đỗ Đức Hùng - Chủ 
tịch Công đoàn Điện lực Việt 
Nam, phong trào thi đua được 

phát động nhằm tiếp tục nỗ lực hơn 
nữa, cùng chung tay kiểm soát, ngăn 
chặn, đẩy lùi dịch bệnh  theo  Nghị 
quyết số 18-NQ/ĐU ngày 20/8/2021 
của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam về hưởng ứng lời kêu gọi toàn 
dân đoàn kết phòng, chống đại dịch 
COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng; đồng thời hưởng ứng 
phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước 
đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi 
đua phòng, chống và chiến thắng đại 
dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính 
phủ phát động.

Một số nội dung thi đua được 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công 
đoàn Điện lực Việt Nam đưa ra  như: 
thi đua thực hiện tốt các chỉ đạo của 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng 
Chính phủ, các Bộ, ngành, các cấp ủy, 
chính quyền địa phương và của EVN 
về công tác phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19    trong tình hình mới.  Thi 
đua ứng phó kịp thời, hiệu quả với 
dịch bệnh trong mọi điều kiện; kịp 
thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất 
kinh doanh, đầu tư xây dựng, đảm 
bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ - kế 
hoạch năm 2021 và những năm tiếp 
theo của Tập đoàn. 

Bên cạnh đó, đảm bảo công tác 
an sinh nội bộ, không để người lao 
động và gia đình người lao động 
thiếu ăn, giúp đỡ gia đình người lao 
động bị cách ly sản xuất, cách ly y tế 
và trong thời gian chữa bệnh; tham 

gia tích cực an sinh xã hội; chăm lo 
đảm bảo chất lượng bữa ăn và sinh 
hoạt đối với người lao động đang 
thực hiện “3 tại chỗ”; đảm bảo người 
lao động bị nhiễm COVID-19 được 
tiếp cận với y tế và hỗ trợ tốt nhất, 
đặc biệt tập trung vào các trường 
hợp F0, F1. 

Phong trào cũng hướng tới phát 
huy tính sáng tạo của CBCNV để tham 
gia đề xuất những biện pháp, mô 
hình, cách làm mới trong việc phòng 
chống dịch có hiệu quả cao hơn.

Tại hội nghị trực tuyến về công 
tác tuyên giáo, truyền thông Công 
đoàn vừa diễn ra chiều nay (31/8), 
Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt 
Nam cho hay, Công đoàn Điện lực 
Việt Nam đã thực hiện tốt các chế độ, 

chính sách cho người lao động (NLĐ) 
trong tình hình dịch bệnh như:  hỗ 
trợ  7,4 tỷ đồng  cho công đoàn các 
đơn vị, các cá nhân, tập thể bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh; thực hiện tốt 
các chế độ, chính sách cho NLĐ trong 
giai đoạn phòng chống dịch theo 
quy định của Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam  về tiền lương, tiền ăn ca, phụ 
cấp phòng chống dịch, hỗ trợ CBCNV 
thực hiện cách ly y tế;…

Trên tinh thần tích cực hưởng 
ứng thực hiện Chỉ thị liên tịch số 5099/
CTLT-EVN-CĐĐVN ngày 19/8/2021 về 
việc ủng hộ CBCNV của Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam tại khu vực miền Nam bị 
ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công 
đoàn Điện lực Việt Nam đã triển khai 
gấp việc mua thuốc và một số vật tư y 

PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẶC BIỆT:
 CBCNV TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THI ĐUA 

PHÒNG, CHỐNG VÀ CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID-19

Tại Chỉ thị Liên tịch số 5345/CTLT-EVN-CĐ ngày 31/8/2021, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi cán bộ công nhân viên toàn tập 
đoàn đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19.

           

Hội nghị trực tuyến về công tác tuyên giáo, truyền thông Công đoàn có sự tham 
dự của gần 100 đại biểu đại diện cho tổ chức Công đoàn các cấp trực thuộc Công 

đoàn Điện lực Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.
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tế cấp bách phòng chống dịch COVID-19 
từ Hà Nội để chuyển vào TP.HCM và các 
tỉnh miền Nam. Cụ thể, đợt đầu tiên, 
đã gửi 4.445 túi thuốc phòng chống và 
hỗ trợ điều trị COVID-19,  295  máy kẹp 
đo nồng độ oxy và 5.190 kít test nhanh 
COVID-19 vào TP. Hồ Chí Minh căn cứ 
theo nhu cầu sử dụng mà các đơn vị đã 
đăng ký. Thuốc và vật tư y tế đợt 2 đang 
được Tổng công ty Điện lực miền Bắc, 
Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội triển 
khai mua sắm và chuyển vào TP Hồ Chí 
Minh trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, 
Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền 
Trung đã huy động được gần 5 tỉ đồng 
chuyển vào ủng hộ Tổng công ty Điện 
lực miền Nam, Tổng công ty Điện lực TP. 
HCM.

Tại hội nghị này, lãnh đạo  Công 
đoàn Điện lực Việt Nam cũng nhấn 
mạnh một số vấn đề mà Công đoàn các 
cấp cần quan tâm trong thời gian tới về 
thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 
và chăm lo cho người lao động. Về 
công tác tuyên giáo, Công đoàn Điện 
lực Việt Nam sẽ tập trung cho công tác 
vận động tuyên truyền triển khai thực 
hiện một số biện pháp cấp bách phòng, 
chống dịch COVID-19;  tuyên truyền về 
phong trào thi đua đặc biệt, phát huy 
sáng kiến trong lao động sản xuất tập 
trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 
sản xuất kinh doanh năm 2021 và các 
năm tiếp theo; các hoạt động chăm lo 
đoàn viên, người lao động trong dịp 
cuối năm 2021.

Bên cạnh đó, Công đoàn Điện lực 
Việt Nam sẽ ban hành Chương trình 
hành động; Kế hoạch thực hiện các Nghị 
quyết quan trọng của Tổng liên đoàn 
Lao động Việt Nam và Đảng ủy Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam; hưởng ứng tham gia 
các cuộc thi do Tổng liên đoàn Lao động 
Việt Nam  tổ chức và phát động.  Đồng 
thời Công đoàn các cấp tiếp tục đa dạng 
các hình thức tuyên truyền, kết hợp 
và phát huy hiệu quả các kênh truyền 
thông mới, truyền thông mạng xã hội 
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công 
đoàn Điện lực Việt Nam, cũng như  các 
kênh truyền thông của các đơn vị và 
phương tiện truyền thông đại chúng để 
thực hiện công tác tuyên giáo, truyền 
thông một cách hiệu quả hơn.

Bá Phương

Trước đó, ngày 10/8/2021, Công ty đã ban hành Quyết định thành 
lập Hội đồng sát hạch bước 3 cho công nhân thực hiện vệ sinh 
cách điện đang mang điện bằng nước áp lực cao gồm có 07 

thành viên trực tiếp dự sát hạch theo đúng quy trình, quy định của Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Sau 01 buổi sáng tổ chức sát hạch phần lý thuyết, chiều cùng ngày, 
Công ty tiếp tục tổ chức sát hạch thực tế trên lưới điện với nội dung “vệ 
sinh cách điện đang mang điện bằng nước áp lực cao máy biến dòng 
ngăn lộ 371 trạm 110kV Thạch Linh” thuộc Đội QLVH LĐCT Hà Tĩnh.

Dưới sự kiểm soát chặt chẽ và nghiêm túc của hội đồng sát hạch, 
sau hơn 03h triển khai thực hiện, các thành viên tham gia sát hạch đã 
hoàn thành các nội dung công việc đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an 
toàn và không làm ảnh hưởng tới quá trình vận hành liên tục lưới điện.

Buổi sát hạch bước 3 cho công nhân thực hiện vệ sinh cách điện 
đang mang điện bằng nước áp lực cao đã giúp cho thành viên trong các 
đội được nâng cao tay nghề và kỹ năng làm việc, tạo sự nhuần nhuyễn, 
tự tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ từ đó giúp giảm nguy cơ xảy 
ra sự cố, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của khách hàng.

Phương Thảo

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH TỔ CHỨC SÁT HẠCH 
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  VỆ SINH CÁCH ĐIỆN 
ĐANG MANG ĐIỆN BẰNG NƯỚC ÁP LỰC CAO

Thực hiện quy trình vệ sinh cách điện lưới điện phân 
phối đang mang điện bằng nước áp lực cao, sáng ngày 
09/9/2021, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã triển khai sát hạch 
bước 3 vệ sinh cách điện đang mang điện bằng nước áp 
lực cao cho 20 công nhân thuộc 04 đội vệ sinh cách điện 
hotline thuộc Điện lực thành phố Hà Tĩnh, Điện lực Kỳ Anh, 
Điện lực Đức Thọ và Đội QLVHLĐCT Hà Tĩnh. 
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Đến nay CBCNV Công ty Truyền 
tải điện 2 (PTC2) đã tiêm vắc xin mũi 
1 đạt xấp xỉ 100% và 81% mũi 2, riêng 
Cơ quan Công ty đã hoàn thành 100% 
người lao động đã hoàn thành tiêm 
mũi 2. Đây là một nỗ lực rất đáng ghi 
nhận của PTC2 trong bối cảnh rất khó 
khăn nguồn cung vắc xin.

Trước tình hình dịch bệnh 
Covid-19 diễn biến hết sức 
phức tạp, ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến an toàn tính mạng và sức 
khỏe của nhân dân, tác động tiêu cực 
đến nhiều mặt của đời sống xã hội và 
sự phát triển của đất nước. PTC2 đã 
đánh giá được những nguy cơ hiện 
hữu, có khả năng ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến việc đảm bảo truyền tải 
điện an toàn, ổn định, liên tục cho các 
hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an 
ninh, quốc phòng của đất nước. Đặc 
biệt, hệ thống lưới điện do PTC2 quản 
lý đi qua địa bàn các tỉnh miền Trung 
và Tây Nguyên, nhiều địa phương bị 
ảnh hưởng dịch bệnh nghiêm trọng, 
phải thực hiện giãn cách xã hội theo 
các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Ngay từ khi dịch bệnh khởi phát 
đầu năm 2020, Công ty đã chủ động 
xây dựng các kịch bản, phương án 
quyết liệt để chống dịch. Từ việc kiểm 
soát tốt các nguy cơ lây nhiễm bằng 
các giải pháp kiểm tra khai báo y tế, 
dịch tễ thường xuyên; bố trí tổ chức 
cho lực lượng lao động khoa học hợp 
lý, đảm bảo an toàn. Thực hiện tốt các 
biện pháp tuyên truyền phòng chống 
dịch. Thực hiện nghiêm túc Thông 
điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - 
Khoảng cách - Không tụ tập - Khai 
báo y tế). Đặc biệt công tác tổ chức 
tiêm vắc-xin cho người lao động của 
PTC2 là nhiệm vụ quan trọng ưu tiên 
hàng đầu.

Được sự chỉ đạo của Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công 
ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) 
về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng 
chống dịch Covid-19 cho người lao 
động. PTC2 đã chủ động bằng mọi 
biện pháp để thực hiện nhiệm vụ 
quan trọng này trong điều kiện Thế 
giới và Việt Nam đang khan hiếm 
nguồn vắc xin thì công việc này rất 
khó khăn.

Với sự chủ động và quyết tâm 
cao nhất, Công ty đã tích cực liên 
hệ, làm việc với các cơ quan chức 
năng Trung uơng và địa phương, 
Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát dịch 
bệnh các tỉnh, thành các đơn vị có 
trách nhiệm tiêm vắc xin trong khu 
vực đề xuất, tìm kiếm nguồn vắc 
xin để tổ chức tiêm phòng cho toàn 
thể CBCNV, lực lượng tuyến đầu của 
ngành Điện đang tham gia chống 

CBCNV PTC2 tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19

PTC2 NỖ LỰC TIÊM VẮC XIN PHÒNG CHỐNG 
DỊCH COVID-19 CHO TOÀN BỘ NGƯỜI LAO ĐỘNG
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dịch và cung ứng điện phục vụ phát 
triển kinh tế, xã hội.

Tại Đà Nẵng, nơi dịch bệnh 
liên tục diễn biến phức tạp, nguy 
cơ lây nhiễm rất khó lường, thành 
phố thực hiện căn cơ các biện pháp 
phòng chống dịch, có thời điểm phải 
phong tỏa cứng, cách ly triệt để. Đến 
nay, khối cơ quan Công ty gồm 119 
CBCNV đã hoàn thành việc tiêm đủ 
2 mũi vắc xin Covid-19, đây là một 
biện pháp hiệu quả trong việc phòng 
ngừa Covid-19, góp phần quan trọng 
trong việc đảm bảo an toàn về tính 
mạng và sức khỏe, tạo tâm lý an tâm 
công tác cho người lao động.

Đối với 07 Truyền tải điện trực 
thuộc với 715 CBCNV làm việc trên 07 
tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên, 
việc tiêm chủng đã đạt xấp xỉ 100% 
mũi 1 và 81% mũi 2. Đây là một nỗ lực 
rất đáng ghi nhận trong bối cảnh rất 
khó khăn nguồn cung vắc - xin.

Đại diện cho người lao động 
trong PTC2, anh Nguyễn Khánh 
Thành - Công nhân Đội Truyền tải 
điện Cẩm Lệ đã phát biểu cảm tưởng 
và đã bày tỏ sự biết ơn đến các cấp 
lãnh đạo, các thành viên trực tiếp làm 
công tác phòng dịch, đặc biệt là tổ 
chức tiêm chủng phòng ngừa dịch 
bệnh Covid-19. Bản thân ông Thành 

và có lẽ toàn bộ CBCNV của Công ty 
rất tự hào và hãnh diện là một thành 
viên của PTC2, xin cảm ơn vì nhưng 
điều tốt đẹp mà lãnh đạo PTC2 đã 
làm cho chúng tôi.

Ngoài ra, với nhiệm vụ làm đơn 
vị đầu mối để liên hệ việc tiêm phòng 
cho các đơn vị trực thuộc EVNNPT 
trên địa bàn Đà Nẵng là Ban Quản lý 
dự án các công trình điện miền Trung 
(CPMB), Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 
2 (NPTS) và Ban Điều hành dự án 2. 
PTC2 cũng đã nỗ lực, cố gắng để hoàn 
thành việc tiêm chủng cho các đơn 
vị sớm nhất. Đến nay cũng đã cơ bản 
hoàn thành 100% việc tiêm chủng đủ 
2 mũi cho CBCNV các đơn vị bạn.

Nhờ triển khai nhiều giải pháp 
đồng bộ trong việc thực hiện nhiệm 
vụ kép SẢN XUẤT AN TOÀN - CHỐNG 
DỊCH HIỆU QUẢ, đến nay PTC2 chưa 
có ca dương tính, công tác tiêm vắc 
xin cơ bản đã gần đến đích. Đây là 
một thành tích đáng tự hào, có được 
kết quả này là do sự đoàn kết nhất trí, 
chấp hành nghiêm cùng với những nỗ 
lực của toàn thể CBCNV. BCĐ phòng 
chống dịch PTC2 đã kịp thời triển khai 
các văn bản chỉ đạo của EVN, EVNNPT, 
UBND các địa phương. Các cán bộ 
được phân công làm công tác phòng 
dịch của Công ty cũng như các đơn vị 
đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ 
của mình. Làm được những kết quả 
trên là điều rất khó nhưng để giữ được 
những thành quả đã đạt được sẽ còn 
nhiều khó khăn hơn, nên toàn thể 
CBCNV không được chủ quan, buông 
lỏng trong công tác phòng chống 
dịch. PTC2 tiếp tục xây dựng kế hoạch 
đề xuất tiêm vắc xin mũi 3 cho CBNCV 
vào quý II năm 2022.

Về lâu dài, dịch bệnh vẫn còn khả 
năng có những diễn biến phức tạp, 
khó lường, mặc dù vậy bằng những 
việc làm cụ thể đặc biệt là PTC2 đã tổ 
chức tiêm vắc xin sẽ giúp người lao 
động PTC2 có thêm động lực phấn 
đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
cấp trên giao, 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.

Bình Nguyên
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Gian nan gấp bội

Anh Nguyễn Trường Giang - 
Trưởng phòng Quản lý công trình 1 
chia sẻ, dịch bệnh COVID-19 khiến 
những khó khăn trong công tác quản 
lý dự án lưới điện vốn đã "muôn trùng", 
lại càng nhân lên bội phần. Hà Nội bắt 
đầu thực hiện giãn cách nghiêm ngặt 
theo Chỉ thị 16 từ cuối tháng 7/2021. 
Dù lãnh đạo tổng công ty, lãnh đạo 
ban đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, 
huyện, xã đề nghị phối hợp, tạo điều 
kiện trên cơ sở tuân thủ các quy định 
của Chính phủ, của địa phương về 
phòng chống dịch bệnh, nhưng việc 
di chuyển, điều động nhân lực vẫn rất 
phức tạp.

Là người phụ trách trực tiếp 
công trình đường dây 110kV Mường 
Lay - Điện Biên đang thi công, do yêu 
cầu của công việc, nhiều thời điểm 
anh Giang vẫn phải di chuyển giữa 
Hà Nội và Điện Biên. Thời gian đi ô tô 
từ Hà Nội lên tới công trường thường 
mất hơn 14 giờ. Trong suốt quá trình 
này, các anh thường chỉ lót dạ bằng 
bánh mì chuẩn bị sẵn từ nhà, bởi quy 
định chống dịch của các địa phương 
không cho phép xe ngoài tỉnh được 
dừng, đỗ. 

"Éo le" là không phải lúc nào họ 
cũng có thể đặt chân đến công trình, 
ngay cả khi đã tuân thủ nghiêm ngặt 
mọi quy định. “Đầu tháng 8 vừa rồi, 
chúng tôi lại có chuyến công tác. 7h 
sáng xuất phát từ Hà Nội, chạy một 
lèo tới Điện Biên là đã 22h khuya. Tuy 

nhiên, ngay trong ngày hôm đó, tỉnh 
Điện Biên có chỉ đạo mới về công tác 
phòng, chống dịch. Anh em chúng tôi 
dù đã được tiêm 2 mũi vắc-xin, có xét 
nghiệm PCR, nhưng vẫn phải quay 
đầu về Hà Nội ngay trong đêm. Cả đi 
cả về 24 tiếng liên tục, thực sự là vừa 
đói, vừa mệt”, anh Giang cười nhớ lại.

Để không gián đoạn công việc, 
nhiều CBCNV của ban phải “cắm chốt” 
tại công trường 2 - 3 tháng chưa về 
nhà. Tùy từng công trường mà họ sẽ 
thuê nhà của người dân địa phương, 
hoặc lập lán trại, để anh em ăn nghỉ 
tập trung, không tiếp xúc với cộng 
đồng dân cư, đảm bảo công tác an 
toàn phòng dịch.

Anh Dương Công Đức - Phó 
phòng Quản lý công trình 2 chia sẻ, 
hơn 1 tháng nay, anh phải “cắm trại” 
tại công trường ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc. 
Mọi công việc của gia đình đều "uỷ 
thác" cho vợ. “Bà xã vốn chu đáo, nên 
tôi cũng rất yên tâm. Nhưng tháng 
vừa rồi, vợ tôi phải đi cách ly 21 ngày 
do đi công tác về từ vùng dịch. Vậy là 
các con đều phải nhờ ông bà chăm 
sóc giúp, cũng lo lắng nhưng đành cố 
gắng thôi”, anh Đức chia sẻ.

Bên cạnh đó, công tác nghiệm 
thu, bàn giao vật tư thiết bị cũng gặp 
rất nhiều khó khăn do các đơn vị vận 
tải không nhận chuyển hàng hóa đi 
các tỉnh, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch 
đóng điện. Nhiều dự án như đường 
dây và TBA 110kV Trực Đại, đường dây 
và TBA 110kV Bãi Trành, đường dây 

Cán bộ Ban Quản lý dự án lưới điện EVNNPC kiểm tra 
tiến độ dự án và tặng quà động viên công nhân các nhà 

thầu làm việc trên công trường

QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH 
TRONG "MÙA DỊCH": 

CHUYỆN 
BÂY GIỜ 
MỚI KỂ

Phương Dung

Để mỗi công trình vẫn bám 
sát tiến độ kế hoạch ngay cả 
trong thời gian cao điểm phòng, 
chống dịch bệnh, đòi hỏi sự nỗ 
lực rất lớn của những người làm 
công tác quản lý dự án. Những 
"kỷ niệm mùa dịch" hay tình 
huống "dở khóc dở cười" mà 
CBNV Ban Quản lý dự án lưới 
điện thuộc Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc chia sẻ với chúng tôi là 
những "lát cắt" như thế.
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Tối 12/9/2021, Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính 
đã chủ trì Lễ phát động trực 
tuyến Chương trình “Sóng và 
máy tính cho em”.

Chương trình diễn ra tại các 
điểm cầu Văn phòng Chính phủ, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông 
tin và Truyền thông, cùng 63 điểm 
cầu tại các địa phương trên cả 
nước.

Đồng chí Dương Quang 
Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
Hội đồng thành viên Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam tham dự Lễ phát 
động trực tuyến tại điểm cầu Văn 
phòng Chính phủ. 

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-
TTg ngày 3/9/2021 về việc ưu tiên 
nguồn lực hỗ trợ học sinh khó 
khăn không có phương tiện học 
tập trực tuyến, bảo đảm công 
bằng trong tiếp cận phương thức 
dạy và học mới; chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ tại văn bản số 
6235/VPCP-KGVX ngày 07/9/2021 
về việc xây dựng và triển khai 
chương trình “Sóng và máy tính 
cho em”, Bộ Thông tin & Truyền 
thông phối hợp  Bộ Giáo dục & 
Đào tạo đang thống nhất để ban 
hành Kế hoạch Phối hợp thực hiện 
chương trình “Sóng và máy tính 
cho em”.

Theo kế hoạch dự kiến, 
chương trình “Sóng và máy tính 
cho em” có 3 nội dung:

Thứ nhất,  sẽ đảm bảo việc 
phủ sóng di động. Chương trình 
hướng tới phủ sóng  toàn bộ 283 
điểm chưa có kết nối internet di 
động tại các địa phương đang 
thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 
16/CT-TTg và thực hiện học trực 
tuyến, dự kiến  hoàn thành trong 
tháng 9/2021. Đồng thời, chương 
trình cũng sẽ phủ sóng toàn bộ 
1.910 điểm chưa kết nối internet 
di động trên toàn quốc và đặt mục 
tiêu hoàn thành trong năm 2021.

Thứ hai, hỗ trợ máy tính phục 
vụ học trực tuyến. Giai đoạn 1 

và TBA 110kV Bình Lục, thiết bị đã có 
nhưng không thể vận chuyển lên công 
trường để tổ chức nghiệm thu, bàn 
giao cho nhà thầu thi công.

Để đảm bảo công việc không bị 
gián đoạn, lãnh đạo và CBCNV của ban 
đã tích cực ứng dụng CNTT vào công 
tác quản lý, điều hành dự án như: tổ 
chức các cuộc họp trực tuyến về tiến 
độ qua Google Meet; nghiệm thu vật 
tư thiết bị qua Zoom,... Song song, đơn 
vị cũng hỗ trợ nhà thầu làm việc với 
các ban, ngành ở địa phương có dự 
án, đăng ký danh sách lực lượng tham 
gia thi công của nhà thầu đi cách ly tập 
trung trước khi triển khai thi công dự 
án. Đó là những giải pháp hữu hiệu 
trong tình trạng nhà thầu không thể 
tập kết được nguồn nhân lực, máy 
móc, thiết bị vật tư tới công trường.

"Đặc sản" của nghề quản lý dự 
án điện

Ngoài những khó khăn phát sinh 
do dịch COVID-19, việc triển khai các 
dự án điện vẫn phải đối mặt với những 
"khó khăn muôn thủa". Phần lớn các dự 
án đường dây đều trải dài, đi qua nhiều 
địa phương nên công tác bồi thường, 
giải phóng mặt bằng (BT-GPMB) không 
đơn giản. Với các dự án liên quan đến 
đất rừng, các thủ tục, quy định về 
chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng 
cũng rất phức tạp.

Anh Nguyễn Trường Giang chia sẻ, 
có những dự án đi qua tới 22 xã thuộc 
nhiều huyện khác nhau. Ngoài việc 
tổ chức các buổi họp ở UBND xã, còn 
phải đến từng nhà trưởng thôn, trưởng 
bản để vận động, tuyên truyền cho bà 
con hiểu được chính sách, chủ trương 
của Đảng, Nhà nước. Có gia đình, buổi 
tối hôm trước đồng ý giao đất, nhưng 
sáng hôm sau khi đưa phương tiện, 
nhân lực đến thi công thì họ... thay đổi 
ý định. Thế là các anh lại nhẫn nại giải 
thích, thuyết phục từ đầu.

Anh Giang chia sẻ thêm, cũng 
có những trường hợp người dân sử 
dụng đất sai mục đích, không được bồi 
thường theo quy định. Tuy nhiên, hoàn 
cảnh của người dân lại quá khó khăn. 
Anh em CBCNV của ban và nhà thầu đã 
bàn bạc mỗi người góp một chút, bỏ 
tiền túi để hỗ trợ phần nào cho bà con.

Với những dự án ở các tỉnh miền 
núi như Điện Biên, Lai Châu, vào mùa 
mưa lũ, để lên được các vị trí thi công, 
các anh phải vượt suối, vượt lũ không 
phải là chuyện hiếm gặp. Đó là chưa 
kể, có khi gặp một trận mưa lớn, giao 
thông bị chia cắt, gây ảnh hưởng rất 
lớn đến tiến độ dự án.

Cũng theo anh Giang, có những 
vị trí móng cột nằm trên núi cao, việc 
vận chuyển vật tư, thiết bị hoàn toàn 
bằng thủ công, hoặc dùng ngựa. Anh 
em giám sát của ban và đơn vị thi công 
phải “cắm chốt” 5-7 ngày trên núi, bởi 
nếu đi xuống thì sẽ mất gần 1 ngày đi 
đường, hiệu quả công việc rất thấp.

Ông Nguyễn Sông Thao - Giám 
đốc Ban Quản lý dự án lưới điện 
EVNNPC chia sẻ, lãnh đạo ban đánh 
giá rất cao sự nỗ lực, vượt khó của 
mỗi CBCNV trong mùa dịch, đặc biệt 
là những cán bộ, nhân viên làm công 
tác trực tiếp tại hiện trường. Anh em 
đã gác lại mọi riêng tư, vượt qua cả 
những hiểm nguy, không ngại khó, 
ngại khổ để tập trung sức lực và trí tuệ 
hoàn thành nhiệm vụ, không để dự án 
bị chậm do nguyên nhân khách quan.

Cũng theo ông Nguyễn Sông 
Thao, sự cố gắng, linh hoạt, chủ động 
của mỗi CBCNV đã đem lại những 
thành quả. Đến nay, ban đã hoàn thành 
51 công trình, trong tổng số 85 công 
trình được giao trong năm 2021; trong 
đó có các công trình trọng điểm như: 
đường dây và trạm biến áp 110kV Tân 
Yên, hoàn thành giai đoạn 1 đường dây 
110kV Mường Lay - Điện Biên; đóng 
điện hàng loạt công trình nâng công 
suất và lắp máy biến áp chống quá 
tải cho khu vực các tỉnh Bắc Ninh, Bắc 
Giang,... góp phần quan trọng trong 
việc đảm bảo điện của Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc nói riêng, Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam nói chung.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, 
trong gian khó, sự quyết tâm, ý chí của 
mỗi CBCNV Ban Quản lý dự án lưới 
điện EVNNPC lại càng được thể hiện rõ. 
Họ đã và đang tiếp tục hành trình, đặt 
những dấu ấn thầm lặng trên những 
công trình điện trải dài khắp 27 tỉnh, 
thành phố phía Bắc, góp phần sức lực 
của mình trong hành trình “Thắp sáng 
niềm tin” của ngành Điện Việt Nam.
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(trong năm 2021), dự kiến huy động 
01 triệu máy tính cho học sinh, sinh 
viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo 
trên toàn quốc; trước mắt ưu tiên 
cho các địa phương đang thực hiện 
giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg và 
thực hiện học trực tuyến. Giai đoạn 
2 (từ năm 2022 - 2023), tiếp tục phát 
động chương trình để huy động mọi 
nguồn lực trong xã hội, hướng tới 
mục tiêu 100% học sinh, sinh viên 
thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên toàn 
quốc được trang bị máy tính để có 
thực hiện học trực tuyến.

Thứ ba,  chương trình sẽ có các 
hỗ trợ khác  cho các địa phương 
đang thực hiện giãn cách theo Chỉ 
thị 16/CT-TTg và tổ chức dạy và học 
trực tuyến. Cụ thể, sẽ miễn phí 100% 
việc sử dụng các nền tảng dạy, học 
trực tuyến Việt Nam đã được công 
bố. Ngoài ra sẽ miễn phí 100% cước 
internet di động khi sử dụng các nền 
tảng dạy, học trực tuyến Việt Nam đã 
được công bố; hỗ trợ các gói cước, hạ 
tầng công nghệ thông tin phục vụ 
việc dạy và học trực tuyến bao gồm: 
máy chủ, chỗ đặt máy chủ, đường 
truyền internet đảm bảo việc dạy, 
học trực tuyến.

Chương trình “Sóng và máy tính 
cho em” sẽ huy động nguồn lực tổng 
thể của các ban, bộ, ngành và các tổ 
chức, doanh nghiệp, cá nhân để hỗ 
trợ học sinh, sinh viên trên cả nước 
đủ điều kiện học học trực tuyến, thúc 
đẩy phát triển xã hội số bảo đảm chất 
lượng, thiết thực, hiệu quả; đặc biệt 
trước mắt cần bảo đảm không để học 
sinh nào “bị bỏ lại phía sau”, không thể 
hoàn thành chương trình học tập do 
ảnh hưởng của đại dịch COVID- 19.

Trên tinh thần xác định đây là 
hoạt động có ý nghĩa thiết thực và thể 

hiện tinh thần thần trách nhiệm, góp 
phần chung tay cùng cả cộng đồng 
xã hội chăm lo cho thế hệ tương lai 
của đất nước, đặc biệt là trẻ em tại 
những khu vực khó khăn, Tập đoàn 
Điện lực Quốc gia Việt Nam quyết 
định tham gia ủng hộ chương trình 
tổng cộng  24.000 máy tính  (tương 
đương số tiền 60 tỷ đồng).

Trong gần 2 năm qua, 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 5 đợt trong 
các năm 2020 và 2021 với tổng số tiền 
là hơn 16.950 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tập thể cán 
bộ  công nhân viên Tập đoàn đã và 
đang tiếp tục chung tay cùng cộng 
đồng triển khai nhiều hoạt động ủng 
hộ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch 
cho các địa phương và cơ sở y tế. Chỉ 
tính riêng đối với đợt dịch COVID-19 
từ cuối tháng 4 cho đến nay, 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 khoảng 560 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.

Việt Dũng

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động chương trình 
“Sóng và máy tính cho em” vào tối ngày 12/9

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA VIỆT NAM THAM GIA ỦNG HỘ 

24.000 MÁY TÍNH (TƯƠNG ĐƯƠNG 60 TỶ ĐỒNG) 
CHO CHƯƠNG TRÌNH "SÓNG VÀ MÁY TÍNH CHO EM"
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Ngay khi đợt dịch bệnh 
COVID-19 bùng phát lần thứ 
4 trở lại trên địa bàn Hà Nội 

(ngày 19/7/2021), tất cả 20 CBCNV 
của TBA 500kV Đông Anh đã thực 
hiện các giải pháp phòng chống dịch 
theo hướng dẫn của Bộ Y tế: Cụ thể 
đo thân nhiệt CBCNV, xịt khử khuẩn 
khách khi đến Trạm công tác, làm 
việc. Quán triệt đến từng CBCNV về 
thực hiện phòng chống dịch bệnh, 
truy vết tiếp xúc, khai báo y tế; liên hệ 
với cơ quan y tế gần nhất để phối hợp 
trong công tác phòng chống dịch 
bệnh. Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn 
điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), 
Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1).Trạm 
đã cô lập và thực hiện 3 tại chỗ nhằm 
phòng dịch đảm bảo vận hành an 
toàn hệ thống điện.

Theo ông Vũ Sơn Hà - Phó giám 
đốc Truyền tải điện Hà Nội cho biết, 
Lực lượng trực vận hành TBA, tổ Thao 
tác Lưu động (TTLĐ) thuộc TTĐ Hà 
Nội nói chung và TBA 500kV Đông 
Anh nói riêng theo chỉ đạo chúng tôi 
đã: Tổ chức sinh hoạt, ăn nghỉ của các 
kíp trực tách biệt nhau tại nhà nghỉ 
ca và trực ca tại phòng điều khiển 
theo lịch, không ra ngoài trong thời 
gian cô lập, không tiếp xúc với người 
bên ngoài (kể cả với lực lượng bảo vệ 
TBA). Trường hợp có công tác trong 
TBA phải đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, 
phòng tránh lây nhiễm từ nhân viên 
của các đội/nhóm công tác, đảm bảo 
tuyệt đối tránh lây nhiễm cho nhân 
viên vận hành trong quá trình công 
tác (mở, khóa phiếu công tác; bàn 
giao, tiếp 2/3 nhận hiện trường công 
tác trong TBA…).

Ông Lê Quang Khôi trạm Trưởng 
TBA 500kV Đông Anh cho biết: 85% 
CBCNV trong trạm đã được tiêm 
vaccine mũi thứ 2, (10% chưa đủ điều 
kiện được tiêm). Để thực hiện tốt 

công tác đảm bảo cung cấp điện TBA 
500kV Đông Anh đã thực hiện hàng 
loạt các giải pháp như: Bảo dưỡng 
toàn bộ hệ thống làm mát các MBA, 
hệ thống làm mát bằng nước cho 
MBA; bảo dưỡng, sửa chữa toàn bộ hệ 
thống điều hòa tại các nhà rơ le, nhà 
viễn thông; kiện toàn tiểu ban PCTT 
& TKCN của Trạm, rà soát các thiết 
bị, kết cấu kiến trúc, hệ thống thoát 
nước trước mùa mưa bão; phối hợp 
với các đơn vị thực hiện thí nghiệm 
định kỳ (TNĐK) thiết bị năm 2021 đạt 
100% thiết bị, đến nay đang triển khai 
công tác TNĐK năm 2022, các thiết bị 
này đảm bảo tiêu chuẩn vận hành; 
công tác soi phát nhiệt được thực 
hiện thường xuyên, các điểm có nhiệt 
độ tăng cao đều được kịp thời xử lý.

Trao đổi với chúng tôi ông Phạm 
Thanh Tùng, Trưởng phòng An toàn 
PTC1 cho biết ngay từ đầu năm lãnh 
đạo Công ty đã chỉ đạo các đơn vị, 
TBA thực hiện lập phương án và tổ 

chức diễn tập phương án xử lý sự cố, 
phương án phòng chống cháy nổ và 
phương án phòng chống thiên tai 
- tìm kiếm cứu nạn. Theo đó, khi sự 
cố xảy ra trực vận hành các cấp phải 
khẩn trương tiến hành xử lý thao tác 
tách thiết bị sự cố ra khỏi vận hành, 
nhanh chóng tìm cách cấp điện trở lại 
cho các phụ tải bị mất điện sự cố. Các 
thông tin sự cố phải được báo cáo kịp 
thời về PTC1 và các cấp điều độ; Công 
tác PCCC được theo dõi, kiểm tra định 
kỳ hàng tuần, hàng tháng đảm bảo 
tin cậy khi có sự cố cháy nổ sảy ra; Hệ 
thống rơ le bảo vệ điều khiển đảm 
bảo tác động loại trừ sự cố nhanh 
nhất theo các giá trị trong phiếu 
chỉnh định của Trung tâm Điều độ Hệ 
thống điện Quốc gia A0 & Trung tâm 
Điều độ Hệ thống điện miền Bắc A1.

Trạm đã lập các phương án xử lý 
sự cố MBA, xử lý sự cố thiết bị, phương 
án cung cấp điện cho các phụ tải quan 
trọng không để xảy ra tình trạng gián 

QUYẾT TÂM KHÔNG ĐỂ GIÁN ĐOẠN NGUỒN ĐIỆN 500KV

TỪ THỦY ĐIỆN & NHIỆT ĐIỆN VỀ THỦ ĐÔ

Ca trực vận hành tại TBA 500kV Đông Anh
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đoạn cấp điện do quá tải. Chuẩn bị nhân lực, vật lực 
sẵn sàng ứng phó với sự cố có thể xảy ra nhằm đưa 
thiết bị vào vận hành nhanh nhất.

Luôn chủ động làm việc với chính quyền địa 
phương, trao đổi và nắm thông tin dịch bệnh trên địa 
bàn trạm quản lý vận hành. Trong thời gian thực hiện 
chỉ thị 16 về phòng chống dịch bệnh, việc đi ra ngoài 
là không thể, việc cung cấp nhu yếu phẩm cho CBCNV 
trong thời điểm đó là một thách thức rất lớn, tuy nhiên 
trạm cũng đã chủ động và được sự giúp đỡ của UBND 
xã Thụy Lâm việc cung cấp lương thực thực phẩm cho 
CNCBV khi cô lập đã không bị đứt, gãy.

Công tác thông tin liên lạc đảm bảo duy trì 24/24. 
Thông tin, liên lạc với lãnh đạo Công ty, đơn vị được 
duy trì liên tục để kịp thời điều chỉnh phương án cấp 
điện khi xảy ra sự cố hoặc tình huống bất khả kháng. 
Thêm vào đó, giảm thiểu thời gian cắt điện, rút ngắn 
thời gian xử lý sự cố, phối hợp làm nhiều việc trong 
một lần cắt điện theo kế hoạch.

-  Trạm biến áp 500 kV Đông Anh khởi 
công tháng 9 năm 2015.

-  Đóng điện tháng 6 năm 2017.
- TBA 500kV Đông Anh đang vận hành 

02 MBA 500kV với tổng công suất 
1.800MVA,

- 02 MBA 220kV với tổng công suất 
500MVA,

-  02 ngăn lộ đường dây (ĐD) 500kV, 04 
ngăn lộ ĐD 220kV, 06 ngăn lộ ĐD 110kV.

-  Cấp điện cho khu vực Hà Nội và phụ cận.
-  Sản lượng 9 tháng đầu năm ước đạt 4 

tỷ kWh.

Trong thời gian cô lập trực giãn cách tại trạm, lực 
lượng vận hành đã được các cấp lãnh đạo, Công đoàn 
của PTC 1, Truyền tải điện Hà Nội thường xuyên thăm 
hỏi, động viên do đó toàn thể CBCNV giữ vững tâm lý 
tổ chức tốt công tác vận hành tại TBA trong suốt đợt 
dịch thứ 4 này.

Giữ được tâm lý, sức khỏe cho lực lượng vận hành 
an toàn tại TBA 500kV Đông Anh có ý nghĩa quan 
trọng trong việc đảm bảo hệ thống điện truyền tải 
được vận hành ổn định góp phần quan trọng trong 
việc giữ vững an ninh năng lượng quốc gia nói chung 
và cho thủ đô Hà Nội nói riêng, đáp ứng cao nhất cho 
sản xuất cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh 
COVID - 19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa 
bàn TP Hà Nội./.

Quốc Chiêu

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM 
ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN LIÊN TỤC 
PHỤC VỤ DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN

Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) khẳng 
định việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho 
thành phố là một yêu cầu bắt buộc để đảm bảo việc 
dạy và học online được diễn ra suôn sẻ.

Các ứng dụng trực tuyến của ngành điện lực TP.HCM phát 
huy hiệu quả trong tình hình giãn cách phòng chống dịch. 

Ảnh minh họa.

Một trong những biện pháp được triển khai là quản 
lý, kiểm soát theo dõi thông số vận hành 100% các 

trạm biến áp bằng phần mềm, giúp các ngành kịp thời 
phát hiện và xử lý các bất thường trên lưới điện, không 
để xảy ra sự cố hoặc sự cố kéo dài ảnh hưởng đến việc 
dạy và học trực tuyến. 

Trong 8 tháng đầu năm nay, độ tin cậy cung cấp 
điện của EVNHCMC ngày càng tăng. Chỉ số SAIFI (số lần 
mất điện trung bình của hệ thống) là 0,33 lần, giảm 20% 
so cùng kỳ; chỉ số SAIDI (số thời gian mất điện trung bình 
của hệ thống) là 21,24 phút, giảm 31,30% so với cùng kỳ. 

Từ đầu tháng 9 đến nay, chỉ số SAIFI 0,03 lần, giảm 
44,34% và chỉ số SAIDI 2,6 phút giảm 34,05% so với 
cùng kỳ.

Đại diện EVNHCMC cho biết, trong giai đoạn TP thực 
hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Tổng công ty đã duy 
trì chế độ trực vận hành tại 2 nơi riêng biệt, cách ly hoàn 
toàn không tiếp xúc nhau; trực theo 2 ca 2 kíp hoặc 2 ca 
3 kíp (nếu đơn vị bố trí được nhiều kíp), xoay vòng các 
nhóm trực (gồm 2-3 kíp) sau mỗi 5 hoặc 7 ngày. Công 
nhân sửa chữa điện không vào ra nơi trực, công tác bàn 
giao phương tiện, vật tư thiết bị thực hiện ngay tại hiện 
trường. Ngoài ra, cán bộ - công nhân viên lao động thuộc 
các bộ phận trên đều ký cam kết chỉ đi lại giữa nơi ở và 
nơi làm việc, hạn chế tối đa tiếp xúc với bên ngoài.

Nguyên Khôi
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Tham dự cuộc họp có ông Phạm 
Lê Phú - Tổng giám đốc EVNNPT, 
ông Bùi Văn Kiên - Phó Tổng 

giám đốc EVNNPT, ông Nguyễn Đức 
Tuyển - Giám đốc Ban QLDA các công 
trình điện miền Trung (CPMB), ông 
Nguyễn Văn Thọ - Phó Giám đốc CPMB, 
lãnh đạo các Ban/Phòng chuyên môn 
của EVNNPT và CPMB. Tham dự cuộc 
họp còn có đại diện các đơn vị tư vấn, 
nhà thầu thi công.

Ảnh hưởng bởi COVID-19 tác 
động lớn đến tiến độ dự án

Báo cáo tại cuộc họp, ông 
Nguyễn Đức Tuyển - Giám đốc CPMB 
cho biết: Trong 3 dự án của cụm dự 
án giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân 
Phong 1 có 2 dự án là TBA 500kV Vân 

Phong và đấu nối; ĐD 500kV đấu nối 
TBA 500kV Thuận Nam vào ĐD 500kV 
NĐ Vân Phong - NĐ Vĩnh Tân, tuy vẫn 
còn những khó khăn vướng mắc 
nhưng cơ bản đáp ứng tiến độ đặt ra.

Khó khăn nhất của cụm dự án 
này là đường dây 500kV Vân Phong 
- Vĩnh Tân. Hiện nay, tại tỉnh Khánh 
Hòa, trên địa bàn các huyện Diên 
Khánh, Cam Lâm do ảnh hưởng của 
dịch COVID-19 nên đến nay mới triển 
khai thực hiện công tác kê kiểm, 
lập phương án bồi thường, hỗ trợ 
GPMB cho các vị trí móng và hành 
lang tuyến. Tuy nhiên tại huyện Cam 
Lâm tiến độ kê kiểm chậm so với kế 
hoạch. Thành phố Cam Ranh mới kê 
kiểm phần móng trụ, chưa kê kiểm 
hành lang. Về giá đất cụ thể, UBND 

huyện Cam Lâm chưa trình để các 
Sở ngành thẩm định trình UBND tỉnh 
phê duyệt.

Về thủ tục chuyển đổi mục 
đích sử dụng đất rừng, CPMB đã 
hoàn thiện báo cáo công tác kiểm 
kê, đánh giá hiện trạng rừng phần 
móng trụ, đường tạm thi công và 
đã trình thẩm định kết quả đánh giá 
hiện trạng rừng qua địa bàn. Ngày 
07/9/2021 Sở NN&PTNT tỉnh Khánh 
Hòa đã tổ chức đi thẩm tra thực 
địa. Ngày 22/9/2021 CPMB trình Sở 
NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa đề nghị 
xin chủ trương chuyển đổi đất rừng. 
Hiện nay, Sở NN&PTNT đang hoàn 
thiện thủ tục để tổ chức họp thẩm 
định và hoàn thiện thủ tục trình cấp 
thẩm quyền trước 30/9/2021.

Tại tỉnh Ninh Thuận, công tác 
kiểm kê đất đai, tài sản, cây cối hoa 
màu của các hộ dân bị ảnh hưởng 
phần móng trụ, hành lang tuyến 
tại các địa phương cơ bản đã hoàn 
thành. CPMB và Trung tâm phát triển 
quỹ đất đang thu tập các giấy tờ từ 
các hộ dân để hoàn thiện hồ sơ gửi 
UBND các xã triển khai xác nhận 
nguồn gốc đất. Nhưng do dịch bênh 
COVID- 19 nên việc đi lại thu thập các 
giấy tờ liên quan và tổ chức họp xét 
đến nay triển khai rất chậm.

Hiện nay số hộ dân còn lại chưa 
kiểm kê được chủ yếu có đất, tài 
sản bị ảnh hưởng bởi hành lang an 
toàn với nguyên nhân chính, người 
dân ngoài địa phương, làm ăn xa 
và không thống nhất mức giá bồi 
thường, hỗ trợ theo quy định. 

TẬP TRUNG NGUỒN LỰC, ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ 
CÁC DỰ ÁN GIẢI TỎA CÔNG SUẤT NMNĐ BOT VÂN PHONG 1

Đó là yêu cầu của ông Nguyễn Tuấn Tùng - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 
(EVNNPT) trong cuộc họp tại Khánh Hòa, ngày 25/9 về tình hình triển khai các dự án giải tỏa công suất 
NMNĐ BOT Vân Phong 1 (bao gồm TBA 500kV Vân Phong và đấu nối; ĐD 500kV Vân Phong-Vĩnh Tân; ĐD 
500kV đấu nối TBA 500kV Thuận Nam vào ĐD 500kV NĐ Vân Phong - NĐ Vĩnh Tân).

Ông Nguyễn Đức Tuyển - Giám đốc CPMB báo cáo tại cuộc họp
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Về thủ tục chuyển đổi mục đích 
sử dụng đất rừng (41 vị trí), CPMB đã 
hoàn thiện báo cáo công tác kiểm 
kê, đánh giá hiện trạng rừng phần 
móng trụ, đường tạm thi công và 
đã trình thẩm định kết quả đánh giá 
hiện trạng rừng qua địa bàn. Ngày 
22/9/2021 CPMB trình Sở NN&PTNT 
tỉnh Ninh Thuận đề nghị xin chủ 
trương chuyển đổi đất rừng. Hiện nay, 
Sở NN&PTNT đang hoàn thiện thủ tục 
để tổ chức họp thẩm định và hoàn 
thiện thủ tục trình cấp thẩm quyền 
trước 30/9/2021.

Về công tác tổ chức thi công, 
CPMB đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban 
Điều hành và 4 Ban Tiền phương tại 
công trường; Đã làm thủ tục đăng ký 
với địa phương để triển khai trong 
thời điểm còn dịch bệnh đối với tỉnh 
Ninh Thuận, Khánh Hòa.

Đã triển khai làm thủ tục cho các 
đơn vị tư vấn giám sát, thi công các 
gói thầu số 5, 6, 9 và 10. Đối với gói 
thầu số 9 (G22-G27A) đã đào móng 
xong 2/46 vị trí; đang đào 1 vị trí; Đúc 
xong 1 vị trí; đang đúc móng 1 vị trí. 
Đối với gói 5 (ĐĐ-G6), gói 6 (G6-G12), 
đã bàn giao 53 vị trí đất rừng thuộc 
xã quản lý, đơn vị thi công đang thực 
hiện các thủ tục kê kiểm đường công 
vụ phục vụ mở đường vào thi công. 
Gói 10 (G27A-G32), đã bàn giao tim 
mốc, đang chuẩn bị triển khai thi 
công.

Theo đánh giá của CPMB, do 
ảnh hưởng bởi COVID-19 và vướng 
mắc trong mặt bằng nên các mục 
tiêu  thi công đều chậm 3 tháng so 
với kế hoạch  điều hành đã lập thời 
điểm cuối năm 2020. CPMB  đã  lập 
lại tiến độ báo cáo EVN/EVNNPT trên 
cơ sở đã và sẽ  thương thảo với các 
nhà thầu/các mốc công tác BTGPMB 
để đảm bảo tiến độ 31/12/2022.

Dành nguồn lực tốt nhất cho 
dự án

Tại cuộc họp, Chủ tịch HĐTV 
EVNNPT -Nguyễn Tuấn Tùng ghi nhận 

những nỗ lực của CPMB, các Ban 
tham mưu của Tổng công ty và các 
đơn vị nhà thầu tham gia dự án đã 
quyết liệt, rốt ráo để dự án đạt được 
tiến độ đáng ghi nhận.

Tuy nhiên công việc vẫn còn 
rất nhiều, tiến độ thi công rất gấp, 
trong khi đó nhiều lý do khách 
quan tác động đến dự án như dịch 
COVID-19 vẫn phức tạp, công tác 
BTGPMB còn nhiều vướng mắc, thủ 
tục chuyển đổi mục đích sử dụng 
đất rừng vẫn chờ các cấp có thẩm 
quyền phê duyệt.

Chính vì vậy, ông Nguyễn Tuấn 
Tùng yêu cầu mỗi cán bộ công nhân 
viên của EVNNPT/CPMB tham gia 
dự án phải nhận thức rõ được trách 
nhiệm của mình trong dự án này để 
triển khai công việc nhanh chóng hơn 
nữa. Tổng công ty dành nguồn lực tốt 
nhất để thúc đẩy tiến độ dự án.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng yêu cầu 
Ban Điều hành, Ban Tiền phương 
phối hợp với đơn vị xây lắp bố trí 
và tăng cường cán bộ có năng lực, 
trách nhiệm thường xuyên bám sát 
hiện trường. Ban Điều hành, Ban 
Tiền phương phối hợp với Xây lắp, 
địa phương kê kiểm, lập, trình và 
đôn đốc phê duyệt phương án bồi 
thường GPMB để trả tiền cho chủ tài 
sản, đảm bảo bàn giao mặt bằng các 
vị trí móng và hành lang tuyến theo 

Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Chủ tịch HĐTV EVNNPT chủ trì cuộc họp về tình hình 
triển khai các dự án giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1

Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Chủ tịch HĐTV EVNNPT phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
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Phải nói rằng làn sóng dịch bệnh 
COVID-19 lần thứ 4 có những 
diễn biến vô cùng phức tạp. TP 

Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía 
Nam đã phải áp dụng nhiều biện 
pháp mạnh để phòng, chống dịch. 
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng 
Vũ Đức Đam: “Chống dịch như chống 
giặc”. Với tinh thần đó các địa phương 
đã giãn cách xã hội theo chỉ thị 16CP 
trên diện rộng.

Bên cạnh đó Đảng ủy, lãnh đạo 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 
(EVNNPT) đã chỉ đạo SPMB phải đảm 
bảo mục tiêu kép: Vừa đảm bảo chống 
dịch Covid-19 vừa đảm bảo duy trì 
hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu 
tư xây dựng phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước”.

Trên cơ sở đó ngay sau kì nghỉ 
Lễ 30/4 - 01/5, SPMB đã lập tức triển 
khai những biện pháp phòng, chống 
dịch COVID-19 tại đơn vị. Tất cả những 
CBCNV khi trở lại làm việc sau kỳ nghỉ 
Lễ đều phải tiến hành khai báo y tế, 
đo thân nhiệt và đảm bảo tuân thủ 
nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế tại 
nơi làm việc.

Đặc biệt từ đầu tháng 7/2021 đến 
nay, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ tại văn bản 969/TTg-KGVX 

ngày 17/7/2021, TP.HCM và  tất cả 19 
tỉnh thành phía Nam đều thực hiện 
giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/
CT-TTg,  đồng thời  tăng cường một 
loạt biện pháp mạnh để siết chặt 
hơn nữa khi áp dụng thực hiện Chỉ 
thị số 16. Theo đó CBCNV của  SPMB, 
các thầu tư vấn, xây lắp, cung cấp vật 
tư thiết bị… gặp nhất nhiều khó khăn 
trong việc di chuyển nhân lực, vật tư, 
thiết bị, phương tiện qua lại giữa các 
địa phương do giãn cách xã hội. Điều 
này cũng đã ảnh hưởng đến các nhà 
thầu xây lắp  trong việc điều động 
nhân lực, thời gian thi công xây lắp 
trên công trường không thể kéo dài.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kép, 
ông Trương Hữu Thành - Giám đốc 
SPMB đã tổ chức nhiều cuộc họp 
trực tuyến thông qua Hội nghị truyền 
hình, Zoom Cloud Mettings với toàn 
thể CBCNV. Một phần để điều hành 
công việc, một phần là động viên 
và phát huy tinh thần trách nhiệm 
của từng cá nhân, chung sức đồng 
lòng vượt qua giai đoạn khó khăn 
của đại dịch, đồng thời triển khai các 
biện pháp phòng chống dịch bệnh 
COVID-19, các phương án làm việc 
trực tuyến cho CBCNV. SPMB cũng đã 
chỉ đạo các phòng quản lý công trình 
cử cán bộ bám sát công trường thực 
hiện 3 tại chỗ ở các địa phương đang 

kế hoạch để nhà thầu thi công theo 
các mốc tiến độ đặt ra.

Nhà thầu Tư vấn giám sát bố trí 
đủ quân số để giám sát và nghiệm 
thu chuyển bước thi công, đảm bảo 
tiến độ thi công của các nhà thầu 
xây lắp. Đôn đốc, kiểm tra tiến độ 
thi công các nhà thầu theo cam kết, 
kịp thời báo cáo CPMB, Ban Điều 
hành để phối hợp chỉ đạo.

Nhà thầu Tư vấn thiết kế cử cán 
bộ giám sát tác giả có mặt thường 
xuyên tại hiện trường để xử lý kịp 
thời các vướng mắc phát sinh, đảm 
bảo tiến độ thi công của nhà thầu. 

Các Nhà thầu cung cấp vật tư 
thiết bị thường xuyên theo dõi, đôn 
đốc các nhà thầu cung cấp VTTB 
đúng với tiến độ trong hợp đồng 
đã ký kết. Các Nhà thầu thi công 
xây lắp bố trí đầy đủ nhân lực, vật 
tư, phương tiện máy móc thiết bị 
thi công trên công trường, tranh 
thủ thời tiết, sẵn sàng thực hiện: (i) 
Chủ động cùng CPMB, chính quyền 
địa phương các cấp trong công tác 
bồi thường GPMB, kịp thời phản 
ánh những vướng mắc khó khăn để 
các bên cùng tham gia tháo gỡ; (ii) 
Tổ chức thi công với mục tiêu:

Ông Nguyễn Tuấn Tùng cũng 
yêu cầu EVNNPT/CPMB hàng tuần 
tổ chức kiểm điểm tiến độ các dự 
án này tại các cuộc họp giao ban để 
nắm bắt và giải quyết kịp thời các 
vướng mắc phát sinh. Đối với các 
công việc liên quan đến cụm Vân 
Phong, EVNNPT quán triệt chỉ đạo 
ưu tiên xử lý trong ngày. Cùng với 
đó  ứng dụng tối đa các công cụ 
về công nghệ thông tin để phục 
vụ công tác quản lý, điều hành của 
Tổng công ty và các đơn vị như: xử 
lý công văn, công việc từ xa trên 
phần mềm E-Office/D-Office; đẩy 
mạnh quản lý tiến độ, tiến độ dự án 
trên phần mềm Quản lý đầu tư xây 
dựng, lập tổng tiến độ trên phần 
mềm từ đó xác định các đường 
găng để tập trung điều hành, cùng 
với đó thống nhất có một báo cáo 
chung về tiến độ của dự án để gửi 
các cấp, ngành.

Mỹ Uyên
Hoạt động cấp phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn; kiểm tra thân nhiệt, khai 

báo ý tế trước khi vào trụ sở làm việc cho CBCNV SPMB
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thực hiện dự án, đảm bảo tiến độ 
không bị gián đoạn.

Ngoài ra, để tăng cường công 
tác phòng chống, dịch bệnh cũng 
như để CBCNV đi công tác tại các 
địa phương, SPMB đã phối hợp với 
Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng 
TP.HCM để thực hiện việc xét nghiệm 
PCR, phát hiện vật liệu di truyền 
(DNA) của virus COVID-19 và cấp 
phát bộ kit xét nghiệm nhanh tại nhà 
cho CBCNV.

Trước đó để thực hiện tốt công 
tác phòng, chống dịch SPMB đã khẩn 
trương mua và cấp phát khẩu trang, 
dung dịch sát khuẩn cho từng phòng 
chức năng, tiến hành việc phun khử 
khuẩn toàn trụ sở 02 tuần/lần, bố trí 
sắp xếp lại phòng làm việc để đảm 
bảo khoảng cách giữa các chuyên 
viên… Một trong những việc SPMB 
ưu tiên thực hiện đó là phối hợp với 
các đơn vị ngành Điện trên địa bàn 
và Trung tâm kiểm soát dịch bệnh các 
địa phương tiêm vắc - xin cho CBCNV. 

Đến nay 100% CBCNV SPMB đã hoàn 
thành việc tiêm mũi 1 và mũi 2 vắc 
xin  AstraZeneca. Đặc biệt, SPMB đã 
mời được Trung tâm Y tế Quận 3-TP.
HCM tổ chức tiêm ngừa cho CBCNV 
SPMB tại trụ sở.

Trong suốt thời gian nằm trong 
tâm dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, 
SPMB đã luôn nhận được sự quan 
tâm chỉ đạo, động viên và hỗ trợ của 
Đảng ủy, lãnh đạo, Công đoàn EVN, 
EVNNPT, các đơn vị bạn cũng như 
các cấp chính quyền địa phương 
trong việc thực hiện mục tiêu kép. 
Nhiều dự án trọng điểm đã được 
SPMB hoàn thành đóng điện theo 
kế hoạch, trong đó có các dự án: TBA 
500kV Đức Hòa; ĐD 500kV Mỹ Tho - 
Đức Hòa (07/5/2021); TBA 220kV Bến 
Lức (22/6/2021); Cải tạo ĐD 220kV Cà 
Mau 2 - NĐ Cà Mau (22/6/2021); TBA 
220kV Giá Rai (30/09/2021).

Với những kịch bản phòng 
chống dịch mà SPMB áp dụng trong 
thực tiễn, số CBCNV bị dương tính 
với vi rút Sars-CoV 2 rất thấp (6/153). 
Không chỉ vậy đội ngũ CBCNV đã 
vững lòng thực hiện những nhiệm vụ 
được SPMB giao. Với những nỗ lực của 
từng cá nhân cũng như từng phòng 
chuyên môn, SPMB sẽ góp phần 
thực hiện thắng lợi Chỉ thị liên tịch số 
3537/CTLT-EVNNPT của EVNNPT về 
việc hưởng ứng phong trào thi đua: 
CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi 
đua phòng, chống và chiến thắng đại 
dịch COVID-19.

Nguyễn Việt - Thúy Hạnh

SPMB LÀM TỐT CÔNG TÁC
PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngay từ những ngày đầu tháng 4/2021, đại dịch Covid-19 lần thứ 4 đã bùng phát mạnh 
ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Từ đó đến nay đại dịch đã ảnh hưởng tiêu cực 
rất lớn đến hoạt động sản xuất và đời sống của CBCNV trong toàn ngành Điện nói chung và 
các CBCNV tại Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) nói riêng.

Ông Trương Hữu Thành - Giám đốc SPMB chủ trù cuộc họp giao ban

Ñieän & Ñôøi soáng     37

TÖ VAÁN TIEÂU DUØNG î



Để nâng cao kiến thức cơ bản 
về truyền thông và tổ chức 
sự kiện cho các cán bộ Công 

đoàn chuyên trách, kiêm nhiệm của 
Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc. 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 
(EVNNPT) đã giao Công ty Dịch vụ kỹ 
thuật truyền tải điện (NPTS) tổ chức 
khoá tập huấn kỹ năng truyền thông 
và tổ chức sự kiện năm 2021, khóa 
tập huấn được tổ chức từ ngày 21/9 
- 22/9/2021.

Tham dự khóa tập huấn có ông 
Trịnh Tuấn Sơn -  Chủ tịch Công đoàn 
EVNNPT; ông Nguyễn Huy Thắng 
-  Phó chủ tịch Công đoàn EVNNPT, 
đại diện lãnh đạo ban Tổ chức - Nhân 
sự, ban Truyền thông EVNNPT và hơn 
72 học viên là cán bộ thuộc Cơ quan 
Tổng công ty, các các đơn vị trực 
thuộc Tổng công ty, thành viên mạng 
lưới cộng tác viên tuyên truyền Công 
đoàn EVNNPT.

Tại khóa học lần này, Tiến sĩ Phan 
Văn Kiền - Phó viện trưởng Viện đào 
tạo báo chí và truyền thông, Đại học 

Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội 
trực tiếp hướng dẫn 4 chuyên đề: 
Chuyên đề 1: Tiếp xúc báo chí từ góc 
nhìn ngành Điện; xử lý khủng hoảng 
truyền thông khi có sự cố. Chuyên 
đề 2: Quyền và nghĩa vụ của cán bộ 
ngành Điện dưới góc nhìn của Luật 
báo chí; Vận dụng Binh pháp Tôn Tử 
vào xử lý khủng hoảng truyền thông. 
Chuyên đề 3: Kỹ năng tổ chức sự kiện 
và Chuyên đề 4: Thực hành kỹ năng tổ 
chức họp báo. Riêng nội dung về Công 
tác truyền thông của EVNNPT do ông 
Lê Xuân Hoan - Phó ban Truyền thông 
EVNNPT triển khai nội dung.

Phát biểu tại khóa tập huấn, ông 
Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn 
EVNNPT đã nhấn mạnh: Trong những 
năm gần đây, công tác truyền thông 
được Công đoàn Tổng công ty đặc 
biệt quan tâm, luôn hướng đến xây 
dựng và phát triển hoạt động truyền 
thông toàn diện của Công đoàn. 
Trong bối cảnh bùng nổ của khoa 
học công nghệ, sự phát triển mạnh 
mẽ của truyền thông số hóa, công tác 
truyền thông và tổ chức sự kiện của 

các cấp công đoàn cần đổi mới phù 
hợp với tình hình thực tế. Muốn đạt 
được hiệu quả thiết thực, nội dung 
và hình thức truyền thông của công 
đoàn cần phải đáp ứng được các tiêu 
chí nhanh, nhạy, chính xác, gần gũi và 
hấp dẫn. Tôi mong muốn khoá học sẽ 
mang lại cho các cán bộ làm công tác 
công đoàn của EVNNPT sẽ tiếp thu 
những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ 
truyền thông và tổ chức sự kiện để áp 
dụng có hiệu quả trong thời gian tới.

Lớp tập huấn truyền thông và tổ 
chức sự kiện lần này không chỉ nâng 
cao nghiệp vụ, kiến thức mà còn có 
những định hướng quan trọng giúp 
cán bộ công đoàn các cấp các đơn vị 
triển khai đúng theo tinh thần Chiến 
lược truyền thông EVNNPT,  Công 
đoàn EVNNPT trong thời gian tới 
đồng thời giúp mỗi học viên nhận 
thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của 
mình trong công tác truyền thông 
của EVNNPT trong thời gian tới.

Quang Thắng

TẬP HUẤN KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN 
CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG EVNNPT

NPTS đăng cai tổ chức lớp tập huấn truyền thông và tổ chức sự kiện năm 2021 cho cán bộ công đoàn các cấp.
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EVN dành nguồn lực tốt nhất 
cho dự án

Tham dự cuộc họp về phía UBND 
tỉnh Khánh Hòa có: Ông Lê Hữu 
Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh; Ông Nguyễn Anh Tuấn 
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Đinh 
Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương 
liên quan.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
tham dự cuộc họp có: Ông Trần Đình 
Nhân - Tổng giám đốc Tập đoàn; 
Ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng 
giám đốc Tập đoàn; Ông Phạm Lê 
Phú - Tổng giám đốc Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT);  
Ông Nguyễn Đức Tuyển - Giám đốc 
Ban QLDA các công trình điện miền 
Trung (CPMB); Lãnh đạo các Ban, đơn 
vị liên quan của EVN.

Đây là các dự án truyền tải điện 
trọng điểm quốc gia nhằm kịp thời 
giải tỏa công suất cho NMNĐ BOT 
Vân Phong 1 và các nhà máy năng 
lượng tái tạo trong khu vực, góp 
phần đảm bảo cung ứng điện cho 
miền Nam. Thực hiện nhiệm vụ Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ Công Thương 
giao, Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
cùng  Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia (EVNNPT) đang gấp rút 
triển khai thi công.

Đường dây 500kV Vân Phong 
- Vĩnh Tân đoạn  đi qua địa bàn tỉnh 
Khánh Hòa có chiều dài 88km, bao 
gồm 172 vị trí móng cột. Đến nay, 
tỉnh Khánh Hòa đã vận động bàn giao 
mặt bằng được 52 vị trí cột, tuy nhiên 

chưa bàn giao được khoảng cột nào 
của hành lang tuyến cho chủ đầu tư.

Theo hợp đồng đã ký với nhà 
đầu tư BOT NMNĐ Vân Phong 1, tiến 
độ hoàn thành các dự án này không 
chậm hơn tháng 12/2022. Nếu chậm 
tiến độ, mỗi ngày phía Việt Nam phải 
bồi thường cho nhà đầu tư khoảng 23 
tỷ đồng/ngày. Ước tính, nếu chậm 
tiến độ 6 tháng, số tiền phía Việt Nam 
phải bồi thường lên tới khoảng 5.000 
tỷ đồng. Nếu quá 6 tháng, hợp đồng 
BOT NMNĐ Vân Phong 1 sẽ bị chấm 
dứt sớm và Chính phủ Việt Nam phải 
mua lại nhà máy.

Với tính chất cấp bách của dự án 
truyền tải này, ông Trần Đình Nhân - 
Tổng giám đốc EVN nhấn mạnh, EVN 
cùng EVNNPT  đã và  đang tập trung 
mọi nguồn lực, cũng như dành mọi 
nguồn lực tốt nhất để đảm bảo hoàn 
thành dự án theo cam kết với chủ đầu 

tư NMNĐ BOT Vân Phong 1. Tập đoàn 
đã chỉ đạo Tổng giám đốc EVNNPT, 
Giám đốc Ban Quản lý dự án các công 
trình điện miền Trung (đơn vị thuộc 
EVNNPT, chịu trách nhiệm quản lý dự 
án) trực tiếp vào Khánh Hòa làm việc 
với các địa phương trong tỉnh để kịp 
thời tháo gỡ vướng mắc.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình 
Nhân kiến nghị tỉnh Khánh Hòa tổ 
chức giao ban thường xuyên với các 
sở, ngành, địa phương về tiến độ bàn 
giao mặt bằng của dự án để có bất cứ 
khó khăn gì sẽ kịp thời tháo gỡ ngay.

Tỉnh Khánh Hoà cam kết nỗ lực 
với quyết tâm chính trị cao

Tại cuộc họp, ông Lê Hữu Hoàng 
- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 
Khánh Hòa cho biết: Tỉnh Khánh Hòa 
nhận thức rất rõ tầm quan trọng của 
dự án trong việc giải tỏa công suất 

EVN HỌP TRỰC TUYẾN VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH KHÁNH HOÀ 
VỀ DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY 500KV VÂN PHONG - VĨNH TÂN

Ngày 9/9, từ Hà Nội, ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) họp 
trực tuyến với UBND tỉnh Khánh Hòa để trao đổi về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tại địa 
phương này đối với các dự án giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) BOT Vân Phong 1, trọng 
tâm là dự án đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân chủ trì cuộc họp tại đầu cầu EVN
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của NMNĐ BOT Vân Phong 1 và giải 
tỏa các nguồn năng lượng tái tạo của 
trên địa bàn tỉnh. Cùng với việc đảm 
bảo thực hiện đúng cam kết với chủ 
đầu tư nước ngoài, góp phần đảm 
bảo an ninh năng lượng, thì ngân sách 
của tỉnh cũng sẽ được tăng thu trong 
những năm tới.

Ông Lê Hữu Hoàng yêu cầu các 
sở, ngành trong tỉnh nghiên cứu kỹ 
các đề xuất kiến nghị của EVNNPT/
CPMB để sớm tham mưu cho UBND 
tỉnh, tháo gỡ kịp thời những khó khăn 
vướng mắc. Các địa phương có đường 
dây đi qua tổ chức vận động người 
dân bàn giao mặt bằng thi công các 
vị trí móng và hành lang tuyến theo 
đúng yêu cầu tiến độ. 

“Đây là dự án không chỉ góp 
phần đảm bảo an ninh năng lượng 
của đất nước, mà còn mang lại lợi ích 
lớn cho tỉnh Khánh Hòa. Chính vì vậy 
các địa phương cần nỗ lực lớn, quyết 
tâm chính trị cao, chủ động phối hợp 
chặt chẽ, hỗ trợ tối đa với chủ đầu tư 
để hoàn thành mặt bằng dự án theo 
tiến độ”, ông Lê Hữu Hoàng nhấn 
mạnh.

Ông Lê Hữu Hoàng cũng cho 
biết, tỉnh Khánh Hoà  quyết tâm bàn 
giao mặt bằng vị trí móng hoàn thành 
trong tháng 12/2021, hành lang 
tuyến trong tháng 6/2022.

Những vướng mắc cần tháo gỡ 
ngay

Theo Ban Quản lý dự án các 
công trình điện miền Trung, khó khăn, 
vướng mắc chính hiện nay là các huyện 
Diên Khánh, Cam Lâm bị ảnh hưởng 
của dịch COVID-19 nên chưa triển khai 
thực hiện công tác kê kiểm, lập phương 
án bồi thường, hỗ trợ - GPMB. 

Về giá đất cụ thể, UBND tỉnh 
Khánh Hòa chưa phê duyệt giá đất cụ 
thể để làm cơ sở phê duyệt phương 
án bồi thường. Về thủ tục xin chủ 
trương chuyển đổi mục đích sử dụng 
rừng,   EVNNPT/CPMB đã trình Sở 
NN&PTNT nội dung kiểm kê, đánh 
giá hiện trạng rừng phần móng trụ 
và đường tạm thi công. Tuy nhiên, do 
ảnh hưởng dịch bệnh, Sở NN&PTNT 
hiện nay mới tổ chức thẩm định được.

Để đảm bảo tiến độ dự án, 
EVNNPT/CPMB đã đặt  mốc tiến độ 
cụ thể cho từng hạng mục, kiến nghị 
UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các 
huyện, thị liên quan khẩn trương thực 
hiện. Trong đó,  kiến nghị tỉnh sớm 
hoàn thành công tác thẩm tra đánh 
giá hiện trạng rừng phần móng trụ 
và đường tạm thi công, trình cấp có 
thẩm quyền xin chủ trương chuyển 
đổi mục đích sử dụng đất rừng trong 
tháng 9/2021.

Đối với công tác bồi thường - 
GPMB, trong trường hợp chính quyền 

địa phương các cấp đã thực hiện 
đầy đủ và đúng quy định của pháp 
luật,  nhưng các tổ chức, hộ dân vẫn 
cố tình cản trở và không thực hiện 
việc bàn giao mặt bằng theo quy 
định, kiến nghị tỉnh chỉ đạo UBND các 
huyện và các đơn vị có liên quan phối 
hợp với CPMB lập phương án và tổ 
chức lực lượng bảo vệ, hỗ trợ an ninh 
trật tự để đơn vị thi công triển khai 
công việc, nhất là trong giai đoạn gấp 
rút hiện nay.

Mỹ Uyên

Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại đầu cầu 
tỉnh Khánh Hòa

Ông Phạm Lê Phú - Tổng giám đốc EVNNPT phát biểu tại đầu cầu tỉnh Khánh Hòa

Ñieän & Ñôøi soáng     40

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏCî



Thời tiết nắng nóng diện rộng và 
kéo dài dẫn đến nhu cầu tiêu 
thụ điện tăng đột biến. Nhiều 

đường dây truyền tải, trạm biến áp bị 
quá tải, nhất là khi mùa mưa bão đã 
về là thách thức không nhỏ với công 
tác vận hành, cung ứng điện của 
ngành truyền tải điện.

Với đặc điểm là trạm nút trong 
hệ thống truyền tải điện quốc gia, 
trạm biến áp 500kV Nho Quan, Ninh 
Bình có vai trò vô cùng quan trọng 
khi cung cấp điện cho một vùng rộng 
lớn. Các biện pháp phòng ngừa đảm 
bảo cung cấp điện mùa nắng nóng 
luôn được ưu tiên hàng đầu. Đó là 
khẳng định của anh Hoàng Ngọc 
Anh, Trạm trưởng Trạm 500kV Nho 
Quan, Ninh Bình: “Thực hiện nhiệm 
vụ vừa phòng chống dịch Covid-19, 
vừa đảm bảo sản xuất, trạm 500kV 
Nho Quan, Ninh Bình lập phương án 
phòng chống lụt bão, trực nắng nóng 
đảm bảo việc cung cấp điện cho 
người dân. Từ đầu tháng 6, công suất 
tải 2 đường Bắc Nam 500kV từ miền 
Trung ra miền Bắc tải lớn, anh em vận 

hành thường xuyên tăng cường kiểm 
tra hệ thống làm mát máy biến áp, 
kiểm tra soi phát nhiệt, tăng cường 
kiểm tra các thiết bị đầy tải”.

Nắng nóng, mưa bão ảnh hưởng 
rất lớn đến quản lý vận hành hệ 
thống truyền tải điện. Trước điều kiện 
thời tiết bất thường, những công 
nhân vận hành trạm biến áp 500kV 
Nho Quan, Ninh Bình luôn sẵn sàng, 
chủ động ứng phó với mọi sự cố 
nhằm đảm bảo “mạch máu” của Tổ 
quốc được thông suốt.

Bên cạnh đó, vận hành lưới điện 
trong thời tiết nắng nóng, mưa bão 
cũng tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sự 
cố. Toàn thể cán bộ, công nhân viên 
trạm 500kV Nho Quan, Ninh Bình 
luôn tập trung tư tưởng, sẵn sàng 
ứng phó với các tình huống xảy ra. 
Việc kiểm tra máy móc thiết bị, nhất 
là thời điểm tải cao được thực hiện 
liên tục, thường xuyên. "Mùa nắng 
nóng nhiệt độ môi trường cao thì 
nhiệt độ trong trạm cao hơn nữa, ví 
dụ thời điểm nắng nóng đường dây 
quá tải, dây dẫn thiết bị thậm chí lên 
60-70 độ nên tình hình vận hành rất 
vất vả, 1 ca phải đi kiểm tra thiết bị ít 
nhất 2 lần”, - anh Lại Tuấn Anh, nhân 
viên vận hành trạm 500kV Nho Quan, 
phân tích.

Sự cố lưới điện truyền tải thường 
là nghiêm trọng với hệ thống điện 
quốc gia. Thế nên dưới sự chỉ đạo 
của Tập đoàn điện lực, Tổng Công ty 
Truyền tải điện Quốc gia, trạm 500kV 
Nho Quan đã xây dựng các kịch bản 
ứng phó thiên tai, đề phòng các rủi 
ro có thể xảy ra. Nhất là khi xảy ra 
mưa bão, gió lốc, các địa bàn bị chia 
cắt do lũ, sạt lở đường. Anh Trần Văn 
Hoàn, Trạm phó trạm biến áp 500kV 
Nho Quan, Ninh Bình cho biết: “Năm 
2020 vừa qua khi xảy ra dông lốc làm 
hư hỏng toàn bộ hệ thống tường rào 
khoảng 400m. Công ty truyền tải điện 
1 chỉ đạo toàn bộ cán bộ công nhân 
viên thực hiện gấp rút, triển khai các 
biện pháp sửa chữa, khắc phục thiệt 
hại do cơn lốc gây ra, đảm bảo thiết 
bị trạm an toàn, an ninh trạm được 
đảm bảo liên tục...”.

Trong các phương án, trạm 
500kV Nho Quan lưu ý phối hợp với 
các Trung tâm điều độ Hệ thống điện 
quốc gia để có phương thức truyền 
tải cung cấp điện nhanh chóng, 
chính xác; phối hợp với các đơn vị 
vật tư thay thế để huy động người 
và phương tiện tham gia khắc phục 

TRẠM BIẾN ÁP 500KV NHO QUAN, NINH BÌNH:
VẬN HÀNH AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN MÙA NẮNG NÓNG, MƯA BÃO

Công nhân trạm biến áp 500kV Nho Quan, Ninh Bình kiểm tra thiết bị truyền tải điện

Trong thời tiết nắng nóng, 
mưa bão bất thường, các công 
nhân vận hành trạm biến áp 
500kV Nho Quan, Ninh Bình 
luôn sẵn sàng, chủ động ứng 
phó với mọi sự cố nhằm đảm bảo 
“mạch máu” của Tổ quốc được 
thông suốt.
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Trước tình trạng công suất phát các 
nhà máy thủy điện khu vực Tây 
Bắc đang vào thời điểm mùa nước 

lũ, các nhà máy thủy điện trong khu 
vực phát điện công suất cao khiến các 
đường dây và trạm biến áp luôn trong 
tình trạng đầy tải và quá tải, việc giải 
tỏa toàn bộ công suất phát các nhà máy 
thủy điện có vai trò rất quan trọng đối 
với lưới truyền tải điện khu vực do TTĐ 
Tây Bắc quản lý.

Cũng tại thời điểm này dịch 
COVID-19 bùng phát trở lại với diễn biến 
phức tạp, khó lường đặc biệt là chủng 
Delta có nguy cơ lây lan dịch bệnh tại 
hầu hết các địa phương trên cả nước; 
bên cạnh đó đơn vị quản lý địa bàn rộng 
trải dài trên 5 tỉnh phía bắc, cán bộ công 
nhân viên đến từ nhiều địa phương khác 
nhau do vậy công tác quản lý và phòng 
dịch gặp rất nhiều khó khăn; đồng thời 
các tỉnh có các tổ, đội, trạm do TTĐ Tây 
Bắc quản lý xiết chặt công tác kiểm soát 
người ra vào địa phương gây rất nhiều 
khó khăn cho công tác quản lý vận hành 
và sửa chữa lưới điện.

Đứng trước bối cảnh trên, đồng chí 
Nguyễn Đức Hùng - Giám đốc TTĐ Tây 
Bắc đã cùng ban lãnh đạo đơn vị triển 
khai quyết liệt các phương án phòng 
dịch, kiểm soát chặt chẽ CBCNV tại các 
bộ phận, thực hiện nghiêm túc thông 
điệp 5K, đồng thời khẩn trương liên hệ 
tiêm vacxin cho người lao động; làm 
việc với các địa phương trong công tác 
ra vào tỉnh để triển khai các giải pháp 
trong công tác quản lý vận hành đảm 
bảo cung cấp điện liên tục, ổn định.

Về phần đường dây: Đơn vị đã chỉ 
đạo các đội TTĐ phổ biến quán triệt nội 
dung công văn đến toàn thể CBCNV về 
công tác quản lý vận hành. Tăng cường 
kiểm tra trên tuyến, phát hiện và xử lý 
các khiếm khuyết loại bỏ các nguy cơ 
sự cố do hành lang gây ra. Triển khai 
soi phát nhiệt các đường dây (ĐZ) do 
đơn vị quản lý, hiện tại không có điểm 
phát nhiệt vượt quá quy định. Công tác 
cắt điện thực hiện vệ sinh cách điện, 
kiểm tra tổng thể phụ kiện, dây dẫn, 
dây chống sét, cáp quang thực hiện 
nghiêm túc: Đã thực hiện 24/24 đường 
dây. Công tác sửa chữa trên lưới điện 
nhằm đảm bảo vận hành an toàn bao 
gồm: Sửa chữa lắp chống sét van trên 

nhanh sự cố. Trong các trường hợp mưa to, bão lớn, trạm Nho Quan cũng lên 
phương án phối hợp với địa phương để huy động phương tiện, lực lượng 
các đơn vị tham gia hỗ trợ, khắc phục sự cố để nhanh chóng khôi phục vận 
hành đường dây truyền tải. Những nhân viên vận hành như anh Chu Tiến 
Đức luôn chủ động thực hiện theo các kịch bản, phương án đã lập. “Thời 
điểm vất vả nhất trong năm là từ tháng 4 - tháng 10, tải tăng cao, mưa bão 
rất nhiều. Mưa bão gây nhảy đường dây mất tải mất công suất. Ở trạm nhiều 
sự cố như đường dây, máy biến áp, nhảy thanh cái, tụ...Ví dụ sự cố nhảy 
đường dây thì chúng tôi lấy thông tin sự cố, kiểm tra thời gian trên rơ le bảo 
vệ rồi báo cáo các cấp điều độ, ví dụ 500kV báo cho A0, 220kV thì báo A1, 
lệnh xuống xử lý", anh Chu Tiến Đức bày tỏ. 

Nhân viên vận hành trạm biến áp 500kV Nho Quan, Ninh Bình liên tục theo dõi, 
điều chỉnh các thiết bị, đảm bảo truyền tải điện an toàn, hiệu quả

Các sự cố của mùa mưa bão năm trước như sạt lở móng cột đường dây, 
sạt trượt, lún ta luy tại trạm biến áp đã sớm được khắc phục, nhanh chóng 
đảm bảo vận hành an toàn trong mùa mưa, bão lũ.

Anh Phùng Ngọc Tuấn có gần 30 năm làm công việc vận hành cho biết, 
khi có thông tin về mưa bão, các cán bộ nhân viên trạm tăng cường theo 
dõi sát diễn biến các cơn bão, lũ, mưa to dài ngày...để kịp thời triển khai lực 
lượng khắc phục ảnh hưởng thiên tai. Anh Tuấn chia sẻ: “Mùa này tải cao 
lắm, thiết bị lâu ngày, những lúc tiếp xúc hay bị phát nhiệt do không kiểm 
tra kịp thời là sẽ bị sự cố. Có những lúc kiểm tra đột xuất may là phát hiện 
sớm, vì tải cao phát nhiệt, không phát hiện kịp thời thì sẽ phóng điện gây sự 
cố ngay. Nhiều khi đi làm có những rủi ro, ví dụ đi làm nếu lơ đãng 1 chút, 
không để ý một chút mà thao tác nhầm, có nhiều trường hợp như thế rồi, 
ảnh hưởng tính mạng con người”.

Anh Trần Văn Hoàn, Trạm phó trạm biến áp 500kV Nho Quan, Ninh Bình 
khẳng định, ngay từ đầu năm trạm đã triển khai, lập phương án cũng như 
chuẩn bị vật tư phương tiện, lực lượng để ngăn ngừa sự cố, xử lý nhanh các 
tình huống thiên tai.

Việc xây dựng những kịch bản phù hợp với các tình huống giả định 
được đặt ra là vô cùng cấp thiết nhằm vận hành an toàn hệ thống truyền tải 
điện trong mọi trường hợp, đảm bảo cung cấp điện cho các hoạt động sản 
xuất và đời sống dân sinh.

Lê Quốc
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các ĐZ (08 vị trí / 15 bộ); Sửa chữa bổ 
sung tiếp địa cột giảm thiểu sự cố do 
sét (07 vị trí/07 sợi); San gạt sạt sườn 
khoảng cột 230-231 ĐZ 220kV YB-LC 
+ 83-84 ĐZ 220kV BT-YB) nhằm đảm 
bảo an toàn hành lang đường dây; 
Lắp đặt lèo phụ tại tất cả các vị trí néo 
trên đường dây 220kV Việt Trì - Sơn La 
và ĐZ 220kV T500kV Việt Trì - T220kV 
Việt Trì nhằm đảm bảo chống phát 
nhiệt khi vận hành đầy và quá tải 
đường dây.

Đối với công tác quản lý vận 
hành trạm biến áp (TBA): Đơn vị đã 
thực hiện xong 100% khối lượng theo 
danh mục TNĐK 2021, đang triển khai 
công tác TNĐK năm 2022 đạt 28,5%. 
Các TBA thường xuyên kiểm tra, theo 
dõi chặt chẽ thiết bị thường xuyên 
vận hành ở điện áp cao, vận hành quá 
tải; soi phát nhiệt bản thể TU, TI, CSV, 
sứ MBA; theo dõi phóng điện vầng 
quang thiết bị tại các TBA. Các tồn 
tại, khiếm khuyết phát sinh trong vận 
hành đều được kiểm tra và xử lý ngay 
để đảm bảo vận hành an toàn thiết bị. 

Lắp bổ sung lèo phụ cho kẹp cực bắt 
dây lèo từ thanh cái xuống DCL tại tất 
cả các ngăn lộ phía 220kV trạm 220kV 
Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, lắp lèo 
phụ từ dây lèo xuống máy biến áp tại 
tất cả các TBA. Thay thế các kẹp cực 
không phù hợp từ máy cắt sang TI 
tại các trạm 220kV Vĩnh Yên, Lào Cai. 
Thay kẹp cực kém chất lượng, hay bị 
phát nhiệt cho thiết bị DCL, MC, TI 
của ngăn lộ phía 220kV trạm 220kV 

Yên Bái; Sửa chữa, bảo dưỡng toàn bộ 
các dao cách ly phía 220kV, 110kV tại 
Trạm biến áp 220kV Vĩnh Tường đảm 
bảo vận hành an toàn, cung cấp điện; 
Tổ chức thi công lắp đặt, đóng điện 
vận hành 01 ngăn lộ TBN 25MVAr 
tại trạm 220kV Lào Cai và 01 ngăn lộ 
TBN 25MVAr tại trạm 220kV Yên Bái 
trong tháng 04/2021 nhằm đảm bảo 
ổn định điện áp khu vực tỉnh Lào Cai, 
Yên Bái, ... và rất nhiều công việc khác 
được triển khai đồng bộ.

Với sự nỗ lực nêu trên, trong thời 
gian qua lưới truyền tải điện khu vực 
do Truyền tải điện Tây Bắc quản lý vận 
hành được đảm bảo an toàn, cung 
cấp điện liên tục, không có sự cố, kịp 
thời giải tỏa toàn bộ công suất phát 
điện của các nhà máy thủy điện khu 
vực hòa vào lưới điện Quốc gia, đồng 
thời đảm bảo nguồn điện phục vụ 
an toàn trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, 
qua đó góp phần vào thành tích chào 
mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành 
lập Công ty Truyền tải điện 1.

Lê Quốc

TRUYỀN TẢI ĐIỆN TÂY BẮC 
QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH MỤC TIÊU KÉP

Truyền tải điện (TTĐ) Tây Bắc với tinh thần quyết tâm hoàn thành xuất sắc “nhiệm vụ kép”: Quản 
lý vận hành an toàn cung cấp điện liên tục giải tỏa toàn bộ công suất phát các nhà máy thủy điện khu 
vực Tây Bắc trong mùa lũ; đồng thời triển khai các biện pháp phòng dịch COVID-19 hiệu quả đảm bảo 
an toàn cho người lao động.
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Năm nay, công tác thi công, 
hoàn thành các hạng mục 
công trình theo kế hoạch 

được duyệt lại trùng với thời điểm mà 
dịch bệnh do Covid-19  bùng phát. Để 
triển khai thi công trong thời gian có 
dịch bệnh, mỗi người thợ của Trung 
tâm Dịch vụ kỹ thuật 2 phải làm việc 
trong điều kiện hết sức khó khăn, vừa 
phải đảm bảo công tác phòng chống 
dịch của các địa phương vừa phải 
đảm bảo hoàn thành tiến độ công 
việc theo kế hoạch đã đề ra. Trao đổi 
với chúng tôi anh Đinh Xuân Động - 
Đội phó đội thí nghiệm điện - Trung 
tâm Dịch vụ kỹ thuật 2, là một trong 
những người chỉ huy trưởng thi công 
công trình của Trung tâm cho chúng 
tôi biết: “Trước đây nếu không ảnh 

hưởng đến dịch bệnh,  sau khi chuẩn 
bị đầy đủ dụng cụ thi công thì nhóm 
công tác di chuyển đến địa điểm 
công tác chỉ cần trước 3 tiếng đồng 
hồ là có thể ổn định công tác và bắt 
tay vào công việc. Còn thời điểm này, 
do ảnh hưởng dịch bệnh nên công 
tác chuẩn bị ban đầu cũng mất thời 
gian rất dài, do phải chuẩn bị đầy đủ 
các thủ tục theo quy định của mỗi địa 
phương khi đội công tác di chuyển 
qua. Nhiều địa phương trong thời 
gian này, do diễn biến của dịch bệnh 
hết sức phức tạp nên các quy định 
về biện pháp chống dịch cũng thay 
đổi liên tục,  nhiều khi trên đường di 
chuyển quân đến địa điểm công tác, 
thì các thủ tục pháp lý mà Đội công 
tác chuẩn bị trước đây không hội Thi công sửa chữa MBA AT1 TBA 500kV Thạnh Mỹ 

Bữa cơm tạm dọc đường chờ thông chốt đến thi công nâng công suất 
TBA 220kV Sơn Hà 

DỊCH BỆNH KHÔNG NGĂN CẢN ĐƯỢC NHỮNG “BÁC SỸ” 

CHUYÊN BẮT MẠCH TRỊ BỆNH CHO CÁC THIẾT BỊ 
TRÊN LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI

    

Những tháng cuối năm kế hoạch, thường là thời điểm hội tụ đầy đủ các yếu tố để 
triển khai công tác thi công sửa chữa thiết bị trên lưới, cũng là thời điểm hoàn thành 
các hạng mục của dự án, công trình cải tạo, nâng cấp…..hệ thống lưới điện Truyền tải.
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Theo đó, EVNSPC triển khai kế 
hoạch từ tháng 3/2021 và chỉ 
đạo các đơn vị điện lực tại 21 

tỉnh, thành phố phía Nam triển khai 
thực hiện các quy định pháp luật về 
PCCC&CNCH; thực hiện các văn bản 
mới ban hành của Bộ Công an; khắc 
phục các tồn tại, thiếu sót hồ sơ thẩm 
duyệt, nghiệm thu PCCC đối với các 
công trình điện; rà soát và khắc phục 
các tồn tại qua kiểm tra việc thực hiện 
PCCC&CNCH tại các đơn vị.

Đa số đơn vị thực hiện tốt công 
tác kiểm tra phương tiện PCCC theo 
quy định; kiểm tra theo định kỳ hệ 
thống báo cháy và các phương tiện 
chữa cháy; mở sổ theo dõi phương 
tiện PCCC, kịp thời khắc phục các 

khiếm khuyết của hệ thống báo 
cháy, phương tiện chữa cháy để đảm 
bảo tình trạng sẵn sàng làm việc của 
các phương tiện chữa cháy do đơn 
vị quản lý.

Tuy bị ảnh hưởng do dịch 
Covid-19, EVNSPC cũng đã kịp thời 
kiểm tra việc thực hiện công tác 
PCCC&CNCH tại 4 đơn vị điện lực 
trực thuộc. Ngoài ra, các đơn vị cơ 
sở tự kiểm tra nội bộ được 968 lượt; 
Cảnh sát PCCC địa phương kiểm tra 
ngành điện được 90 lượt. Sau các 
đợt kiểm tra, EVNSPC và các đơn vị 
đã thông báo kết quả, tổ chức kiểm 
điểm rút kinh nghiệm và tổ chức 
khắc phục các tồn tại đã được đoàn 
kiểm tra kiến nghị.

đủ các điều kiện của địa phương đưa 
ra, nên không thể thông chốt. Do đó 
anh em đội công tác phải nằm chờ tại 
chốt, có những hôm phải nằm xuyên 
đêm   để chờ  bộ phận ở nhà làm các 
thủ tục bổ sung đầy đủ theo quy định 
của địa phương thì mới được thông 
chốt. Chính vì thế nên khi vào được địa 
điểm công tác thường bị chậm so với 
lịch đăng ký thi công rất nhiều, điều 
này anh em nhóm công tác phải nổ lực 
làm tăng ca, làm thâu đêm để bù lại 
thời gian bị chậm; ảnh hưởng rất lớn 
đến sức khỏe anh em thi công.”

  Những trở ngại trong mùa dịch 
thì không thể nào lường trước được, 
chính vì thế anh em Đội thi công luôn 
sẵn sàng tâm thế, chuẩn bị những nhu 
yếu phẩm cần thiết để khi cần có thể 
nằm chờ dọc đường trong quá trình di 
chuyển; rồi sẵn sàng làm tăng ca để bù 
lại thời gian chậm trễ do trở ngại trong 
quá trình thông chốt.

Trong những ngày cuối tháng 
9 này, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 2 
thi công   hàng loạt các công trình, 
dự án quan trọng như:   Dự án nâng 
công suất MBA AT3 TBA 220kV Huế; 
Dự án trạm biến áp 220kV Lao Bảo và 
ĐZ 220kV đấu nối Lao Bảo - Đông Hà;  
Dự án nâng công suất MBA AT2 TBA 
220kV Sơn Hà; Công trình sửa chữa lớn 
MBA AT1, sửa chữa lớn kháng điện 503 
TBA 500kV Thạnh Mỹ…. Với lòng nhiệt 
huyết của tuổi trẻ, các anh luôn xông 
pha vào công trường;  không khó khăn 
nào ngăn cản được những bước chân 
của những người “lính” Trung tâm Dịch 
vụ kỹ thuật 2 - Công ty Dịch vụ kỹ 
thuật truyền tải điện, những người 
“Bác sỹ” chuyên bắt mạch trị bệnh cho 
các thiết bị trên lưới điện truyền tải. 
Những công trình đóng điện thành 
công, như những bông hoa tươi thắm 
dâng cho đời trong thời  gian  nhiều 
tỉnh, thành trong cả nước đang gồng 
mình phòng chống dịch Covid -19. Sự 
nỗ lực, phấn đấu, đảm bảo an toàn, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ của các 
anh  trong thời điểm này  đã  góp 
phần lan tỏa những hình ảnh tích cực 
trong cộng đồng,   chung tay  cùng 
với cả Nước  vượt qua những khó 
khăn để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh.

Khôi Nguyên

EVNSPC: 

ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 
TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID-19

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chuẩn bị các phương 
án chủ động trong công tác Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ 
(PCCC&CNCH) trước khi COVID-19 bùng phát tại phía Nam.

Diễn tập PCCC & CNCH tại tòa nhà cơ quan EVNSPC
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Qua 90 lượt kiểm tra của cơ 
quan chức năng địa phương tại các 
đơn vị điện lực, đã phát hiện một 
số điểm tồn tại và có 120 kiến nghị. 
Đến nay các đơn vị và cơ sở tổ chức 
khắc phục được 115 kiến nghị, hiện 
còn tồn tại 5 kiến nghị (chủ yếu liên 
quan đến công tác tổ chức thực tập 
phương án chữa cháy, phương án 
cứu nạn cứu hộ) các đơn vị đang 
tiếp tục thực hiện. Cùng với đó, các 
Công ty Điện lực thành viên EVNSPC 
tự kiểm tra được 968 lượt và lập 679 
biên bản. Sau kiểm tra, các đơn vị đã 
có ban hành 282 văn bản chỉ đạo các 
cơ sở chấn chỉnh, khắc phục các thiếu 
sót để đảm bảo an toàn trong công 
tác PCCN&CNCH. 

Ngoài ra, EVNSPC đã tổ chức 
được 68 lớp huấn luyện nghiệp vụ 
và tuyên truyền, phổ biến kiến thức 
pháp luật về PCCC&CNCH với gần 
2.500 người tham gia. Các đơn vị điện 
lực trực thuộc tại 21 tỉnh thành phía 
Nam đã lập 343 phương án chữa cháy 
và 180 phương án cứu nạn cứu hộ 
đảm bảo theo quy định. Đến nay các 
đơn vị đã tổ chức thực tập được 212 
phương án chữa cháy và 94 phương 
án cứu nạn cứu hộ. Hầu hết các 
phương án PCCC&CNCH được xây 
dựng sát với thực tế, đặc thù tại từng 
đơn vị. EVNSPC cũng đã đầu tư trên 9 
tỷ đồng để mua sắm các phương tiện 
PCCC&CNCH; thực hiện huấn luyện 
nghiệp vụ và diễn tập PCCC&CNCH; 
mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho 
các cơ sở có nguy hiểm cháy nổ.

Về công tác quản lý, kiểm tra 
phương tiện PCCC được EVNSPC 

thực hiện theo quy định của Tiêu 

chuẩn Việt Nam TCVN 3890:2009 về 

phương tiện PCCC cho nhà và công 

trình trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo 

dưỡng; và Thông tư 52/2014/TT-BCA 

của Bộ Công an về quản lý, bảo quản, 

bảo dưỡng phương tiện PCCC.

Tại địa phương, các đơn vị 

điện lực trực thuộc EVNSPC còn 

tổ chức phối hợp với Công an và 

Cảnh sát PCCC&CNCH, ký kết được 

78 quy chế phối hợp liên đến công 

tác PCCC với địa phương; tổ chức 

nhiều đợt hướng dẫn, huấn luyện 

nghiệp vụ PCCC&CNCH cũng như 

tuyên truyền, phổ biến kiến thức 

pháp luật PCCC&CNCH cho các đội 

PCCC&CNCH cơ sở và tập thể người 

lao động để nắm bắt, hiểu biết được 

phương án chữa cháy cơ sở nhằm sử 

dụng thành thạo các phương tiện 

chữa cháy tại chỗ.

Tam Lê

Diễn tập PCCC tại Công ty Điện lực tỉnh Trà Vinh

Kiểm tra thiết bị PCCC của Điện lực cơ sở tại Sóc Trăng

Bảo đảm an toàn và phòng chống cháy nổ các công trình điện là nhiệm vụ quan 
trọng trong công tác PCCC của các đơn vị điện lực
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Trong quyết định này, phân loại nguy cơ người mắc Covid-19, gồm nhiều 
yếu tố, chỉ số,… Tuy nhiên ở tất cả các nhóm nguy cơ, đều xuất hiện chỉ 
số SpO2. Mặc dù đây chỉ là một trong những tiêu chí để xác định nguy 

cơ, nhưng cũng có thể được sử dụng để tham khảo cho việc phát hiện sớm 
triệu chứng mắc Covid-19, giúp việc phòng chữa bệnh được hiệu quả. Vậy chỉ 
số SpO2 là gì, hãy cùng Tạp chí Điện và Đời sống tìm hiểu rõ hơn thông qua bài 
viết này?

Phân loại 
nguy cơ

người mắc 
Covid -19

Chỉ số 
SpO2 

(%)
Yếu tố khác

Thấp
(Màu xanh) >= 97

Người dưới 46 tuổi và không mắc bệnh lý nền; 
Người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng COVID-19 
trước ngày xét nghiệm dương tính ít nhất 12 
ngày; Sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường

Trung bình
(Màu vàng) 95÷96

Người từ 46-64 tuổi và không mắc bất kỳ bệnh 
lý nền; Sức khỏe có dấu hiệu bất thường như 
sốt (từ 37,5 độ C trở lên), ho, đau họng, rát 
họng, đau ngực...

Cao
(Màu cam) 93÷94 Người từ 65 tuổi trở lên và không mắc bệnh lý 

nền; Phụ nữ có thai hoặc trẻ em dưới 5 tuổi

Rất cao
(Màu đỏ) <=92

Người từ 65 tuổi trở lên và mắc một trong các 
bệnh lý nền; Người bệnh trong độ tuổi bất kỳ 
đang trong tình trạng cấp cứu

Bảng tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 của Bộ Y tế

SpO2 viết tắt của cụm từ “Saturation of peripheral oxygen” nghĩa là độ bão 
hòa oxy trong máu ngoại vi. SpO2 được xem là một trong năm dấu hiệu sinh 
tồn bên cạnh mạch, nhiệt độ, huyết áp và nhịp thở. Một người khỏe mạnh bình 
thường có chỉ số SpO2 dao động trong khoảng 95 - 100%. Chỉ số bão hòa oxy 
trong máu dưới 90% là ở mức thấp, cần được xem xét điều trị.

Chỉ số oxy hóa máu tốt có nghĩa là phổi đã cung cấp đủ năng lượng để các 
cơ bắp hoạt động bình thường. Nếu cơ thể bị thiếu oxy máu, các cơ quan như 
tim, gan, não,… sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.

Đặc biệt hơn, khi bạn vận động, cơ thể sẽ cần lượng oxy nhiều hơn để duy 
trì hoạt động. Nếu đột ngột bị gián đoạn hay không cung cấp đủ lượng oxy cần 
thiết, tế bào não sẽ chết dần, dẫn đến nguy cơ đột quỵ.

Chính vì lý do đó, việc theo dõi chỉ số SpO2 thường xuyên là vô cùng quan 
trọng, đặc biệt trong quá trình luyện tập cường độ cao hay với những người 

có bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hen 
suyễn. 

Hiện nay, bên cạnh các thiết 
bị y tế chuyên dụng, các sản phẩm 
smartwatch tận dụng cảm biến ở mặt 
dưới của đồng hồ bằng cách bắn các 
tia sáng xanh vào mạch máu, sau đó 
hấp thụ lại làn sóng ánh sáng đi qua 
các mạch máu dưới cổ tay. Sự biến 
thiên của sóng ánh sáng xuyên qua 
cổ tay sẽ cho ra giá trị của SpO2.

Trên cơ sở lấy tiêu chí tính năng 
đo chỉ số SpO2 - một trong những chỉ 
số có thể hỗ trợ chẩn đoán khả năng 
bị lây nhiễm virus Covid 19, Tạp chí 
Điện và Đời sống đề xuất 5 thiết bị 
dựa trên tiêu chí này và một số tiêu 
chí phụ khác như: Thiết kế; khả năng 
hỗ trợ theo dõi sức khoẻ; khả năng 
hỗ trợ luyện tập, thể dục thể thao; 
thời lượng pin với giá thành dưới 
1.500.000 đồng.

Xiaomi Band 6 (Giá tham khảo 
990.000 đồng)

Vòng đeo tay thông minh Mi 
Band 6  có kiểu dáng gọn nhẹ, năng 
động, với thiết kế màn hình tràn viền, 
cảm ứng AMOLED và độ sáng tối đa 
lên tới 450 nits, giúp nâng cao chất 
lượng hình ảnh và khả năng hiển thị 

TOP 5 THIẾT BỊ ĐEO GIÁ RẺ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN SỚM 
NGUY CƠ NHIỄM VIRUS COVID-19 THÔNG QUA CHỈ SỐ SPO2

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch Covid-19, ngày 31/7/2021, Bộ Y tế đã có Quyết định số 
3646/QĐ-BYT về việc ban hành tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 4 tiêu chí 
gồm nguy cơ thấp, trung bình, cao và rất cao để người dân dễ dàng theo dõi tình trạng sức khỏe của mình.
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ngoài trời, kích thước 1,56 inch cùng độ phân giải l152 x 
486 pixels, mật độ điểm ảnh lên đến 326ppi, pin có dung 
lượng 125 mAh cho thời gian sử dụng pin khá tốt, lên đến 
15 ngày,  cần khoảng 1.5 giờ để sạc đầy với đế sạc nam 
châm. Mặt kính cường lực bảo vệ đồng hồ khi va đập và 
trầy xước, tăng độ bền cho thiết bị. Người dùng có thể cá 
nhân hoá giao diện màn hình với hơn 130 lựa chọn trong 
kho giao diện.

Miband 6 sử dụng công nghệ Bluetooth 5.0, kết 
nối điện thoại qua ứng dụng Mifit ở cả hai hệ điều hành 
Android (từ Android 5.0 trở lên)  và iOS (từ iOS 10 trở lên).

Với chuẩn 5 ATM có khả năng chịu được áp xuất nước 
dưới 50m, người dùng có thể sử dụng khi đang tắm, hoặc 
bơi ở vùng nước nông. 

Bên cạnh các tính năng theo dõi sức khoẻ thông 
thường, Miband 6 còn được trang bị một số tính năng cao 
cấp như cảm biến SpO2 để đo nồng độ oxy máu, đưa ra 
các chỉ số đánh giá chất lượng giấc ngủ, từ đó có thể giúp 
người dùng có những thay đổi giúp cải thiện và nâng cao 
chất lượng của giấc ngủ, hiệu quả khi tập luyện thể thao.

Ngoài ra vòng đeo tay thông minh này còn chú trọng 
đối tượng người dùng là phụ nữ với chức năng theo dõi 
chu kì kinh nguyệt.

Bên cạnh đó Miband 6 hỗ trợ tới 30  chế độ luyện 
tập thể thao chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao, phù 
hợp với mọi lứa tuổi và giới tính, giúp người tập theo dõi 
chính xác tư thế tập, nhịp tim, lượng calories tiêu thụ. 

Huwei Band 6 (Giá tham khảo 1.320.000 đồng)

Huawei band 6 sở hữu thiết kế trẻ trung cùng 
màu sắc cá tính, thanh lịch. Nó được trang bị màn hình 
AMOLED hiển thị sắc nét với kích thước 1.47 inch, mặt 
kính cường lực và khung viền polymer giúp bảo vệ đồng 
hồ khỏi những va chạm không mong muốn. Người dùng 
dễ dàng lựa chọn mặt đồng hồ phù hợp với phong cách 
riêng từ Watch Face Store hoặc tự tạo mặt đồng hồ từ thư 
viện ảnh cá nhân.

Mẫu  đồng hồ thông minh  này sử dụng kết nối 
bluetooth tương thích với hầu hết điện thoại chạy hệ điều 
hành Android và iOS trên thị trường hiện nay. 

Với khả năng kháng nước 5 ATM theo tiêu chuẩn ISO 
22810: 2010, Huwei Band 6 có khả năng chịu áp lực ở độ 

sâu 50 mét, nghĩa là thiết bị không chỉ có thể chịu được 
mưa mà còn có thể chịu được trong các hoạt động nước 
nông như bơi lội, tắm thông thường.

Huwei Band 6 được trang bị các cảm biến hiện đại 
giúp đo mức độ stress và  đo nhịp tim  liên tục với độ 
chính xác lên tới 94%. Công nghệ Huawei TruSleep 2.0 
sẽ  theo dõi giấc ngủ, giúp người dùng đánh giá đúng 
tình trạng giấc ngủ để từ đó có những giải pháp giúp cải 
thiện giấc ngủ.

Huawei Band 6 có khả năng đo nồng độ oxy trong 
máu (SpO2) cả ngày, khi người dùng đang làm việc, hay 
vận động, thể dục, chơi thể thao với các cảm biến và các 
đèn LED đỏ và tia hồng ngoại.

Huwei Band 6 hỗ trợ người dùng theo dõi các chỉ số 
của nhiều chế độ tập luyện thể thao, đem đến hiệu quả 
tốt nhất. Bên cạnh đó, nó còn cung cấp các dữ liệu theo 
dõi tương đối chính xác trong thời gian thực với một số 
môn thể thao thư leo núi, chạy bộ, bơi lội và đạp xe,...

Ngoài ra thiết bị còn có các tiện ích như: Tìm điện thoại, 
dự báo thời tiết, đèn pin đồng hồ bấm giờ, đếm bước chân, 
điều khiển chơi nhạc, báo thức, la bàn,... và thông báo cuộc 
gọi, tin nhắn và các ứng dụng được lựa chọn khác.

Theo thông tin nhà sản xuất công bố, viên pin với 
dung lượng 180 mAh cho thời lượng sử dụng lên tới 14 
ngày, sạc đầy trong vòng 1,5 giờ, tuy nhiên thời lượng pin 
thực tế thay đổi tùy thuộc vào mật độ sử dụng của người 
dùng, thông thường khoảng hơn 10 ngày.

Realme Watch 2 (Giá tham khảo  1.390.000 đồng)

Mặt đồng hồ thông minh Realme Watch 2 sử dụng 
công nghệ màn hình TFT, độ phân giải 320 x 320 pixel cho 
khả năng hiển thị màu sắc tốt hơn, hình ảnh sống động, 
có dạng hình vuông với 4 góc bo tròn nhẹ tinh tế. Kích 
thước màn hình là 1,4 inch - đủ rộng để người dùng đọc 
thông tin hiển thị một cách rõ ràng. Màn hình cảm ứng 
nhạy cho phép dễ dàng điều khiển các tính năng của 
đồng hồ. Người dùng cũng có thể tải ứng dụng Realme 
Link để đồng bộ hóa dữ liệu hoặc thay đổi mặt đồng hồ 
thêm phần đa dạng.

Dây đeo bằng chất liệu silicone nhẹ nhàng, ôm khít 
cổ tay, chống thấm nước, tạo cảm giác thoải mái khi đeo, 
kể cả khi vận động đổ nhiều mồ hôi.
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Đồng hồ thông minh Realme hỗ trợ kết nối bluetooth 
với điện thoại ở cả 2 hệ điều hành Android và iOS. Sau 
khi kết nối thành công, người dùng dễ dàng nhận cuộc 
gọi, kiểm tra thông báo ứng dụng (Facebook, Messenger, 
Instagram, Twitter, …), theo dõi nhịp tim, luyện tập thể 
thao và nhiều trải nghiệm tiện ích khác. 

Realme Watch 2 đạt chuẩn IP68 có khả năng kháng 
nước ở độ sâu 1,5m trong 30 phút. Người dùng có thể 
thoải mái sử dụng khi đổ mồ hôi, rửa tay, tuy nhiên không 
hỗ trợ khi đi tắm, bơi lội và không sử dụng để đi biển. 

Với chức năng đo mức độ bão hòa oxy trong máu 
(SpO2) giúp người dùng nhận biết được sự thay đổi về sức 
khỏe của bản thân. Đây là tính năng sáng giá hỗ trợ những 
người thường xuyên làm việc và vận động ở cường độ cao, 
cho phép quan tâm đến sức khỏe tốt hơn.

Cảm biến nhịp tim PPG ở mặt sau đồng hồ thông 
minh Realme giúp đo nhịp tim chính xác và nhanh chóng 
nhịp tim liên tục trong 24 giờ. Cùng với đó việc theo dõi 
và ghi lại từng giai đoạn: ngủ ngắn, ngủ sâu, ngủ REM. Hơn 
thế nữa, đồng hồ cũng phân tích chất lượng giấc ngủ, làm 
căn cứ để người dùng điều chỉnh chế độ sinh hoạt giúp cải 
thiện giấc ngủ.

Đối với người dùng quan tâm đến các hoạt động rèn 
luyện, vận động, thể dục thể thao, Real me watch 2 hỗ 
trợ hơn 90 chế độ tập luyện được tích hợp trên đồng hồ. 
Các bộ môn thể thao trải rộng từ trong nhà đến ngoài trời 
như: cricket, yoga, bóng rổ, đi bộ đường dài, đạp xe ngoài 
trời,... sẽ đem lại sức khỏe tốt hơn và lối sống lành mạnh, 
khoa học.

Ngoài ra Realme Watch 2 cung cấp thông báo cuộc gọi, 
tin nhắn và các ứng dụng được lựa chọn khác, và rất nhiều 
tiện ích được trang bị như: tìm điện thoại, báo thức, bấm giờ 
thể thao, điều khiển chơi nhạc, dự báo thời tiết,... Đặc biệt 
hơn nữa, đồng hồ còn có tính năng điều khiển chụp ảnh 
cho phép chụp ảnh từ xa chỉ với một nút bấm. Được trang 
bị viên pin 315 mAh với thời lượng pin lên đến 12 ngày.

Huami Amazfibip U (Giá tham khảo 1.190.000 đồng) 

Đồng hồ Huami Amazfit Bip U Pro có thiết kế hiện đại, 
kiểu dáng thời trang, được trang bị màn hình 1,43 inch, độ 
phân giải 320x320 pixel, khả năng hiển thị vô cùng sắc nét. 
Nhà sản xuất Huami còn trang bị thêm công nghệ có khả 
năng phản chiếu màn hình. Huami Amazfit Bip U Pro được 

hoàn thiện chủ yếu đến từ chất liệu polycarbonate và thép 
không gỉ cao cấp. Bên cạnh đó nhờ được tối ưu về dây, mặt 
đồng hồ nên trọng lượng của nó chỉ đạt 25g. Thiết bị hiện 
có ba phiên bản màu sắc sang trọng là xanh, đen và hồng, 
rõ ràng cho phái nam và nữ.

Huami Amazfit hỗ trợ được hai ngôn ngữ là Anh và 
Trung, khá bất tiện khi chưa hỗ trợ menu tiếng Việt. Tương 
thích tốt với các điện thoại Android bất kỳ đang chạy hệ 
điều hành 4.4 trở lên và cả thiết bị đang chạy iOS 8 trở 
lên, qua kết nối Bluetooth thông dụng. Đồng hồ có tiêu 
chuẩn kháng nước 5ATM,có khả năng chịu áp lực ở độ sâu 
50 mét. 

Không có nhiều bất ngờ khi chiếc đồng hồ thông 
minh của Huami được trang bị tính năng theo dõi sức 
khỏe như: đo nhịp tim, theo dõi giấc ngủ,… và đưa ra 
lời khuyên uống nước và luyện tập thể thao để đảm bảo 
sức khỏe cho người sử dụng với hệ thống giám sát sức 
khỏe PAI.

Nhờ vào việc sử dụng công nghệ theo dõi nhịp tim 
chuẩn xác trong 24/7 liên tục và không bị gián đoạn, cùng 
với đó là công cụ sinh trắc học BioTrackerTM PPG, tất cả 
cho phép đo liên tục nhịp tim và nếu có điều gì bất thường 
sẽ phát hiện và thông báo nhanh chóng.

Đặc biệt,  đồng hồ Amazfit Bip U Pro  còn trang bị 
thêm công nghệ NB-IoT. Công nghệ này dựa trên sự phát 
triển của Internet of Things cho khả năng tự động đồng bộ 
hóa nhịp tim liên tục 24 giờ và so sánh nó với dữ liệu trong 
24 giờ trước. Nếu phát hiện được điều bất thường thì nó 
sẽ liên lạc và thông báo nhắc nhở đến các thiết bị trong 
mạng lưới NB-IoT.

Đồng hồ cũng hỗ trợ hơn 60 chế độ luyện tập thể 
thao, gồm các môn thể thao thông dụng như chạy bộ 
trong nhà, ngoài trời, đếm bước, đi dạo, đạp xe,… với một 
số chế độ có thể theo dõi lộ trình với sự trợ giúp của hệ 
thống định vị GPS được tích hợp trên đồng hồ

Vì là đồng hồ thông minh nên Amazfit Bip U có thể 
nhận thông báo ứng dụng, tin nhắn hoặc cuộc gọi từ điện 
thoại điều khiển nhạc và chụp ảnh, báo thức, xem dự báo 
thời tiết.

Bên trong Huami Amazfit Bip U Pro là viên pin dung 
lượng 230mAh. Viên pin này cho phép sử dụng liên tục 
trong vòng 9 ngày với chế độ cùng cơ bản và 5 ngày khi 

Ñieän & Ñôøi soáng     49

TÖ VAÁN TIEÂU DUØNG î



bật GPS, nhịp tim, tập luyện thể thao và cung cấp 
thời gian sạc đến 2.5 giờ. 

Oppo Band. Giá tham khảo (790.000 đồng)

Vòng đeo tay thông minh Oppo Band  có 
màn hình  AMOLED 1.1 inch vừa phải, tạo cảm 
giác thanh lịch khi đeo trên tay nhưng cũng 
vừa đủ để quan sát thông tin hiển thị một cách 
dễ dàng. Màn hình còn được trang bị mặt kính 
cường lực cong 2.5D có độ cứng cao, khó nứt vỡ, 
sẵn sàng đồng hành cùng bạn trước những hoạt 
động thường ngày khác. 

Oppo Band dễ dàng ghép nối Bluetooth 
với điện thoại chạy hệ điều hành Android và iOS 
(Android 6.0 trở lên và iOS 10 trở lên), hỗ trợ Kết 
nối trên mọi nẻo đường với chức năng "On The 
Go" để sử dụng các ứng dụng trên điện thoại. 
Đồng hồ có tiêu chuẩn kháng nước 5 ATM, chịu 
được áp lực tương đương với độ sâu 50 mét. 

Một điểm đáng chú ý ở mẫu Oppo band này 
đó chính là chức năng đo  nồng độ oxy trong 
máu (SpO2) mỗi giây khi ngủ. Trong chu kỳ ngủ 
8 giờ, thiết bị đeo tay này có thể tiến hành đo chỉ 
số SpO2 không ngừng khoảng 28.800 lần - giúp 
kiểm soát toàn diện độ bão hòa oxy trong cơ thể.

Được tích hợp sẵn 12 chế độ tập luyện, bao 
gồm chạy bộ, đi bộ, đạp xe, bơi lội, cầu lông, cricket, 
yoga,... là những môn thể thao phổ biến được giới 
trẻ ưa chuộng. Cùng với đó còn nhiều tiện ích khác 
như: hẹn giờ/đồng hồ bấm giờ, báo thức, báo thời 
tiết, điều khiển chơi nhạc, tìm điện thoại,...

Thời lượng pin lên đến 12 ngày Được trang 
bị viên pin 100 mAh với thời lượng pin sử dụng 
đến 12 ngày với 1.5 giờ để nạp pin.

Trên đây là top 5 thiết bị đeo  giá rẻ có thể 
sử dụng để hỗ trợ chẩn đoán sớm nguy cơ nhiễm 
virus covid. 

Độc giả có nhu cầu thông tin chi tiết về các 
thiết bị đeo thông minh, các thiết bị công nghệ,… 
có thể liên hệ Tạp chí Điện và Đời sống qua số 
hotline: 0936131418 để được tư vấn.

Bùi Gao

CÁCH GIÚP HỌC SINH HỌC 
ONLINE HIỆU QUẢ

Ngày nay, việc học online đã dần trở nên phổ biến, 
giúp người học chủ động hơn về mặt thời gian. Tuy nhiên, 
nhiều người vẫn chưa biết cách học online hiệu quả. Ngay 
sau đây, Tạp chí Điện và Đời sống sẽ chia sẻ một số phương 
pháp học online như: Thói quen học tập, kỹ năng sử dụng 
công nghệ, không gian học tập và giữ gìn sức khỏe… nhằm 
đạt hiệu quả tốt nhất.

Có tinh thần tự giác học tập, giữ vững động lực

Học online được xem là hình thức dạy học trực tuyến mang 
lại nhiều lợi ích. Điển hình lợi ích của việc học online như bạn 
không cần đến trường, không bị giáo viên kiểm soát và có thể tự 
chọn thời gian học thích hợp,… Điều này mang đến cho bạn một 
tinh thần rất thoải mái, không bị áp lực.

Học sinh học online qua các bài giảng trực tuyến. Ảnh: TL

Nhưng do bạn không có người ở bên kèm cặp, nhắc nhở 
thì rất dễ bị xao nhãng, thậm chí là lười học. Vì thế, việc tự giác, 
giữ động lực cho bản thân là cần thiết khi học online. Như vậy, 
bạn mới thu nạp được nhiều kiến thức và không chỉ vượt qua thử 
thách của kỳ thi mà còn ứng dụng tốt vào cuộc sống của mình.

Đặc biệt hơn, học tập là một quá trình tương tác hai chiều 
giữa thầy và trò. Cùng với nghe giảng, nhất thiết bạn phải tham 
gia thảo luận nhóm. Bạn có thể đặt câu hỏi khi chưa hiểu vấn đề 
và tham khảo thêm một số tài liệu để hoàn thành bài tập. Sau khi 
kết thúc tiết học, buổi học, bạn nên ghi những ghi chú cho bài 
học hôm đó. Để khắc sâu kiến thức bài học, bạn có thể sử dụng 
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sơ đồ tư duy hệ thống hóa nội dung 
và đừng quên hoàn thành các bài tập 
được giao, nộp đúng hạn.

Có kế hoạch học tập rõ ràng

Kế hoạch học tập được lập rõ 
ràng, chi tiết là một cách học online 
hiệu quả nhất. Bạn nên tạo thói quen 
lập kế hoạch học tập trong tuần, ước 
tính thời gian học các môn học, thời 
gian ôn bài và cả thời gian trả bài cho 
giáo viên.

Kế hoạch là nền tảng giúp bạn 
dễ dàng thực hiện và kiểm soát 
chúng tốt hơn. Không những thế, nó 
còn giúp bạn tiết kiệm được công sức, 
thời gian của bản thân.

Để học online hiệu quả, bạn cần 
xác định được mục tiêu học tập của 
bản thân là gì? Học để nâng cao kiến 
thức hay để áp dụng vào những vấn 
đề cuộc sống? Có mục tiêu cụ thể, 
bạn sẽ cảm thấy có động lực hơn 
trong việc học.

Đồng thời, phương pháp học 
online hiệu quả nhất chính là phải 
ghi chép lại những gì giáo viên trình 
bày. Bởi nếu bạn không ghi chép thì 
đồng nghĩa với việc bạn đã từ chối 
nhận kiến thức đó. Đặc biệt, bạn nên 
chú trọng những vấn đề mà giáo viên 

nhấn mạnh để ghi chép cẩn thận vào 
vở hay sổ tay của mình.

Không gian và thiết bị học tập

Bạn hãy chọn không gian yên 
tĩnh để học online. Như thế bạn sẽ chú 
tâm vào bài giảng, xem tài liệu học 
tập, có thời gian nghiên cứu và suy 
ngẫm. Nhiều bạn thường sao nhãng 
khi học online ở nhà hay ký túc xá bởi 
thiết bị học tập cài đặt trò chơi điện 
tử, Zalo, Facebook... Nếu bạn muốn 
học online thành công thì cần loại bỏ 
những phiền nhiễu này. Chẳng hạn, tắt 
chuông điện thoại hoặc không để điện 
thoại trên bàn học, tắt các ứng dụng 
Zalo, Facebook... để chúng không xuất 
hiện trên màn hình thiết bị học tập.

Hãy lựa chọn một thiết bị học 
tập phù hợp với hoàn cảnh, khả 
năng của bạn, sau đó tải phần mềm 
học tập như Zoom Cloud Meeting, 
Google Meet... theo yêu cầu của 
giáo viên, kiểm tra webcam, micro 
và kết nối Internet. Người học online 
thường gặp một số trục trặc về kỹ 
thuật nhưng nếu bạn chuẩn bị kỹ 
càng trước mỗi buổi học thì có thể 
hạn chế những tác động này.

Vì vậy để học online hiệu quả, 
bạn cần biết cách sử dụng một số tính 

năng cơ bản của các phần mềm. Sẽ là 
lợi thế nếu bạn biết cách khai thác và 
sử dụng tài nguyên học tập do nhà 
trường học cung cấp.

Giữ gìn sức khỏe

Tự chăm sóc bản thân là một 
phần thiết yếu trong quá trình học 
tập online của bạn. Với tình hình dịch 
bệnh phức tạp, ngoài việc phòng 
tránh các nguy cơ lây nhiễm cho 
bản thân thì bạn cũng cần bổ sung 
đầy đủ các dưỡng chất trong khẩu 
phần ăn vủa mình mỗi ngày. Chính 
những điều đó sẽ giúp bạn làm việc 
hiệu quả và không bị kiệt sức khi 
phải ngồi trước màn hình cả ngày, cả 
tuần, cả tháng.

Không nên lạm dụng cà phê 
tránh việc làm giấc ngủ bị gián đoạn. 
Sau mỗi giờ học online căng thẳng, 
bạn cần theo tác một vài động tác 
thể dục ngoài khuôn viên sân vườn 
hoặc ban công sẽ giúp giảm căng 
thẳng, tăng cường sức khỏe, tinh 
thần, khả năng sáng tạo. Bởi vì thời 
gian giãn cách kéo dài, bạn phải ở 
nhà dài ngày khiến cơ thể mệt mỏi vì 
thiếu vận động, bạn cần tập thể dục 
đều đặn, khoa học.

Hải Triều

Phụ huynh cần trang bị cất thiết bị cần thiết và chọn không gian yên tĩnh để học online
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