
Kỳ thi tuyển sinh tại Trường Công nhân Kỹ thuật điện năm 1986

Trường Cao đẳng Điện lực TP.Hồ Chí Minh (viết tắt là 
HEPC) có bề dày truyền thống 45 năm, gắn liền với 
quá trình xây dựng và phát triển của ngành Điện 

miền Nam từ những ngày đầu thành lập đến nay. Ngày 
20/10/1976, Trường được thành lập có tên gọi Trường 
Công nhân Kỹ thuật điện, cơ sở từ Trường Kỹ thuật Gia Định 
theo  quyết định số 101/TTg và 05/VPQĐ của Thủ tướng 
Chính phủ và Bộ Đại học & Trung học chuyên nghiệp. Vượt 
qua nhiều khó khăn, thiếu thốn về vật chất, nhân sự cho 
đến trang thiết bị giảng dạy và học tập ban đầu, đội ngũ 
giáo viên nhiều thế hệ của nhà trường đã đào tạo nên các 
thế hệ học trò giỏi đầu tiên và là nguồn nhân lực góp phần 
cải tạo, xây dựng đất nước sau ngày thống nhất.

Kỳ thi tuyển chọn sinh viên giỏi của Trường Công nhân Kỹ 
thuật điện năm 1991

Năm 1996, trường có bước chuyển mình thành Trung 
tâm đào tạo nguồn nhân lực chuyên về ngành Điện của 
khu vực phía Nam với tổng mức đầu tư 64 tỷ đồng. Đây là 
điều kiện thuận lợi để trường được trang bị các trang thiết 
bị phục vụ công tác đào tạo và học tập, trong đó tiêu biểu 
là bộ mô phỏng hệ thống điện và bãi thực tập lưới điện 
hơn 5000 mét vuông.

Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải thăm cơ sở vật chất 
của Trường vào năm 1999

Năm 1997 Trường Công nhân Kỹ thuật điện được 
nâng cấp và đổi tên thành Trường Trung học Điện 2, trực 
thuộc Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng công ty Điện lực miền 
Nam) theo quyết định số 818/QĐ-TCCB của Bộ trưởng Bộ 
Công nghiệp bấy giờ. Ngày 06/4/2000, Trường Trung học 
Điện 2  chuyển về trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt 
Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN). Năm 2005, 
Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh được thành lập 
trên cơ sở Trường Trung học Điện 2 với 02 nhiệm vụ chính: 
Thứ nhất, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trong các lĩnh vực 
điện năng, điện-điện tử, quản lý và sửa chữa lưới điện, vận 
hành trạm biến áp, xây lắp đường dây và trạm, vận hành 
thiết bị điện,… Thứ hai là nghiên cứu khoa học phục vụ 
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 07/4/2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ký biên 
bản bàn giao Cao đẳng Điện lực TP.HCM về trực thuộc 
Tổng công ty Điện lực miền Nam.

KỶ NIỆM 20/11: DẤU ẤN 45 NĂM 
CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH

Sáng ngày 19/11/2020, thầy trò Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh (trực thuộc Tổng công ty Điện 
lực miền Nam - EVNSPC) tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường (1976-2021) và chào mừng Ngày 
Nhà giáo Việt Nam – 20/11. Dù tổ chức bằng hình thức trực tuyến, nhưng buổi lễ diễn ra không kém phần 
long trọng và để lại nhiều hình ảnh, kỷ niệm đẹp cho các thế hệ học trò, cán bộ và đội ngũ giảng dạy của nhà 
trường. 45 năm qua, Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã đào tạo nhiều thế hệ sinh viên chất 
lượng, phục vụ cho sự phát triển, lớn mạnh của ngành Điện lực miền Nam nói riêng và cả nước nói chung.
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Lễ khai giảng năm học 1995-1996 của Trường Trung học 
Điện 2

Dù trải qua không ít khó khăn, thử thách từ khi thành 
lập đến nay, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà 
trường luôn nỗ lực, phấn đấu trong công tác giảng dạy, 
đào tạo và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể từ 
năm 1986 đến năm 1996, nguồn nhân lực do trường đào 
tạo đã đóng góp tích cực, phục vụ hiệu quả các công trình 
trọng điểm quốc gia như xây dựng và vận hành Nhà máy 
Thủy điện Trị An, đường dây 500kV Bắc-Nam (mạch 1), 
chương trình điện khí hóa nông thôn,…

Lãnh đạo Công ty Điện lực 2 và Ban giám hiệu Trường tổ 
chức đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba và trao 

bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 1995-1997

Giai đoạn 1995 – 2000, nhà trường sẵn sàng bắt kịp 
với tốc độ phát triển kinh tế lúc bấy giờ khi đào tạo được 
đội ngũ vận hành viên, quản lý đường dây để vận hành 
khối lượng các trạm biến áp và đường dây 110kV, 220kV 
được xây dựng ngày càng nhiều. Đặc biệt năm 2003, nhà 
trường  đã đào tạo lực lượng kỹ sư điện của nước bạn 
Campuchia về vận hành trạm và đường dây 220kV Mộc 
Bài  –  PhnomPenh.  Ngoài ra, các công trình điện trọng 
điểm phía Nam như Trung tâm Nhiệt điện Phú Mỹ, Trung 
tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân, Duyên Hải… đều có sự tham 
của các học viên xuất thân từ Trường Cao đẳng Điện Lực 
TP.HCM. Với những thành tích đó, trong nhiều năm qua 
nhà trường đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các Bộ 
ngành quan tâm, tặng thưởng nhiều huân chương, bằng 
khen các loại.

Giờ học thực hành của sinh viên Trường Trung học Điện 2 
năm 1997

Hiện nay, Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM luôn chú 
trọng đầu tư nguồn lực để bắt kịp với xu thế, tích cực áp 
dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong ngành điện 
như tự động hóa trạm biến áp, lưới điện thông minh, điều 
khiển tự động,… Cạnh đó, nhà trường cũng tổ chức nhiều 
lớp chuyên đề đào tạo bám sát các yêu cầu về sản xuất 
kinh doanh của EVNSPC như: tự động hóa trạm biến áp, 
trực, quản lý hệ thống đo đếm điện năng, đấu nối cáp 
ngầm trung thế, huấn luyện sửa chữa điện nóng lưới điện 
phân phối, vệ sinh lưới điện phân phối, lắp đặt điện mặt 
trời mái nhà, thí nghiệm chẩn đoán thiết bị công nghệ 
CBM, sửa chữa lưới điện 110kV đang mang điện, đấu 
nối cáp ngầm 110kV, lưới điện thông minh, trạm biến áp 
thông minh...

Đại biểu dự lễ bàn giao Trường Trung học Điện 2 từ Công ty 
Điện lực 2 về trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam vào 

ngày 21/6/2000

Năm 2021, thực hiện chủ đề năm “Tích cực tham gia 
chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam 
và Nâng cao công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty 
Điện lực miền Nam”, Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM đã 
đẩy mạnh các hoạt động như: tăng cường công tác đào 
tạo trực tuyến cho các lớp đào tạo sinh viên chính quy dài 
hạn và đào tạo ngắn hạn; bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để 
thực hiện xây dựng các bài giảng e-learning; tổ chức xây 
dựng các ngân hàng đề thi số phục vụ tổ chức học và sát 
hạch nghề trên máy tính; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng 
và sử dụng các phần mềm dùng chung của EVN, EVNSPC 
trong công tác quản lý,…

Ñieän & Ñôøi soáng     2

CHAØO MÖØNG NGAØY NHAØ GIAÙO VIEÄT NAM 20/11î



Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập nhà trường (1976-1996) và 
chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1996

Là đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam, 
Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM định hướng phát triển 
trở thành trung tâm đào tạo tiên tiến, hiện đại nhất của 
ngành Điện khu vực phía Nam; là trung tâm nghiên cứu, 
ứng dụng, chuyển giao công nghệ uy tín và tin cậy. Sứ 
mệnh của Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM là xây dựng 
một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát 
triển các hoạt động khoa học, công nghệ có uy tín và chất 
lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành Điện và 
xã hội./.

Một số hình ảnh khác:

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành (ngồi, bên phải) 
và Phó Tổng Giám đốc EVNSPC Nguyễn Công Hầu ký kết 

biên bản bàn giao và tiếp nhận Trường Cao đẳng Điện lực 
TP.HCM về trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam

Đào tạo sửa chữa lưới điện tại Trường Cao đẳng Điện lực 
TP.HCM

Giờ đào tạo thực hành đấu nối cáp ngầm tại xưởng thực 
hành nhà trường

Lãnh đạo EVNSPC và các thế hệ nhà trường dự lễ công bố 
quyết định và bàn giao nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Điện lực TP.HCM

Trường tổ chức trực tuyến Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập và 
mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021.

 Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM (HEPC) ngày nay.

Đình Hoàng
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Đây cũng là hoạt động thường 
niên được EVN và các đơn 
vị tổ chức vào dịp cuối năm. 

Tiếp nối ý nghĩa và thành công của 
các chương trình Tháng tri ân khách 
hàng những năm qua, cùng với 
những diễn biến phức tạp của dịch 
bệnh  COVID-19  trong năm 2021, 
EVN triển khai thực hiện Tháng tri 
ân khách hàng năm 2021 với chủ 
đề: "Đồng hành cùng khách hàng vượt 
qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch 
bệnh COVID-19".

Các hoạt động, sự kiện được tổ 
chức trong "Tháng tri ân khách hàng" 
- năm 2021 được EVN đặt mục tiêu 
thể hiện sự tri ân của EVN hướng tới 
tất cả các khách hàng sử dụng điện 
thông qua các hoạt động kinh doanh 
& dịch vụ khách hàng, tạo được sự 
gắn kết, thiết thực, hướng trực tiếp 
vào việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân, 

doanh nghiệp, khách hàng bị ảnh 
hưởng bởi dịch COVID-19.

  Đối tượng là tất cả các khách 
hàng đang sử dụng điện, người dân 
trên cả nước, trong đó tập trung hỗ 
trợ giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, 
khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch 
COVID-19, hỗ trợ các trẻ em bị mồ côi 
do cha, mẹ mất vì nhiễm COVID-19, 
hỗ trợ người già neo đơn không có 
người nương tựa bởi dịch COVID-19, 
đặc biệt là tại khu vực miền Nam và 
thành phố Hồ Chí Minh.

Do tình hình diễn biến dịch 
bệnh COVID-19 vẫn hết sức phức tạp, 
các hoạt động của Tháng tri ân khách 
hàng năm nay đều phải đảm bảo các 
quy định về an toàn, phòng chống 
dịch bệnh COVID-19.

Một số hoạt động chính của 
"Tháng tri ân khách hàng" năm 2021 

gồm có: Sửa chữa, lắp đặt mới hệ 
thống điện sinh hoạt cho các hộ 
nghèo, các bệnh viện, cơ sở y tế tại 
các vùng, khu vực, địa phương bị 
ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh 
COVID-19. Hỗ trợ đảm bảo cung cấp 
điện và các hoạt động khác cho các 
Trạm Y tế lưu động phục vụ phòng 
chống dịch ở một số địa phương.

Miễn phí lắp đặt công tơ, vệ 
sinh trạm biến áp cho các doanh 
nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi 
dịch COVID-19 trong năm 2021, 
nhất là các doanh nghiệp và cơ sở 
sản xuất tại các khu vực phải thực 
hiện giãn cách xã hội trong thời gian 
vừa qua; tổ chức tri ân, cảm ơn các 
khách hàng công nghiệp, các hộ 
tiêu thụ điện lớn đã tích cực tham 
gia phối hợp thực hiện điều chỉnh 
phụ tải ở một số thời điểm trong 
năm 2021, nhất là vào mùa nắng 
nóng; hỗ trợ công tác thí nghiệm 
máy biến áp của khách hàng trong 
tháng 12/2021; triển khai chương 
trình khuyến khích khách hàng cài 
đặt ứng dụng (App) CSKH và tham 
gia thanh toán trực tuyến; tặng khẩu 
trang cho khách hàng sử dụng điện 
để tăng cường phòng, chống dịch 
COVID-19.

Bên cạnh các hoạt động tri ân về 
dịch vụ khách hàng như trên do các 
Tổng Công ty Điện lực/ Công ty Điện 
lực thực hiện, các đơn vị của Tập đoàn 
còn phối hợp các Tổng công ty Điện 
lực tổ chức triển khai các hoạt động 
an sinh xã hội trong cùng thời gian 
này như:

Tổ chức triển khai chương trình 
thăm hỏi, hỗ trợ cho các trẻ em bị 

EVN: TRIỂN KHAI NHIỀU HOẠT ĐỘNG

 "TRI ÂN KHÁCH HÀNG"
Hướng tới kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam 

(21/12/1954 - 21/12/2021), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ triển khai thực hiện 
chương trình "THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG" trong tháng 12/2021 và tháng 1/2022.
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Với việc cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến, 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã “ảo hóa” 
quá trình giao tiếp giữa ngành Điện và khách hàng, 
đem lại sự thuận tiện cho khách hàng, bảo đảm sự 
công khai, minh bạch.

Mọi lúc, mọi nơi

Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Chủ tịch HĐTV EVNNPC cho hay, 
EVNNPC xác định chuyển đổi số nói chung, chuyển đổi số trong 
lĩnh vực KD&DVKH nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần 
quan trọng để Tổng công ty nâng cao năng suất lao động, cải 
tiến quy trình kinh doanh và đặc biệt là tạo ra không gian số 
để tương tác với khách hàng một cách tốt nhất. Chính vì vậy, 
Tổng công ty đã lập ra kế hoạch rất chi tiết cho từng tháng, từng 
quý, với mục tiêu, đến cuối năm 2022 cơ bản trở thành doanh 
nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số, mang đến 
cho khách hàng những dịch vụ điện tốt nhất.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch HĐTV EVNNPC

mồ côi do cha, mẹ mất vì nhiễm COVID-19 ở các địa 
phương, hỗ trợ người già neo đơn không có người 
nương tựa bởi dịch COVID-19, đặc biệt là tại TP.HCM 
và các tỉnh, thành phố có nhiều ca nhiễm COVID-19; 
trao tặng máy tính bảng cho các học sinh, sinh viên 
nghèo phục vụ học tập trực tuyến do ảnh hưởng dịch 
COVID-19 hưởng ứng chương trình "Sóng và máy 
tính cho em" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Bên cạnh các nội dung chính như trên, các đơn 
vị của EVN còn triển khai các chương trình an sinh xã 
hội khác tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch 
bệnh COVID-19 hoặc ở các khu vực có công trình 
điện trên địa bàn.

Đồng thời, sẽ kết hợp tổ chức thăm hỏi, tặng 
quà, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng do Tập đoàn 
và đơn vị đang phụng dưỡng nhân dịp Tháng tri ân 
khách hàng; tổ chức chương trình hiến máu nhân 
đạo "Tuần lễ hồng EVN" lần thứ VII ở nhiều tỉnh 
thành phố do cán bộ nhân viên EVN và các đơn vị 
tham gia hiến máu.

Bên cạnh tập trung thực hiện các hoạt động 
trong Tháng tri ân khách hàng 2021, các Tổng Công 
ty Điện lực tiếp tục thực hiện việc giảm giá điện đợt 
4, 5 đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định của Bộ 
Công Thương. Trong 2 năm qua, 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 5 đợt trong các năm 2020 và 
2021 với tổng số tiền là hơn 16.950 tỷ đồng.

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 trên 575 tỷ đồng, trong đó đã 
ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 số tiền 
400 tỷ đồng.

Chương trình Tháng tri ân khách hàng đã 
được các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực nhiệt tình 
tham gia và nỗ lực thực hiện liên tục trong 07 năm 
qua. Việc tổ chức triển khai thực hiện "Tháng tri ân 
khách hàng" năm nay cũng là hành động tri ân thiết 
thực hướng tới kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống 
ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2021).

Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin trân trọng gửi 
lời cảm ơn và tri ân tới tất cả các khách hàng sử dụng 
điện, các cơ quan, tổ chức xã hội, các cơ quan thông 
tấn, báo chí đã đồng hành cùng Tập đoàn trong suốt 
thời gian qua. Tập đoàn Điện lực Việt Nam rất mong 
tiếp tục nhận được sự ủng hộ và ý kiến góp ý của 
khách hàng sử dụng điện, các cơ quan tổ chức xã hội, 
các cơ quan truyền thông về mọi hoạt động sản xuất 
kinh doanh để Tập đoàn tiếp tục hoàn thiện hơn nữa, 
đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Mạnh Đức

“ẢO HÓA” 
DỊCH VỤ ĐIỆN: 
KHÁCH HÀNG HƯỞNG LỢI
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Nếu trước đây, để thực hiện một 
dịch vụ điện, khách hàng phải phô tô, 
công chứng các giấy tờ liên quan và 
đến trực tiếp các điện lực để làm thủ 
tục; trong trường hợp, giấy tờ không 
đầy đủ, có thể phải đi lại nhiều lần 
để bổ sung, mất rất nhiều thời gian. 
Giờ đây, chỉ cần vài thao tác trên điện 
thoại di động/máy tính có kết nối 
internet, khách hàng sử dụng điện 
ở 27 tỉnh, thành phố phía Bắc đã có 
thể thực hiện tất cả các dịch vụ điện 
mọi lúc, mọi nơi, 24/7. Dịch vụ điện 
trực tuyến không chỉ giúp khách 
hàng tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại 
mà còn giám sát được quá trình thực 
hiện của Điện lực.

Anh Bùi Văn Thịnh (TP Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang) chia sẻ, tôi cài App 
EVNNPC chăm sóc khách hàng về 
điện thoại di động từ đầu năm 2021 
và thấy đây là một ứng dụng rất hữu 
ích, có thể theo dõi được sản lượng 
điện sử dụng hàng ngày, hóa đơn tiền 
điện, ngày ghi chỉ số công tơ, thông 
báo mất điện…

“Tôi nhớ, khi thành phố Bắc 
Giang phải giãn cách xã hội do dịch 
COVID-19, nhà tôi bị mất điện. Vợ 
chồng tôi cứ lo, giãn cách thì Điện lực 
sẽ không đến sửa điện cho nhà mình 
được. Thế nhưng, khi tôi gửi yêu cầu 
báo mất điện trên hệ thống App 
EVNNPC CSKH, chỉ mấy phút sau, đã 

có nhân viên Điện lực gọi điện lại để 
nắm bắt thông tin. Và sau chỉ khoảng 
15 phút, nhân viên ngành Điện đã 
có mặt để xử lý sự cố, với trang phục 
bảo hộ chống dịch đầy đủ”, anh Thịnh 
chia sẻ.

Cũng theo anh Thịnh, dịch vụ 
điện trực tuyến không chỉ nhanh 
chóng, tiện lợi mà còn phát huy hiệu 
quả trong công tác phòng, chống 
dịch COVID-19, khi hạn chế tối đa sự 
tiếp xúc trực tiếp giữa khách hàng với 
nhân viên Điện lực.

Hiện nay, EVNNPC đã cung cấp 
100% dịch vụ điện trực tuyến các nền 
tảng số như: Website, email, zalo, App 
CSKH trên điện thoại di động, tổng 
đài 19006769, … Đặc biệt, EVNNPC 
cũng đã cung cấp các dịch vụ điện 
trực tuyến trên Cổng dịch vụ Công 
các tỉnh, thành phố; Cổng dịch vụ 
Công Quốc gia. Đây vừa là kênh cung 
cấp các dịch vụ điện trực tuyến, vừa 
là kênh thông tin quan trọng để Tổng 
công ty có thể lắng nghe và thu thập 
ý kiến khách hàng từ một “kênh” đến 
từ chính quyền, đảm bảo công khai, 
minh bạch trong việc triển khai các 
dịch vụ điện, từ đó nâng cao hơn nữa 
chất lượng dịch vụ khách hàng.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, tỷ 
lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức 
điện tử của EVNNPC đạt 97,1%, cao 
hơn 2,1% so với kế hoạch EVN giao. Dự  

kiến, cả năm 2021 tỷ lệ cung cấp dịch 
vụ điện theo phương thức điện tử ước 
đạt 97,3%, tăng 14,41% so với năm 
2020 và cao hơn kế hoạch 2,3%.

Song song với việc số hóa dịch 
vụ điện, EVNNPC cũng phát triển 
đa kênh chăm sóc khách hàng, giúp 
khách hàng dễ dàng tiếp cận, kết nối 
với dịch vụ điện năng. Đặc biệt, thời 
gian qua, khi Thủ đô Hà Nội – nơi đặt 
trụ sở Trung tâm CSKH EVNNPC (đơn 
vị tiếp nhận các yêu cầu của khách 
hàng sử dụng điện 27 tỉnh, thành 
phố phía Bắc) - thực hiện giãn cách 
xã hội để phòng chống dịch, công tác 
chăm sóc khách hàng của EVNNPC 
vẫn không hề bị gián đoạn. Với các 
kênh chăm sóc khách hàng trên nền 
tảng số, các giao dịch viên của Trung 
tâm CSKH EVNNPC dù làm việc online 
vẫn đảm bảo tiếp nhận, giải quyết 
các yêu cầu của khách hàng một cách 
kịp thời, làm hài lòng khách hàng sử 
dụng điện.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, 
Trung tâm CSKH EVNNPC đã tiếp 
nhận trên 1,96 triệu yêu cầu về dịch 
vụ điện; trong đó, các yêu cầu tiếp 
nhận qua tổng đài, website, email, 
App CSKH, zalo chiếm 99%, tăng 4% 
so với cùng kỳ 2020.

Hiện đại hóa hệ thống đo đếm

Thực hiện “Lộ trình phát triển lưới 
điện thông minh” theo chủ trương 

Nghi thức công bố sản phẩm số hóa Quy trình tài chính kế toán và kinh doanh - Dịch vụ khách hàng của EVNNPC
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của Chính phủ, EVNNPC đã đẩy mạnh 
công tác hiện đại hóa hệ thống đo 
đếm. Nếu trước đây, 100% số khách 
hàng này đều sử dụng công tơ cơ 
khí thì hiện nay, Tổng công ty đã thay 
thế và chuyển đổi dần công tơ cơ khí 
thành công tơ điện tử. Tính đến nay, 
số lượng công tơ điện tử trên lưới điện 
đã đạt khoảng 6,1 triệu công tơ, chiếm 
gần 60% số công tơ hiện có.

Việc áp dụng công tơ điện tử 
là một bước tiến rất quan trọng 
để EVNNPC cung cấp dịch vụ tốt 
hơn cho khách hàng. Công tơ điện 
tử giảm thiểu được những sai sót, 
nhầm lẫn do việc ghi chỉ số thủ công. 
Đặc biệt, khách hàng có thể giám sát 
được sản lượng điện tiêu thụ hàng 
ngày, từ đó có sự điều chỉnh trong 
sử dụng điện cũng như phát hiện kịp 
thời những bất thường nếu có.

Về phía ngành Điện, với công tơ 
điện tử, việc ghi chỉ số được thực hiện 
nhanh, chính xác, nâng cao năng suất 
lao động. Đặc biệt, các đơn vị có thể 
giám sát được chất lượng điện năng, 
từ đó tính toán để có những giải 
pháp giảm thiểu thời gian mất điện 
cho khách hàng.

Tuy nhiên, với 10,8 triệu khách 
hàng, nếu thay thế toàn bộ công 
tơ cơ khí thành công tơ điện tử 
ngay lập tức thì áp lực về kinh phí 
của EVNNPC là rất lớn. Do đó, Tổng 
công ty không thể thực hiện ngay 
trong một sớm, một chiều mà phải 
thực hiện có lộ trình. EVNNPC đã và 
đang nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy 
nhanh quá trình điện tử hóa công tơ, 
với mục tiêu, phấn đấu hoàn thành 
lắp đặt 100% công tơ điện tử vào 
năm 2024.

EVNNPC cũng đã tiến hành số hóa 
hợp đồng mua bán điện. Để thực hiện 
số hóa hợp đồng, khách hàng không 
phải mất nhiều thời gian để ký lại hợp 
đồng như trước đây, mà chỉ cần cung 
cấp số điện thoại chính chủ và các 
thông tin thay đổi liên quan (nếu có). 
Sau đó, khách hàng tiến hành thanh lý 
hồ sơ hợp đồng mua bán điện cũ và ký 
lại hợp đồng mới qua mã xác thực OTP 
do ngành Điện gửi qua điện thoại của 
chủ thể hợp đồng. Tính đến hết tháng 
9/2021, EVNNPC đã số hóa được 8,5 
triệu hợp đồng, đạt đạt 91% kế hoạch. 
Dự kiến đến tháng 11/2021 số hoá đạt 
100% hợp đồng.

Khi số hóa hợp đồng mua 
bán điện, khách hàng có thể xem, 
tải hợp đồng, tra cứu thông tin tại 
website chăm sóc khách hàng của 
EVNNPC:  http://cskh.npc.com.vn, 
đảm bảo công khai, minh bạch. Với 
ngành Điện, việc số hóa hợp đồng đã 
giải phóng được các kho lưu trữ hồ sơ 
hợp đồng bằng giấy tại các Điện lực, 
tiết kiệm chi phí bảo quản, quản lý hồ 
sơ, giúp tra cứu hồ sơ online nhanh 
chóng, thuận tiện và có thể chia sẻ 
dữ liệu với các cơ quan quản lý nhà 
nước. Đặc biệt, việc số hóa hợp đồng 
cũng giúp giảm chi phí và nhân công 
ước tính khoảng 10,5 tỷ đồng.

Có thể nói, việc “ảo hóa” các dịch 
vụ của ngành Điện đã và đang góp 
phần từng bước thay đổi thói quen 
của người dân, giúp người dân tiếp 
cận nhiều hơn các dich vụ trên môi 
trường số của ngành Điện nói chung, 
các dịch vụ công trực tuyến khác nói 
chung,  phù hợp với chủ trương của 
Chính phủ về hiện đại hóa các dịch 
vụ công, đẩy mạnh xây dựng nền 
kinh tế số, xã hội số.

 Phương Dung

Ban tài chính kế toán EVNNPC triển khai số hóa quy trình nghiệp vụ tại các cuộc họp
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Theo đó, Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc sẽ triển khai các 
chương trình, hoạt động, của 

“Tháng tri ân khách hàng” với các 
hoạt động cụ thể như sau: Đảm bảo 
cung cấp điện an toàn, ổn định và 
nâng cao chất lượng dịch vụ khách 
hàng; Hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng 
cấp điện mới, sửa chữa, bảo dưỡng hệ 
thống điện sau công tơ; Tăng cường 
hướng dẫn, tuyên truyền tới khách 
hàng về an toàn điện trong sinh hoạt 
và sản xuất;   Sửa chữa, lắp đặt mới 
hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ 
nghèo, bệnh viện, cơ sở y tế tại các 

vùng địa phương bị ảnh hưởng trực 
tiếp bời dịch COVID-19; Miễn phí lắp 
đặt công tơ, vệ sinh trạm biến áp cho 
các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực 
tiếp bởi dịch COVID-19 trong năm 
2021, nhất là các doanh nghiệp và 
cơ sở sản xuất tại khu vực phải thực 
hiện giãn cách xã hội trong thời gian 
vừa qua; Đồng thời tiếp tục thực hiện 
giảm giá điện đợt 4,5 đảm bảo đúng 
đối tượng, đúng quy định của Bộ 
Công Thương. Tính đến nay, EVNNPC 
đã thực hiện giảm, miễn tiền điện 
cho các đối tượng  bị ảnh hưởng bởi 
dịch bệnh COVID-19 là 250 tỷ đồng.

Tại 27 Công ty Điện lực các tỉnh 
sẽ chủ động liên hệ, làm việc trực 
tiếp với các khách hàng có trạm biến 
áp 110 kV, các khách hàng chuyên 
dùng sử dụng điện lớn trên địa bàn 
để tri ân gửi lời cảm ơn đến khách 
hàng. Chủ động thông báo với các 
khách hàng về khả năng cung ứng 
điện khó khăn trong các tháng nắng 
nóng của mùa hè năm 2022, để các 
khách hàng có thể tăng cường sản 
xuất trong thời gian từ tháng 01 
đến hết tháng 04/2022 nhằm tích 
trữ hàng hóa, nguyên vật liệu… do 
có nhiều khả năng phải tiết giảm 
điện năng sử dụng trong các tháng 
nắng nóng cao điểm, đặc biệt là 
thời gian từ tháng 05/2022 đến hết 
tháng 7/2022. Đưa ra dự báo trước 
những khó khăn đó, ngành Điện 
muốn tuyên truyền, vận động để 
khách hàng cùng chia sẻ chủ động 
tham gia các sự kiện trong năm 2022 
và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

 Trong tháng Tri ân Khách hàng 
các hoạt động về an sinh xã hội sẽ 
tập trung tổ chức triển khai chương 
trình thăm hỏi, hỗ trợ cho các trẻ em 
bị mồ côi do cha, mẹ mất vì nhiễm 
COVID-19 ở các địa phương, hỗ trợ 
người già neo đơn không có người 
nương tựa bởi dịch COVID-19; Tặng 
máy tính bảng cho các học sinh, sinh 
viên nghèo phục vụ học tập trực 
tuyến do ảnh hưởng dịch COVID-19 
hưởng ứng chương trình “Sóng và 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC 
TRIỂN KHAI NHIỀU HOẠT ĐỘNG 
TRONG THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG NĂM 2021

Tháng "Tri ân khách hàng” là hoạt động thường niên được Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
triển khai tại 27 tỉnh/thành phố miền Bắc trong nhiều năm qua. Năm nay các hoạt động, sự kiện 
được tổ chức trong Tháng tri ân khách hàng - 12/2021 và tháng 01/2022 với thông điệp “Đồng 
hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19” để tạo sự gắn 
kết, thiết thực, hướng trực tiếp vào việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng bị 
ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

 

EVNNPC triển khai các hoạt đồng Tri ân khách hàng
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máy tính cho em” do Thủ tướng 
Chính phủ phát động; Tổ chức 
thăm hỏi, tặng quà, tri ân các Mẹ 
Việt Nam Anh hùng do các đơn vị 
đang phụng dưỡng.

Nhân dịp “Tháng tri ân khách 
hàng”; Ngoài các chương trình 
nêu trên, các Công ty Điện lực 
chủ động thực hiện các chương 
trình tri ân khách hàng phù hợp 
với địa bàn, đối tượng khách hàng 
của từng đơn vị, đảm bảo tiêu chí 
tiết kiệm, thiết thực và có sức lan 
tỏa trong cộng động. EVNNPC dự 
kiến sẽ chi khoảng hơn 10 tỷ đồng 
để thực hiện các hoạt động tri ân 
khách hàng trong tháng 12/2021 
và tháng 1/2022.

Cùng với đó, Công đoàn Tổng 
công ty đã và đang  phối hợp với 
Đoàn Thanh niên triển khai các 
chương trình, hoạt động an sinh 
xã hội tại các địa phương bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. 
Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia 
đình Liệt sĩ, Thương binh, gia đình 
chính sách có thân nhân là cán bộ 
nhân viên đang công tác trong EVN 
và các đơn vị. 

Trong năm 2021, Tổng công 
ty đã thực hiện chi hơn 15 tỷ đồng 
xây dựng 22 nhà tình nghĩa, xây 
dựng, sửa chữa trường học, hỗ trợ 
thiết bị y tế 18 công trình, thực 
hiện gần 200 lượt hỗ trợ người 
nghèo, gia đình chính sách, có 
công với cách mạng, phụng dưỡng 
27 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, ủng 
hộ các hoạt động an sinh xã hội 
khác và ủng hộ Quỹ phòng chống 
dịch Covid-19 thông qua Ủy ban 
MTTQ Việt Nam, Quỹ Vaccine Việt 
Nam….

Những hoạt động thể hiện 
sự tri ân khách hàng của EVNNPC 
được thực hiện thường xuyên, liên 
tục không chỉ trong 1 tháng tri ân 
khách hàng mà trong suốt cả năm 
dựa trên quan điểm chính là nâng 
cao chất lượng dịch vụ điện năng, 
đáp ứng nhu cầu của khách hàng 
một cách chuyên nghiệp, tận tâm.

Bình Nguyên

"THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG"
MỘT TRONG NHỮNG CHUỖI HOẠT ĐỘNG LỚN NHẤT 

TRONG NĂM CỦA NGÀNH ĐIỆN PHÍA NAM

Với thông điệp “Đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn 
do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19”, Tháng tri ân khách hàng 
12/2021, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức đồng loạt 
nhiều hoạt động tri ân tại 21 tỉnh thành phía Nam.

Theo đó, các hoạt động, sự kiện được EVNSPC tổ chức trong Tháng tri ân 
khách hàng đều hướng trực tiếp vào việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh 
nghiệp, khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Nghĩa tình - thiết thực với cộng đồng xã hội

Cụ thể, EVNSPC triển khai đến 21 Công ty Điện lực trực thuộc đảm bảo cung 
cấp điện an toàn, ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Hỗ trợ tối 
đa người dân và khách hàng trong việc cấp điện mới, hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng 
hệ thống điện sau công tơ.

Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền tới khách hàng về an toàn điện trong 
sinh hoạt và sản xuất. Sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ 
nghèo, các bệnh viện, cơ sở y tế tại các vùng, khu vực, địa phương bị ảnh hưởng 
trực tiếp bởi dịch bệnh COVID-19.

Đồng thời, EVNSPC đã hỗ trợ đảm bảo cung cấp điện và các hoạt động khác 
cho các Trạm Y tế lưu động phục vụ phòng chống dịch ở một số địa phương. 
Miễn phí lắp đặt công tơ, vệ sinh trạm biến áp cho các doanh nghiệp bị ảnh 
hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19 trong năm 2021, nhất là các doanh nghiệp 
và cơ sở sản xuất tại các khu vực phải thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian 
vừa qua.

Trong Tháng tri ân khách hàng 2021, lãnh đạo Tổng công ty đã tổ chức thăm 
hỏi, tặng quà, tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách. Đồng 
thời sẽ hoàn tất chương trình trao 245 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình 
nghèo khó khăn về nhà ở. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về 
phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhằm hỗ trợ học sinh nghèo 
gặp khó khăn khi học trực tuyến. EVNSPC đã tích cực ủng hộ 100 máy tính bảng 
với tổng trị giá gần 450 triệu đồng và dự kiến tiếp tục ủng hộ 320 máy tính bảng 
và 21.000 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh phía Nam.

Cùng với đó, EVNSPC cũng sẽ thực hiện việc giảm giá điện đợt 4 và 5 đảm bảo 
đúng đối tượng, đúng quy định. Tổ chức tri ân các khách hàng công nghiệp, các hộ 
tiêu thụ điện lớn đã tích cực tham gia phối hợp thực hiện điều chỉnh phụ tải ở một 
số thời điểm trong năm, nhất là vào mùa nắng nóng và hỗ trợ công tác thí nghiệm 
máy biến áp của khách hàng. Phối hợp với các đơn vị trung gian thanh toán, các 
nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử để phối hợp triển khai chương trình 
khuyến khích khách hàng cài đặt ứng dụng (App) chăm sóc khách hàng (cskh.

Ñieän & Ñôøi soáng     9

KYÛ NIEÄM 67 NAÊM NGAØY TRUYEÀN THOÁNG NGAØNH ÑIEÄN 
(21/12/1954-21/12/2021)- THAÙNG TRI AÂN KHAÙCH HAØNG 2021

î



evnspc) trên điện thoại di động và 
tham gia thanh toán trực tuyến.

Gần 1,5 tỷ đồng thưởng cho 
chương trình “Cài App ngay quà 
liền tay”

Trong thời gian diễn ra Tháng 
tri ân khách hàng 2021, EVNSPC còn 
tổ chức các hoạt động nhằm khuyến 
khích, đồng thời gia tăng mức độ tri 
ân khách hàng. Trong đó, “Cài App 
ngay quà liền tay” là chương trình 
khuyến khích khách hàng sử dụng 
các dịch vụ trực tuyến thông qua tải 
và cài App chăm sóc khách hàng trên 
điện thoại di động, đăng ký và thanh 
toán tiền điện qua ngân hàng và tổ 
chức trung gian trong bối cảnh dịch 
COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, EVNSPC triển khai 
quay số trúng thưởng nhằm tri ân 
khách hàng ở tất cả 21 tỉnh thành phía 
Nam. Dự kiến sẽ có  651 giải thưởng 
tổng mức tiền thưởng 1.470.000.000 
đồng được trao cho các khách hàng 

may mắn trúng thưởng. Trong đó 
gồm có 315 giải khuyến khích mỗi 
giải trị giá 1.000.000 đồng; 210 giải 
Ba mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 
105 giải nhì mỗi giải trị giá 5.000.000 
đồng và 21 giải Nhất mỗi giải trị giá 
10.000.000 đồng.

“Hiến máu cứu người” – Hành 
động ý nghĩa và nhân văn

Đồng hành cùng chương trình 
hiến máu cứu người của “Tuần lễ 
hồng EVN lần VII” do Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam (EVN) phát động, từ ngày 
6-12/12/2021, EVNSPC triển khai hoạt 
động Tuần lễ hồng tại 21 tỉnh thành 
phía Nam và đã có trên 2200 CBCNVC 
tham gia hiến máu.

Tại Cơ quan Tổng công ty và các 
đơn vị thành viên EVNSPC khu vực 
TPHCM giao Đoàn Thanh niên phối 
hợp cùng Công đoàn EVNSPC phổ 
biến CBCNV cùng hưởng ứng chia sẻ 
và đăng tải thông tin trên youtube, 
facebook để tuyên truyền. Vận động 

và hỗ trợ đoàn viên tình nguyện tham 
gia hiến máu tại các Trung tâm hiến 
máu nhân đạo trong thời gian diễn ra 
chương trình; lập kế hoạch tổ chức sự 
kiện sau khi tình hình dịch bệnh tại TP. 
HCM đã được kiểm soát ổn định.

Tại các Công ty Điện lực, đơn vị 
chủ động hình thức tổ chức, căn cứ 
diễn biến thực tế của tình hình dịch 
COVID-19 tại địa phương, khuyến 
khích các đơn vị tổ chức điểm hiến 
máu riêng theo điều kiện cho phép. 
Nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống 
dịch, các đơn vị điện lực phối hợp chặt 
chẽ với các bệnh viện tại địa phương 
để lựa chọn hình thức tổ chức an 
toàn, phù hợp nhất. Vận động CBCNV 
thay hình đại diện (avatar facebook cá 
nhân) một tuần trước tuần lễ tổ chức 
hoạt động hiến máu, cùng chia sẻ clip 
tuyên truyền của chương trình trên 
mạng xã hội facebok để tạo hiệu ứng 
truyền thông nhanh và hiệu quả cho 
chương trình.

Nguyên Khôi

Chủ tịch HĐTV EVNSPC ông Nguyễn Văn Hợp (thứ tư từ phải qua), trao nhà
 Đại đoàn kết tại huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh
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I. GIỚI THIỆU

Năng lượng mặt trời là một trong những nguồn năng 
lượng tái tạo phát triển mạnh mẽ trong những năm gần 
đây. Tại Việt Nam, Bộ Công thương cùng nhóm nghiên 
cứu CIEMAT đã tiến hành đánh giá tiềm năng năng lượng 
mặt trời tại Việt Nam [1]. Kết quả cho thấy, tiềm năng năng 
lượng mặt trời thu được từ hệ thống pin mặt trời vào 
khoảng 0.8 – 1.2 GWh/năm. Trong đó, các tỉnh ven biển 
miền Trung, Tây Nguyên, Tây Bắc, Đông Nam Bộ và đồng 
bằng Sông Cửu Long có khả năng phát triển hệ thống pin 
mặt trời. 

Bên cạnh đó, Nhật Bản là một quốc gia phát triển có 
diện tích và dân số tương đương với Việt Nam, đã có nhiều 
thay đổi trong chính sách năng lượng kể từ sau thảm họa 
hạt nhân Fukushima 2011 [2]. Nhật Bản đã chú trọng phát 
triển hệ thống pin mặt trời với nhiều dạng dự án khác 
nhau. Trong quá trình phát triển đó, nhiều bài học về việc 
phát triển năng lượng mặt trời đã được đúc kết.

Bài viết này nhằm tổng hợp các thông tin về việc phát 
triển năng lượng mặt trời của Nhật Bản trong thời gian và 

định hướng trong tương lai. Bên cạnh đó, với sự phát triển 
của khoa học máy tính và hệ thống IoT, bài viết giới thiệu 
mô hình lưới phân phối mới tương ứng với sự phát triển 
của hệ thống pin mặt trời trên mái nhà (rooftop). Bài viết 
được chia ra làm 4 phần. Phần hai của bài viết giới thiệu 
về chính sách năng lượng điện của Nhật Bản trước và sau 
sự cố điện hạt nhân Fukushima. Phần tiếp theo là đề xuất 
mô hình lưới điện phân phối mới. Cuối cùng là tổng kết. 

II. CHÍNH SÁCH NĂNG LƯỢNG ĐIỆN CỦA NHẬT 
TRƯỚC VÀ SAU SỰ CỐ FUKUSHIMA

1. Trước sự cố Fukushima:

Trước sự cố Fukushima, Nhật Bản chưa đặt trọng tâm 
việc phát triển năng lượng vào các lĩnh vực năng lượng tái 
tạo. Tỷ lệ của năng lượng tái tạo (bao gồm cả thủy điện) 
chỉ tăng từ 3.5% vào năm 1990 lên 4.6% vào năm 2012. 
Đến năm 1999, Nhật Bản mới ghi nhận năng lượng mặt 
trời để phát điện với công suất 209MW. Theo hình 1, vào 
giai đoạn những năm 2000, Nhật Bản chú trọng phát triển 
năng lượng hạt nhân, khí thiên nhiên và than, giảm thiểu 
việc sử dụng dầu do chi phí đắt đỏ. 

PIN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ: 
HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI VỚI GÓC NHÌN TỪ NHẬT BẢN

Nguyễn Phúc Khải
Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TPHCM
Viện kỹ thuật Shibaura, Tokyo, Nhật Bản
Võ Ngọc Điều 
Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TPHCM

Tóm tắt: Bài viết nhằm cung cấp những kết quả đạt được và định hướng trong tương lai của hệ 
thống pin mặt trời trên mái nhà (rooftop solar) của Nhật Bản. Kể từ thảm họa kép động đất - sóng 
thần và sự cố nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima vào năm 2011, chính phủ Nhật Bản đã có nhiều 
thành công trong việc chuyển đổi hệ thống năng lượng hướng đến các nguồn năng lượng sạch 
như năng lượng gió và năng lượng mặt trời. Trong đó, năng lượng mặt trời đã tăng công suất từ 
5,000MW năm 2011 lên 25,000MW năm 2014 và hứa hẹn còn tiến triển trong thời gian tới. Phần 
năng lượng đóng góp từ mái nhà được dự báo đóng góp phần lớn sản lượng của năng lượng mặt 
trời. Song song với đó, việc phát triển của hệ thống Internet vạn vật (Internet of things  - IoT) mang 
đến sự liên kết mới giữa hệ thống phát điện nhỏ và IoT để tạo ra hệ thống Internet of Energy – IoE. 
Bài báo này trình bày tổng hợp những kết quả của việc phát triển hệ thống năng lượng mặt trời 
đồng thời nêu ra dự báo phát triển lưới phân phối trong thời gian tới dựa trên quá trình phát triển 
của thị trường Nhật Bản.
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Hình 1: Sản lượng sản xuất điện phân chia theo các 
nguồn năng lượng của Nhật Bản [3]

Bên đó, việc tham gia Nghị định thư Kyoto 1997, Nhật 
Bản hoạch định chiến lược giảm lượng khí thải CO

2
 bằng 

cách tăng cường sử dụng năng lượng hạt nhân. Theo “Luật 
cơ sở về chính sách năng lượng” phiên bản năm 2010, Nhật 
Bản dự kiến xây dựng thêm 14 nhà máy điện hạt nhân đến 
năm 2030, trong đó 9 nhà máy sẽ hoàn thành vào năm 
2020 và nâng tổng số nhà máy điện hạt nhân lên 54 nhà 
máy. Khi đó, với chiến lược phát triển dựa vào năng lượng 
hạt nhân, Nhật Bản kỳ vọng sẽ giảm 30% lượng CO2 so với 
năm 1999, đồng thời năng lượng hạt nhân sẽ chiếm 50% 
tổng sản lượng điện sản xuất [2].

2. Sau sự cố Fukushima:

Nhật Bản buộc phải dừng tất cả các nhà máy điện hạt 
nhân trên toàn quốc và đỉnh điểm là năm 2014 như hình 
2 và thay bằng chính sách năng lượng tái tạo “Renewable 
Energy Act”.

Để kích thích sức đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái 
tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời, Nhật Bản cam kết giá 
mua điện trong 10 năm đối với năng lượng mặt trời là 44 
yên/kWh (tương đương 44 cent/kWh) và là mức giá cao 
nhất thế giới tại thời điểm đó. Kết quả, công suất lắp đặt 
của năng lượng mặt trời tăng trưởng vượt bậc hơn hẳn so 
với năng lượng gió và biomass như hình 3.

Hình 2: Sản lượng điện từ năng lượng hạt nhân trong 
giai đoạn 2011 – 2016 [4]

Hình 3: Công suất lắp đặt của các nguồn năng lượng 
tái tạo ở Nhật Bản [4]

Tuy nhiên, thật sự Nhật Bản đã không hoàn toàn thà-
nh công trong việc thúc đẩy việc sử dụng năng lượng mặt 
trời. Kết quả khảo sát từ năm 2012 đến năm 2014, bảng 
1, cho thấy tỷ lệ thực hiện các dự án năng lượng mặt trời 
thương mại đạt tỷ lệ thấp chỉ ở mức 13.8%, trong khi năng 
lượng mặt trời công suất nhỏ (dưới 10kW) lại đạt tỷ lệ lắp 
đặt cao (82.7%).

Mặc dù được kỳ vọng cao, tuy nhiên các dự án năng 
lượng mặt trời công suất lớn đều không thể thực hiện vì 
nhiều lý do khác nhau. Trước hết là thay đổi chính sách 
của chính phủ trong việc hỗ trợ các nguồn năng lượng tái 
tạo. Giá mua điện cam kết được chính phủ ấn định hàng 
năm và giảm dần đều qua các năm, như hình 4. Bên cạnh 
đó, do các nguồn năng lượng hóa thạch giảm giá trong 
những năm gần đây nên Nhật Bản tăng cường sử dụng 
các nguồn năng lượng hóa thạch và tái khởi động các nhà 
máy điện hạt nhân để đảm bảo nhu cầu sử dụng điện.

Khó khăn thứ hai của các dự án năng lượng mặt trời 
công suất lớn là việc bồi hoàn đất để thực hiện dự án. Qua 
khảo sát cho thấy, 672 dự án với tổng công suất lắp đặt 
dự kiến 3GW không thể mua hoặc thuê đất để thực hiện. 
Ngoài ra, các dự án năng lượng mặt trời lớn khó ký kết 
hợp đồng với 4 công ty Điện lực nhỏ của Nhật là Kyushu, 
Hokkaido, Tohoku và Shikoku. Nguyên nhân chủ yếu là do 
năng lượng mặt trời có tính bất ổn định cao vì vậy khi hòa 
lưới sẽ làm giảm tính ổn định của hệ thống [2].

Tuy nhiên, chính sách về năng lượng tái tạo thật sự 
kích thích sự đầu tư của người dân vào hệ thống năng 
lượng mặt trời trên mái nhà. Rõ ràng, hệ thống rooftop 
khắc phục được những hạn chế của các dự án năng lượng 
mặt trời lớn nhờ giảm được chi phí thuê đất đồng thời 
không cần thiết phải ký kết với các công ty điện lực địa 
phương.
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Hình 4: Giá điện cam kết mua điện cho dự án năng lượng mặt trời [2], [6]

Bảng 1: So sánh các dự án năng lượng tái tạo ở Nhật Bản giai đoạn 2012 – 2014 [5]

Công nghệ Công suất lắp 
đặt trước năm 

2012 (MW)

Từ 2012 - 2014

Dự án được chấp 
thuận (MW)

Dự án được triển 
khai (MW)

Tỷ lệ được triển 
khai (%)

Năng lượng mặt trời công suất nhỏ 
(dưới 10kW)

4 700 3 000 2 480 82.7

Năng lượng mặt trời công suất lớn 900 66 340 9 150 13.8

Năng lượng gió 2 600 1 230 110 8.9

Thủy điện nhỏ (dưới 30MW) 9 600 320 30 9.4

Biomass 2 300 1310 90 6.9

Địa nhiệt 500 10 0 0

Tổng cộng 20 600 72 210 11 860

3. Định hướng tương lai:

Năm 2014, các hệ thống rooftop 
được chính phủ Nhật công nhận như 
một trong những nhân tố trọng điểm 
trong tương lai. Trong đó, phần năng 
lượng tiết kiệm được từ rooftop được 
dự báo sẽ chiếm 17% tổng lượng điện 
tiêu thụ vào năm 2030, trong khi nguồn 
năng lượng mặt trời từ các dự án lớn chỉ 
chiếm 7% [4]. Trong “Tầm nhìn dài hạn về 
nguồn và nhu cầu năng lượng” đã được 
quốc hội Nhật Bản phê duyệt vào tháng 
4 năm 2014, với giả định nền kinh tế tăng 
trưởng bình quân 1.7%/năm, nhu cầu sử 
dụng điện của Nhật Bản vào năm 2030 
vào khoảng 1278 tỷ KWh. Trong đó, 196.1 
tỷ kWh (chiếm 17%) là nguồn năng lượng 
tiết kiệm được và năng lượng tái tạo nói 
chung chiếm 19 đến 20% như hình 5. 

Hình 5: Tầm nhìn dài hạn về cung cấp điện 
của Nhật Bản đến năm 2030 [4]
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III. MÔ HÌNH INTERNET OF ENERGY CHO LƯỚI PHÂN PHỐI:

Việc đẩy mạnh phát triển các hệ thống rooftop tạo điều kiện phát điện 
cho từng hộ tiêu thụ. Mô hình này dự báo sẽ thay đổi căn bản cấu trúc của 
lưới điện phân phối. Thông thường lưới điện phân phối có cấu trúc gồm một 
máy biến áp phân phối điện trực tiếp cho các phát tuyến như hình 6. Với sự 
phát triển của các thiết bị điện tử công suất, máy biến áp truyền thống sẽ 
được thay đổi bằng máy biến áp kiểu mới Solid-State Transformer (SST) như 
hình 7. Từ tần số lưới 50/60Hz, qua bộ biến đổi công suất, dòng điện sẽ được 
nâng lên ở tần số cao khoảng vài kHz, nhờ đó máy biến áp SST linh động được 
điện áp đầu ra, vừa có thể cấp điện cho tải AC vừa có thể cấp điện cho tải DC 
(VD: các loại xe điện,…), đồng thời đáp ứng yêu cầu trả công suất thừa về lưới 
như hình 8.

Trong mô hình lưới phân phối mới, hệ thống điện cần đảm bảo kết nối 
nhiều nguồn năng lượng nhỏ lẻ, mỗi hộ vừa là đơn vị tiêu thụ vừa là đơn vị 
phát điện. Bên cạnh lưới điện phân phối, các thiết bị điện tử công suất có thể 
liên kết với nhau qua các đường dây truyền tín hiệu của hệ thống Internet 
vạn vật (IoT).

Hình 6: Sơ đồ một sợi cho lưới phân phối giả định

Hình 7: Cấu trúc của một Solid-State Transformer

Hình 8: Sơ đồ lưới điện phân phối sử dụng Solid-State Transformer [7]

IV. KẾT LUẬN

Kể từ sau sự cố nhà máy điện hạt 
nhân Fukushima, Nhật Bản đã tích cực 
triển khai các biện pháp đẩy mạnh việc 
sử dụng năng lượng mặt trời. Thông qua 
các chính sách hỗ trợ về kinh tế, các dự 
án năng lượng mặt trời có nhiều bước 
tiến triển vượt bậc. Tuy nhiên, vì nhiều 
lý do khác nhau, các dự án năng lượng 
mặt trời công suất lớn không được triển 
khai đầy đủ. Thay vào đó, các dự án 
rooftop cho thấy tính linh hoạt với chi 
phí đầu tư thấp hơn nhờ tiết kiệm chi 
phí thuê đất. Định hướng trong tương 
lai, rooftop sẽ chiếm khoảng 17% tổng 
sản lượng điện tiêu thụ. Bên cạnh đó, sự 
phát triển của hệ thống rooftop dự báo 
sẽ làm thay đổi cấu trúc lưới phân phối 
và kết hợp với hệ thống IoT để tăng tính 
hiệu quả.
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Trưởng nhóm nghiên cứu, Giáo sư Anne Zulfia Syahrial, cho biết, pin lithium-ion của họ được làm từ lithium titanate 
oxide (LTO), có khả năng tạo ra dòng điện ổn định hơn so với pin lithium graphite được sử dụng trong hầu hết 
các xe điện hiện nay.

Pin lithium graphite sử dụng trong các xe điện hiện nay nặng khoảng 500kg, trong khi pin LTO chỉ khoảng 300kg. 
Pin LTO chỉ cần 30 phút để sạc đầy, trong khi đa số các pin xe điện hiện nay cần đến 2 giờ. Ngoài bã cà phê, nhóm nghiên 
cứu cũng xử lý gáo dừa thành carbon (than) hoạt tính, để dùng cho cực dương của viên pin. 

Theo Channel News Asia, ý tưởng sử dụng bã cà phê, rác thải nhựa, gáo dừa xuất hiện với mong muốn góp phần 
giải quyết các vấn nạn về rác thải của Indonesia.

Sử dụng bã cà phê không chỉ có lợi về mặt kinh tế mà còn đảm bảo về môi trường, do việc đun nóng bã cà phê để 
chế tạo pin không cần nguồn nhiệt quá lớn so với các vật liệu bình thường khác.

Việc tận dụng những vật liệu tái chế hoặc vật liệu sinh học để tạo nên các viên pin xe điện hiện đang là một trong 
những xu hướng khoa học thịnh hành hiện nay, nhằm đáp ứng những yêu cầu trong thay đổi nhận thức về lối sống bảo 
vệ và thân thiện với môi trường. 

Mạnh Đức (Tổng hợp)

Chế tạo pin xe điện từ bã cà phê
Một nhóm nghiên cứu của Đại học Indonesia ở Depok đã tìm ra cách xử 
lý bã cà phê thành than chì, một loại carbon, để biến chúng thành vật 

liệu chế phần cực dương trong pin xe điện. 

Giáo sư Anne Zulfia Syahrial (phải) và sản phẩm pin làm từ bã cà phê
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Ông Trần Hào Hùng – Cục 
trưởng Cục Quản lý Đấu thầu, 
Bộ Kế hoạch & Đầu tư, ghi nhận 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) đã đạt được những kết 
quả rất đáng biểu dương trong 
công tác đấu thầu.

Phiên chính thức của  Hội nghị 
Đấu thầu năm 2021 được Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 

tổ chức ngày 18/11, theo hình thức 
hội nghị truyền hình từ trụ sở EVN (Hà 
Nội)  đến hơn 200 điểm cầu của các 
đơn vị thành viên EVN trên toàn quốc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần 
Hào Hùng - Cục trưởng Cục Quản lý 
Đấu thầu  cho hay, năm 2021, EVN 
đang là đơn vị có tổng số gói thầu 
thực hiện qua mạng lớn nhất cả 
nước. Lũy kế từ đầu năm, EVN đã có 
khoảng 15.000 gói thầu, với tổng giá 
trị 110.000 tỷ đồng. Hầu hết  các gói 
thầu của EVN đều đã tổ chức đấu thầu 
qua mạng. Quy mô các gói thầu tổ 
chức qua mạng cũng tăng lên không 

ngừng.

Tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu 
thầu hàng năm của tập đoàn luôn 
duy trì ở mức cao, trên 10%. Các gói 
thầu có giá trị lớn cũng đã được EVN 
mạnh dạn áp dụng các giải pháp để 
tổ chức đấu thầu qua mạng như: Gói 
thầu thi công xây lắp công trình Thủy 
điện Hòa Bình mở rộng (giá trị 3.109 
tỷ đồng);  Gói thầu thi công xây lắp 

công trình Nhà máy Thủy điện Ialy mở 
rộng (giá trị 2.368 tỷ đồng).

“Để đạt được kết quả tích cực 
này, là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát 
sao, rất có hiệu quả của các đồng chí 
lãnh đạo tập đoàn, sự nỗ lực các đơn 
vị thành viên EVN. Thay mặt Cục Quản 
lý Đấu thầu, tôi  chúc mừng thành 
tích của EVN trong thời gian qua”, Cục 
trưởng Cục Quản lý Đấu thầu biểu 
dương.

Ông Trần Hào Hùng cũng đánh 
giá cao việc EVN đã triển khai hội 
nghị thường niên về công tác đấu 
thầu. Đây là cơ hội để EVN, cùng các 
đơn vị thành viên của tập đoàn và Cục 
Quản lý Đấu thầu trao đổi về thực tiễn 
triển khai công tác đấu thầu. Trên cơ 
sở đó, Cục sẽ tổng hợp, nghiên cứu, 
đề xuất và hoành chỉnh khung pháp 
luật về đấu thầu; đặc biệt là Luật Đầu 
tư sửa đổi sẽ trình Chính phủ và Quốc 
hội trong thời gian tới.

Tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu 
luôn đạt hơn 10%/năm

Chủ trì hội nghị này, ông Nguyễn 
Tài Anh – Phó Tổng giám đốc EVN 
cho biết, nhằm đảm bảo tính “cạnh 

SỐ LƯỢNG GÓI THẦU THỰC HIỆN QUA MẠNG 
CỦA EVN LỚN NHẤT CẢ NƯỚC

Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến hơn 200 điểm cầu của các đơn vị thành 
viên EVN

Ông Trần Hào Hùng – Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu (đứng) đánh giá cao 
những thành quả của EVN trong công tác đấu thầu
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tranh, công bằng, minh bạch và hiệu 
quả” trong công tác đấu thầu, thời gian 
qua, EVN đã triển khai đồng bộ các giải 
pháp, đặc biệt là ứng dụng CNTT, công 
nghệ số vào công tác đấu thầu.

Cụ thể, EVN đã rà soát, cập nhật 
hệ thống quy chế, quy định, quy trình 
nội bộ để làm cơ sở triển khai các hoạt 
động mua sắm, đấu thầu phù hợp với 
các quy định pháp luật và đáp ứng 
được nhu cầu thực tiễn của các đơn vị; 
tiếp tục sử dụng bộ tiêu chí cụ thể về 
đấu thầu trong hệ thống chấm điểm 
thi đua tối ưu hoá chi phí trong toàn 
EVN, đánh giá theo từng năm đối với 
từng đơn vị và những người đứng đầu 
các đơn vị; liên tục tổ chức đào tạo, tập 
huấn, hội nghị chuyên sâu về công tác 
đấu thầu để nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu...

Tập đoàn cũng đã đẩy mạnh công 
tác lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống 
Mạng đấu thầu quốc gia; triển khai ứng 
dụng và quản lý đấu thầu trong tập 
đoàn thông qua phần mềm đầu tư xây 
dựng (bao gồm module đấu thầu) và hệ 
thống thông tin quản lý vật tư thiết bị; 
áp dụng kết quả đánh giá chất lượng 
nhà thầu hàng năm của EVN vào công 
tác đấu thầu.…

Cũng tại hội nghị, đại diện Cục 
Quản lý Đấu thầu đã  phổ biến các 
chính sách mới về đấu thầu qua mạng, 
trong đó có dự thảo thông tư về đấu 
thầu qua mạng sẽ ban hành trong thời 
gian tới. Các đại biểu cũng tập trung 
trao đổi một số nội dung chính như: 
Chiến lược mua sắm trong các dự án 
của EVN;  phổ biến quy chế đấu thầu 
vốn sản xuất kinh doanh của EVN; 
chuyển đổi số trong công tác đấu thầu 
của EVN; trao đổi về kinh nghiệm xử lý 
các tình huống trong đấu thầu.

Trước đó, ngày 17/11, hội nghị 
cũng đã tập trung trao đổi, thảo 
luận các chuyên đề: Áp dụng các tiêu 
chuẩn kỹ thuật, thiết kế mẫu hồ sơ mời 
thầu các dự án truyền tải điện; công 
tác mua sắm phục vụ sửa chữa các nhà 
máy nhiệt điện; hệ thống mua sắm 
số của EVN (EVN Digital Procurement 
-EDP).

Minh Tâm

Ngày 17/11, ông Nguyễn Văn Hợp – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty 
Điện lực miền Nam (EVNSPC) cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Tiền 

Giang trao nhà tình nghĩa và tặng máy tính bản, tập vở cho trẻ em nghèo.

Hai căn nhà tình thương đã được trao đến hộ cựu chiến binh Nguyễn 
Văn Dàng (ấp Gãnh, xã Phú Đông huyện Tân Phú Đông) và hộ bà Huỳnh 
Thị Xệ (ấp Bãi Bùn, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông) là con liệt sĩ, mỗi 
căn 50 triệu đồng do EVNSPC hỗ trợ.

  
Tặng máy tính bảng và tập học sinh cho các em có hoàn cảnh khó khăn 

tại Trường THCS Phú Đông (huyện Tân Phú Đông,  tỉnh Tiền Giang)

Bên cạnh đó, đoàn cũng trao tặng 20 máy tính bảng, 1.000 quyển tập 
học sinh cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THCS Phú Đông, 
huyện Tân Phú Đông tổng trị giá gần 90 triệu đồng.

Ông Phan Văn Bắc – Phó chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông cảm ơn 
những tình cảm quý báu của CBCNV ngành điện miền Nam và cho biết 
đây là những món quà thiết thực, ý nghĩa giúp địa phương tháo gỡ phần 
nào những khó khăn mà người dân gặp phải trong giai đoạn dịch bệnh 
Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp hiện nay.

Trước đó vào ngày 16/11, đoàn công tác EVNSPC cũng đã đến huyện 
biên giới Tân Biên, tỉnh Tây Ninh để kiểm tra tiến độ thi công các công 
trình điện, đồng thời kết hợp trao  2 căn  nhà tình thương cho hộ ông 
Nguyễn Văn Minh (Tổ 9, ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình) và hộ ông Trần Văn 
Phước (Tổ 7, ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây), mỗi căn trị giá 50 triệu đồng. Tại 
đây, đoàn cũng trao tặng 20 máy tính bảng và 1.000 quyển tập cho các 
em học sinh nghèo hiếu học tại xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên với tổng trị 
giá gần 90 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch HĐTV EVNSPC cho biết: Hằng năm, 
Tổng Công ty Điện lực miền Nam đều dành khoản kinh phí để xây dựng 
nhà tình nghĩa, tình thương và tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại 
các tỉnh khu vực phía Nam. Năm nay, EVNSPC đã hỗ trợ trên 12 tỷ đồng để 
xây dựng 240 nhà tình nghĩa, tình thương cho cac hộ gia đình khó khăn.

Ngoài ra, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về phát động 
Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, kêu gọi toàn xã hội chung tay hỗ 
trợ để học sinh nghèo không bị bỏ lại phía sau trong thời điểm dịch bệnh 
Covid-19 diễn biến phức tạp, EVNSPC cũng tích cực đóng góp ủng hộ 80 
máy tính bảng với tổng trị giá trên 350 triệu nhằm giúp đỡ các em học sinh 
gặp khó khăn khi phải học trực tuyến, ông Hợp chia sẻ thêm./.      Mạnh Đức

NGÀNH ĐIỆN MIỀN NAM 
TIẾP TỤC NHIỀU HOẠT ĐỘNG AN SINH XÃ HỘI 

GIÚP NGƯỜI DÂN VƯỢT KHÓ SAU DỊCH COVID-19

Nhiều món quà nghĩa tình đã được đoàn công tác Tổng công ty Điện lực 
miền Nam gửi đến người dân các tỉnh thành phía Nam vượt khó trong thời 
gian dịch bệnh Covid-19.
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Với vai trò là doanh nghiệp nhà 
nước lớn bậc nhất nước ta, 
EVN đã chuyển mình mạnh 

mẽ bứt phá trong công tác chuyển 
đổi số, đóng vai trò đầu tàu, dẫn dắt 
các doanh nghiệp cùng phát triển, 
góp phần vào công cuộc chuyển 
đổi số của đất nước. Loạt bài viết về 
công cuộc chuyển đổi số của EVN, đi 
từ nhận thức, tư duy đến quyết tâm, 
hành động và những thành quả ban 
đầu sẽ cho thấy rõ hơn về một EVN 
4.0 hôm nay.

Bài 1: Hành trình đổi mới tư 
duy và nhận thức

Trong hành trình chuyển đổi 
số, sẽ có không ít người nghi ngờ về 
khái niệm này. Tuy nhiên, nếu muốn 
phát triển và bắt kịp xu thế của thời 
đại, buộc chúng ta phải thay đổi nhận 
thức. Đó chính là yếu tố đầu tiên dẫn 
đến thành công trong chuyển đổi số. 
Và thay đổi nhận thức này đã được Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam làm từ rất sớm.

Chủ động triển khai ngay sau 
khi có chỉ đạo của Trung ương

Tập đoàn Điện lực Việt Nam là 
Tập đoàn kinh tế nhà nước, đóng 
vai trò quan trọng trong việc đảm 
bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, 
đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất 
kinh doanh và sinh hoạt của nhân 
dân. Hoạt động chỉ đạo điều hành 
sản xuất, vận hành hệ thống điện, 

thị trường điện đã bám sát nhu cầu 
phụ tải, khai thác hiệu quả các nguồn 
điện trong hệ thống. Tính đến cuối 
năm 2020, tổng tài sản EVN ước tính 
733.000 tỷ đồng, trong đó vốn chủ 
sở hữu là 229.747 tỷ đồng, giá trị nộp 
ngân sách năm 2020 của toàn Tập 
đoàn ước đạt 27.800 tỷ đồng. Với vai 
trò to lớn đối với nền kinh tế của đất 
nước, trong những năm qua, EVN đã 
luôn đẩy mạnh ứng dụng thành tựu 
khoa học công nghệ để nâng cao 
năng suất lao động, giảm giá thành 
sản xuất kinh doanh điện.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 
EVN – Nguyễn Hữu Tuấn cho biết: Xác 
định việc chuyển đổi số trước tiên là 
chuyển đổi về nhận thức, Đảng ủy Tập 
đoàn đã bám sát các nghị quyết, chỉ 
thị của Đảng, Chính phủ về CMCN 4.0, 
chuyển đổi số. Tập đoàn luôn động 
viên, khuyến khích CBCNV nâng cao 
nhận thức, ý thức trách nhiệm về 
chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm 
vụ tại cơ quan, đơn vị cũng như trong 
cuộc sống, góp phần đẩy nhanh quá 
trình chuyển đổi số của Tập đoàn và 
của đất nước.

CHUYỂN ĐỔI SỐ - ĐỂ “CON TÀU EVN” 
DẪN DẮT CÁC DOANH NGHIỆP CÙNG PHÁT TRIỂN

(BÀI 1)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) luôn có khát vọng chuyển đổi số và phấn đấu đến 
năm 2022 hoàn thành cơ bản chuyển đổi số; năm 2025 trở thành doanh nghiệp hoạt 
động trên môi trường số, đáp ứng tốt mục tiêu đảm bảo cung ứng điện cho phát triển 
kinh tế xã hội của đất nước.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân (ngồi bên trái) và Cục trưởng Cục Tin học 
hóa - Nguyễn Huy Dũng (ngồi bên phải) ký biên bản hợp tác hỗ trợ chuyển đổi số 

doanh nghiệp, tháng 8/2020. Ảnh EVN.
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Với tinh thần chủ động, tích 
cực tham gia cuộc CMCN4.0, ngay 
từ năm 2017 khi Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg 
ngày 04/5/2017 về tăng cường năng 
lực tiếp cận với cuộc CMCN4.0 và Bộ 
Công Thương ban hành Quyết định 
số 4246/QĐ-BCT ngày 10/11/2017 về 
ban hành Kế hoạch hành động của 
ngành Công Thương thực hiện Chỉ 
thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, 
EVN đã tiến hành ngay các công việc 
cần thiết để tổ chức thực hiện nhiệm 
vụ xây dựng Đề án “Nghiên cứu, phát 
triển, ứng dụng công nghệ của cuộc 
CMCN4.0 vào hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam”.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập 
đoàn đã ban hành Nghị quyết số 
11- NQ/ĐU ngày 22/9/2017 về phát 
triển khoa học công nghệ của EVN 
đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; 
ban hành Nghị quyết số 25-NQ/ĐU 
ngày 01/4/2019 về nghiên cứu, phát 
triển, ứng dụng công nghệ của cuộc 
CMCN4.0 vào hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Tập đoàn. Tập đoàn 
đã ban hành các Quyết định về thành 
lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác triển 
khai Đề án.

Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/
TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị 
về chuyển đổi số, Đảng ủy EVN đã 
ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐU 
ngày 11/01/2021 về việc “Thực hiện 
chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam”, đồng thời chỉ đạo các 
cấp ủy trực thuộc xây dựng Chương 
trình hành động thực hiện Nghị 
quyết.

Phó Bí thư Thường trực Đảng 
ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn cho biết: 
“Đến nay, 21/21 cấp ủy trực thuộc đã 
xây dựng và ban hành Chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết, 
tạo sự lan tỏa về ý thức, hành động 
trong việc thực hiện chuyển đổi số 
tại doanh nghiệp, đơn vị. Trên cơ sở 
các Nghị quyết về chuyển đổi số, Tập 
đoàn đã chủ động tổ chức các buổi 
hội thảo, tuyên truyền về ý nghĩa, 
mục đích của chuyển đổi số, ký cam 
kết với Cục Tin học hoá (Bộ Thông tin 
và Truyền thông) về chuyển đổi số”.

Dành nguồn lực lớn cho 
chuyển đổi số

Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng 
giám đốc EVN - Võ Quang Lâm cho 
biết: Mức chi tiêu cho công nghệ 
thông tin luôn được Tập đoàn quan 
tâm, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt.

Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/
TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính 
trị, Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 
03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
và thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/
ĐU của Đảng ủy Tập đoàn về chuyển 
đổi số trong EVN, Tập đoàn đã thực 
hiện triển khai ngay các nhiệm vụ cụ 
thể như: truyền thông đến các đơn 
vị, các tổ chức đoàn thể - chính trị xã 
hội, đến cán bộ, đảng viên, người lao 
động về mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch 
chuyển đổi số trong toàn Tập đoàn; 
đồng thời chỉ đạo các bộ phận, các 
đơn vị triển khai các kế hoạch theo 
chức năng, nhiệm vụ. Tổ chức nghiên 
cứu, hội thảo, đánh giá về các kết quả 
đạt được trong quá trình chuyển đổi 
số; tổ chức các buổi làm việc với các 
chuyên gia về lĩnh vực chuyển đổi số; 
xây dựng chuyên mục Chuyển đổi 
số, Sổ tay chuyển đổi số… trên trang 
thông tin điện tử của Tập đoàn để 
phổ biến mục tiêu chính về chuyển 
đổi số của Tập đoàn.

Việc thực hiện kế hoạch chuyển 
đổi số trong EVN được xác định là 

việc thường xuyên và có tính cấp 
bách. EVN đặt mục tiêu xây dựng Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam trở thành 
doanh nghiệp số vào năm 2025, 
trong đó chuyển đổi số hoàn thành 
năm 2022. Chuyển đổi các hoạt động 
chưa được số hóa trở thành được số 
hóa, các hoạt động còn thủ công, 
chưa tự động chuyển thành tự động, 
áp dụng các công nghệ mới thay thế 
cho các công nghệ cũ lạc hậu, tận 
dụng sức mạnh của công nghệ số, 
dữ liệu số để gia tăng hiệu quả hoạt 
động, nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh, nâng cao năng suất lao 
động trong toàn Tập đoàn. Đối với 
công tác chuẩn bị nguồn nhân lực 
cho kế hoạch chuyển đổi số, EVN đã 
triển khai rà soát, đánh giá hiện trạng, 
năng lực trình độ cán bộ, nhân viên 
toàn Tập đoàn, để từ đó có kế hoạch 
truyền thông, đào tạo, bồi dưỡng, 
nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán 
bộ, người lao động trong từng lĩnh 
vực cụ thể.

Theo đó, đến nay, toàn Tập 
đoàn có khoảng 2.500 CBCNV làm 
việc trong lĩnh vực viễn thông và 
công nghệ thông tin, trong đó có 
hơn 1.500 kỹ sư và cử nhân CNTT. 
Hệ thống ngành dọc viễn thông và 
công nghệ thông tin được tổ chức 
chặt chẽ từ Tập đoàn đến đơn vị cấp 
3. Số cán bộ, nhân viên trong EVN 
biết sử dụng máy tính 90.683 người. 

Kỹ sư công nghệ thông tin của Tập đoàn Điện lực Việt Nam vận hành hệ thống 
viễn thông dùng riêng, hạ tầng công nghệ thông tin nhằm đảm bảo vận hành 

an toàn, ổn định hệ thống điện.
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Trong quá trình thực hiện chuyển đổi 
số, EVN cũng thường xuyên triển khai 
các buổi hội thảo với các chuyên gia 
hàng đầu về lĩnh vực chuyển đổi số. 
Đối tượng tham dự các chương trình 
hội thảo là các lãnh đạo Tập đoàn, các 
lãnh đạo của các đơn vị thành viên, 
các đơn vị trực thuộc.

Phó Tổng giám đốc EVN - Võ 
Quang Lâm cho biết: Việc triển khai 
chiến lược về dữ liệu như số hóa các 
dữ liệu hiện có của Tập đoàn đã được 
Tập đoàn triển khai thực hiện. Sau 
hơn 20 năm tích cực ứng dụng công 
nghệ thông tin, EVN đã quy trình hóa 
và ứng dụng công nghệ thông tin vào 
quản lý gồm 89 nghiệp vụ cốt lõi, 317 
nghiệp vụ nhánh, 111 phân hệ và 643 
chức năng chính của 15 phần mềm 
dùng chung. Theo định nghĩa về các 
giai đoạn của quá trình chuyển đổi số 
có thể coi EVN đã trải qua giai đoạn 
tin học hóa, là bước thứ 2 của quá 
trình chuyển đổi số.

Những thành quả tạo đà “bứt 
phá”

Với những kết quả trong ứng 
dụng CMCN4.0 vào hoạt động sản 
xuất kinh doanh thời gian qua của 
EVN, Tập đoàn đã đạt được nhiều 
thành tích đáng ghi nhận tạo đà cho 
lộ trình bứt phá để trở thành doanh 
nghiệp số.

Đáng chú ý, khối nguồn điện, 
EVN đã triển khai thành công phương 
pháp sửa chữa bảo dưỡng hướng 

theo độ tin cậy RCM tại Nhà máy Thủy 
điện Ialy và đang nhân rộng cho khối 
thủy điện; Ứng dụng AI điều khiển tối 
ưu quá trình cấp nhiên liệu tại Công 
ty Nhiệt điện Duyên Hải. Ứng dụng 
trung tâm quản lý vận hành thông 
minh Smart OCC tại cụm nhà máy 
thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa 
Mi, cụm nhà máy thủy điện Đồng Nai 
3, Đồng Nai 4. Nghiên cứu ứng dụng 
IoT trong công tác vận hành, sửa chữa 
bảo dưỡng tối ưu các nhà máy điện, 
ứng dụng cho nhà máy nhiệt điện 
Vĩnh Tân 2; Ứng dụng công nghệ AI 
và xây dựng phần mềm dự báo lưu 
lượng nước về hồ thủy điện Thác Mơ; 
Nghiên cứu, phát triển hệ thống giám 
sát lò hơi để hỗ trợ quyết định phương 
án vận hành và bảo dưỡng tối ưu tại 
nhà máy nhiệt điện Hải Phòng.

Trong khối lưới điện, EVN đã 
hoàn thành 61/63 trung tâm điều 
khiển các trạm biến áp từ xa; chuyển 
đổi 670/844 trạm biến áp sang không 
người trực. Đã đưa vào vận hành 
trạm biến áp kỹ thuật số đầu tiên 
trên lưới 110kV (Trạm 110kV Quế Võ 
2 – thuộc Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc) từ tháng 1/2020 và trạm biến áp 
kỹ thuật số đầu tiên trên lưới 220kV 
(Trạm 220kV Thủy Nguyên – thuộc 
Tổng công ty Truyền tải điện quốc 
gia) trong tháng 4/2021; Ứng dụng 
thiết bị bay không người lái để kiểm 
tra, giám sát tình trạng vận hành của 
các thiết bị, xử lý sự cố trên lưới điện 
truyền tải không cần cắt điện. Ứng 
dụng AI trong phân tích xử lý hình 

ảnh phục vụ công tác quản lý thiết bị, 
đường dây, đầu tư xây dựng. EVN đã 
cơ bản làm chủ công nghệ, đảm bảo 
chủ động và tiết kiệm cả chi phí và 
thời gian trong quá trình đầu tư, vận 
hành tích hợp hệ thống và triển khai 
cài đặt, cấu hình ghép nối, thí nghiệm 
hiệu chỉnh hệ thống điều khiển trạm 
biến áp và trung tâm điều khiển.

Phó Tổng giám đốc EVN Võ 
Quang Lâm cho biết: Trong khối kinh 
doanh dịch vụ khách hàng, EVN đã 
thực hiện cung cấp dịch vụ điện trực 
tuyến tương đương dịch vụ công ở 
cấp độ 4 - cấp độ cao nhất với 12/12 
dịch vụ điện trên Cổng dịch vụ công 
Quốc gia; Triển khai cung cấp hóa đơn 
điện tử trên cả nước; Liên tục nâng 
cao thời gian cung cấp điện, giảm 
thời gian gián đoạn cung cấp điện. 
Chỉ số tiếp cận điện năng của EVN vào 
nhóm ASEAN 4, được tổ chức Doing 
Business đánh giá đứng thứ 27/190 
quốc gia, nền kinh tế.

Trong công tác điều độ hệ thống 
điện, vận hành thị trường điện, Trung 
tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia 
đã ứng dụng công nghệ Bigdata và AI 
trong dự báo phụ tải hệ thống điện, 
ứng dụng AGC trong tự động điều 
khiển giám sát vận hành hệ thống 
điện, vận hành nguồn năng lượng tái 
tạo.

Về công tác quản trị, hệ thống 
văn phòng điện tử (E-office) đã được 
EVN triển khai xuyên suốt từ công ty 
mẹ - Tập đoàn tới toàn bộ các đơn vị 
thành viên, triển khai hệ thống ký số, 
văn phòng không giấy, ứng dụng triệt 
để họp hội nghị truyền hình trong 
toàn Tập đoàn, qua đó giảm được 
rất nhiều chi phí liên quan tới giấy 
tờ, chi phí đi lại. EVN đã xây dựng hệ 
thống quản trị thống nhất toàn Tập 
đoàn về quản lý kỹ thuật, quản lý kinh 
doanh, trong đó bộ sản phẩm “Hệ 
thống thông tin quản lý khách hàng 
dùng điện (CMIS); Phần mềm Quản 
lý đầu tư- xây dựng (IMIS); Phần mềm 
quản lý kỹ thuật nguồn điện, lưới 
điện (PMIS), Hệ thống văn phòng số 
(Digital Office) đã được vinh danh giải 
thưởng Sao Khuê qua các năm.

Xuân Tiến

Trạm biến áp số 220kV Thủy Nguyên – đây là trạm biến áp không người trực đầu 
tiên của EVNNPT được hoàn thành đóng điện tháng 4/2021. Ảnh EVN.
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CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1
 CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀO QUẢN LÝ VẬN HÀNH

Công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới và tại Việt Nam. Trước kỷ 
nguyên của nền công nghệ hiện đại, của lối tư duy khác biệt, hơn bao giờ hết mỗi Chi bộ Đảng và 
Đảng viên cần “chuyển đổi” đúng cách để phù hợp với thời đại mới. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Công 
ty Truyền tải điện 1 thuộc Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã chỉ đạo Ban Lãnh đạo và 
Đảng viên ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị, đầu tư xây dựng, vận hành lưới và hạ tầng công 
nghệ thông tin để tăng doanh thu và thời gian lao động.

Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 
1 (PTC1) nhận định chuyển 
đổi số là nhu cầu quan trọng 

và buộc phải thực hiện, với mục tiêu 
“Chuyển đổi số là cơ hội vô giá để 
ngành truyền tải điện phát triển dựa 
trên những đột phá về công nghệ số, 
nếu tận dụng cơ hội này chúng ta sẽ 
theo kịp các tổ chức truyền tải điện 
tiên tiến trên thế giới”.

Để thực hiện thành công mục 
tiêu thách thức này, Đảng ủy PTC1 
định hướng: Chuyển đổi số (CĐS) 
gắn liền với chiến lược kinh doanh, 
chiến lược phát triển của doanh 
nghiệp. Theo đó, chiến lược chuyển 
đổi số được xây dựng như sau: PTC1 
sẽ chuyển đổi từ con người bằng việc 

đào tạo nhân lực hiểu về chuyển đổi 
số và thực thi hiệu quả. Sau đó, sẽ 
đến các bước gồm: Số hóa Quản trị, 
đầu tư xây dựng, quản lý vận hành 
lưới Truyền tải điện và xây dựng hạ 
tầng viễn thông công nghệ thông 
tin, an toàn an ninh thông tin phục vụ 
chuyển đổi số.

Hướng đi này của PTC1 cũng 
phù hợp với chỉ đạo của Đảng và Nhà 
nước thời gian qua: Đảng kêu gọi các 
cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, 
phát triển khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, 
nâng cao năng lực tiếp cận và chủ 
động tham gia cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư. Từ đó, xây dựng và 
triển khai thực hiện một số chính sách 

nhằm ứng dụng tiến bộ của công 
nghiệp công nghệ thông tin, điện tử-
viễn thông vào sản xuất kinh doanh 
và quản trị doanh nghiệp.

Lấy con người làm trung tâm 
chuyển đổi

Khi chuyển đổi số, có vô vàn rào 
cản mà các tổ chức, doanh nghiệp 
phải đối mặt, như văn hóa doanh 
nghiệp hay tính minh bạch; thay đổi 
toàn bộ quy trình. Một trong những 
khó khăn lớn nhất chính là chuyển 
đổi con người, chuyển đổi tư duy. 
Hiểu được lý thuyết đó, Đảng ủy PTC1 
chỉ đạo Ban Lãnh đạo đẩy mạnh công 
tác xây dựng nhân lực chuyển đổi số 
thông qua đào tạo, huấn luyện về kỹ 
năng ứng dụng công nghệ thông tin 
cho người lao động song hành với kỹ 
năng đảm bảo an toàn thông tin cho 
các bộ phận công nghệ thông tin.

  Về mặt chủ trương, Đảng ủy 
PTC1 ban hành Nghị quyết về “Nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực gắn 
với nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh và tăng năng suất lao động” 
với mục tiêu đảm bảo nguồn nhân 
lực chất lượng cao, trình độ tiên tiến 
và quản trị hiện đại nhằm góp phần 
xây dựng xây dựng PTC1 là một trong 
những đơn vị dẫn đầu của EVNNPT 
trong quản lý vận hành lưới Truyền tải 
điện.

  Trong năm 2021, công ty đã 
tổ chức 02 lớp CĐS trong EVNNPT 
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bằng hình thức đào tạo Elearning 
nội dung đào tạo chuyên sâu về CĐS 
và khoa học phân tích dữ liệu trong 
doanh nghiệp, đối tượng là CBCNV 
làm CNTT trong công ty, các thành 
viên trong tổ công tác CĐS trong các 
lĩnh vực. Lớp 2 khóa đào tạo về nhận 
thức, chiến lược, quản trị chuyển đổi 
số cho cán bộ quản lý; quan điểm 
định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của 
doanh nghiệp về chuyển đổi số. Bên 
cạnh đó, công ty xây dựng tài liệu 
về các thói quen văn hóa thúc đẩy 
chuyển đổi số, an toàn thông tin để 
cán bộ đảng viên công nhân viên 
thực thi.

Xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm

Đại dịch Covid-19 đã tạo ra cú 
hích chưa từng có về nhu cầu chuyển 
đổi số của mọi tổ chức, doanh 
nghiệp. PTC1 không nằm ngoài xu 
thế đó. Nhanh chóng nắm bắt tiến 
bộ khoa học, công nghệ thông tin, 
Đảng ủy Công ty chỉ đạo Ban Lãnh 
đạo chuyển dịch mạnh mẽ và nâng 
tầm vị thế bằng cách thành lập và 
ban hành quy chế làm việc của Ban 
chỉ đạo chuyển đổi số.

Ban chỉ đạo đã thành lập các Tổ 
công tác giúp việc gồm: Truyền thông 
và đào tạo nhằm thay đổi nhận thức 

và nâng cao trình độ; Quản trị; Đầu 
tư xây dựng; Quản lý vận hành lưới 
Truyền tải điện; Xây dựng Hạ tầng 
viễn thông công nghệ thông tin và 
an toàn an ninh thông tin

Tổng quan nhiệm vụ chuyển đổi 
số của PTC1 gồm 63 nhiệm vụ, 144 
mục tiêu, 181 công việc cụ thể. Hoàn 
thành trong năm 2021 là 104 công 
việc cụ thể; trong đó, PTC1 được giao 
71 công việc và 34 công việc phối 
hợp thực hiện (do EVNNPT hoặc các 
đơn vị khác trực thuộc EVNPT chủ trì).

Tính đến thời điểm hết tháng 
10/2021, kết quả thực hiện nhiệm vụ 
chuyển đổi số của PTC1 hoàn thành: 
49 công việc, đạt tỷ lệ 70%; Đang 
thực hiện: 22 công việc, đạt tỷ lệ 30%; 
Tỷ lệ hoàn thành trong cả giai đoạn 
2021-2025 đạt 39%.

Đối với các công tác của Đảng, 
Đảng ủy PTC1 nghiên cứu các giải 
pháp lưu trữ điện tử thay thế cho 
hệ thống lưu trữ các văn bản giấy tờ 
trước đây, đổi mới phương thức trao 
đổi giữa đảng bộ đến các chi bộ, từ 
chi bộ đến các đảng viên đều dưới 
dạng điện tử có kèm hệ thống xác 
thực điện tử.

Xây dựng và phát triển nhóm 
chung trong chi bộ, đảng bộ để cập 

nhật các tình hình chỉ đạo mới nhất 
của Đảng, đồng thời là nguồn tra 
cứu các thông tin, các nghị quyết và 
văn kiện của Đảng. Việc thu Đảng 
phí cũng được triển khai theo hình 
thức e-banking để thuận tiện cho 
các đảng viên cũng như người quản 
lý. Tăng cường việc trao đổi, học tập 
nghị quyết qua cầu truyền hình hoặc 
các ứng dụng họp trực tuyến.

Ứng dụng công nghệ 4.0 vào 
quản trị và kinh doanh

Ngoài định hướng và phân công 
nhiệm vụ, PTC1 đã đưa các công 
nghệ mới vào áp dụng trong nhiều 
lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất. 
Một số công nghệ đặc trưng đã mang 
lại kết quả rõ rệt. Có thể kể đến hệ 
thống quan trắc sét giúp hỗ trợ công 
tác xác định vị trí sự cố, cảnh báo 
nguy cơ xảy ra sự cố do giông sét để 
có đánh giá, đưa ra giải pháp phòng 
ngừa phù hợp.

Hệ thống định vị sự cố giúp định 
vị vị trí, khoảng cột xảy ra sự cố một 
cách chính xác và nhanh chóng nhất. 
Trước kia để tìm vị trí sự cố có khi 
mất thời gian từ 2-3 ngày, từ khi áp 
dụng hệ thống định vị sự cố, việc tìm 
điểm sự cố rất kịp thời, nhanh chóng 
với khoảng thời gian nhỏ hơn 24 giờ 
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(tùy thuộc vào thời điểm xảy ra sự cố 
vào ban đêm, tình hình thời tiết… 
Hệ thống với sai số trung bình dưới 
300 - 400 m (trong một khoảng cột) 
giúp nâng cao độ ổn định, tin cậy lưới 
truyền tải điện, giảm công sức lao 
động, tối ưu hóa chi phí vận hành 
điều này chính là cốt lõi làm nên sự 
hài lòng khách hàng sử dụng điện.

Công ty cũng ứng dụng UAV 
trong kiểm tra, quản lý đường dây: 
Giúp cho công tác kiểm tra đường 
dây tại những vùng địa hình bị chia 
cắt, khó khăn trong di chuyển; giảm 
thiểu thời gian kiểm tra và an toàn 
cho con người.

Nắm bắt được những hiệu quả 
của công nghệ đem lại, vừa qua, 
PTC1 đã chủ động nghiên cứu, thử 
nghiệm một số công nghệ nhằm 
nâng cao hiệu quả trong điều hành 
và sản xuất của Công ty như: PTC1 
cũng ứng dụng AI trong quản lý 
đường dây, thu thập dữ liệu xây 
dựng bản đồ lưới, kiểm tra hành 
lang, cảnh báo vi phạm hành lang 
an toàn lưới điện…

Bên cạnh đó, còn có thể kể đến 
ứng dụng số hóa bản đồ lưới điện 
truyền tải điện 1; Mạng LoraWAN 
truyền không dây giám sát trạng thái 
cột, ứng dụng hiệu quả bản đồ lưới 
điện, bản đồ mạng lưới kênh dịch vụ 
Viễn thông, Thử nghiệm thiết bị IoT 
giám sát trạng thái thiết bị và đường 
dây. Đẩy mạnh số hóa quy trình 
nghiệp vụ…

Công nghệ cũng giúp Ban lãnh 
đạo PTC1 quản trị điều hành hiệu quả 
hơn. Ứng dụng công nghệ thực tế ảo 
trong đào tạo thông qua việc tương 
tác giữa người đào tạo và học viên. 
Cán bộ nhân viên được thực hành 
trên mô hình đào tạo trực quan giúp 
việc tiếp thu và cải thiện kỹ năng 
được hiệu quả hơn; xây dựng được 
nhiều tình huống đào tạo giả định 
mà thực tế rất khó thực hiện.

Công nghệ giúp người PTC1 
Quản lý luồng công việc theo đầu 
mục với tiến độ rõ ràng. Từ đó, các 
hệ thống hỗ trợ thông báo, trích xuất 
báo cáo tổng hợp, tăng hiệu quả 
trong quản lý điều hành của Công ty.

Việc kiểm soát ra vào tối ưu hơn 
nhờ ứng dụng camera ứng dụng AI 
trong giám sát an ninh, soi phát nhiệt 
mối nối trong TBA. Từ đó, có thể tự 
động kiểm soát an ninh, nhiệt độ mối 
nối và cảnh báo tự động.

Công nghệ chuyển đổi giọng 
nói thành văn bản giúp các cuộc họp 
giúp giảm 70% thời gian tổng hợp, 
kết luận. Từ đó, hỗ trợ công tác quản 
lý điều hành công việc, hạn chế hồ sơ 
giấy; kết hợp cùng công nghệ gọi tự 
động giúp tăng hiệu quả trong kiểm 
tra, giám sát ca trực, đội công tác.

  Trên cơ sở có 5 cấp độ đánh 
giá về độ trưởng thành Chuyển đổi 
số (Cấp độ khởi động, Bắt đầu, Hình 
thành, Nâng cao, Dẫn dắt), dựa trên 
kết quả thử nghiệm và áp dụng thực 
tế tại PTC1, Ban Lãnh đạo cho rằng 
công ty cấp độ 3. Dự kiến đến năm 
2022, PTC1 đạt mức độ 4- Nâng cao. 
Chuyển đổi số sẽ góp phần giúp PTC1 
hiện thực hóa mục tiêu năm 2025 trở 
thành “Doanh nghiệp số trong lĩnh 
vực Truyền tải điện”./.

Nguyễn Phúc An

Ứng dụng Lidar đo chiều cao pha đất tại các điểm bất kỳ để cảnh báo nguy cơ mất an toàn
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Những năm qua, EVN đã không 
ngừng ứng dụng các thành 
tựu của cuộc Cách mạng 

công nghiệp 4.0, công nghệ số vào 
công tác kinh doanh và dịch vụ khách 
hàng (KD&DVKH). Qua đó, từng bước 
hiện đại hóa lĩnh vực này, tạo sự công 
khai, minh bạch và giúp cho khách 
hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ điện 
trên môi trường mạng. Hiện EVN đã 
ứng dụng ký số điện tử, hóa đơn điện 
tử, từng bước số hóa hợp đồng mua 
bán điện, thanh toán điện tử,…

Tập đoàn đã cung cấp 100% 
dịch vụ điện cấp độ 4; cung cấp dịch 
vụ điện trực tuyến qua Cổng thông 
tin Dịch vụ công tại 63 tỉnh, thành 
phố, Cổng Dịch vụ công Quốc gia, 
qua các App CSKH, tổng đài CSKH, 
website CSKH của các tổng công ty 
điện lực. Với các nền tảng này, khách 
hàng có thể tiếp cận dịch vụ điện mọi 
lúc, mọi nơi chỉ cần vài cú click chuột 
hoặc thao tác trên điện thoại di động.

Thực hiện chủ đề năm 2021 
“Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện 
lực Quốc gia Việt Nam”, EVN đang 
tận dụng sức mạnh của công nghệ 
số, dữ liệu số để nâng cao năng suất 
lao động và hiệu quả sản xuất kinh 
doanh, tạo ra giá trị gia tăng mới cho 
tập đoàn cũng như cho khách hàng; 
đảm bảo khách hàng có thể tương 
tác “mọi lúc, mọi nơi” trên không 
gian số.

Ông Nguyễn Cao Cường (phường 
Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) rất hài 
lòng khi có thể theo dõi chỉ số điện 
hàng ngày qua phần mềm EPOINT: 
“Trước đây, nhân viên Điện lực đến 

nhà gửi phiếu thông báo tiền điện, 
rồi đến ngày thanh toán thì khách 
hàng đến trụ sở Điện lực, hoặc nhân 
viên thu ngân đến nhà thu tiền. Nay 
thì tôi chỉ cần “quẹt” trên điện thoại là 
biết chỉ số điện tiêu thụ từng ngày, so 
sánh ngày này với ngày khác, tháng 
trước với tháng sau. Trả  tiền điện 
cũng trả qua tài khoản ngân hàng. 
Những cách làm như vậy rất thuận 
tiện, văn minh”.

Với những nỗ lực không ngừng, 
nhiều chỉ số trong công tác KD–
DVKH của Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam đã nằm trong Top 4 ASEAN như 
chỉ số tiếp cận điện năng, điểm hài 
lòng khách hàng,... EVN cũng là đơn 
vị đầu tiên trong khu vực ASEAN triển 
khai hợp đồng mua bán điện điện tử 

và thực hiện các dịch vụ điện với hình 
thức điện tử.

Theo Phó Tổng giám đốc EVN 
Võ Quang Lâm, để đạt được những 
kết quả trên, rất nhiều công nghệ đã 
được EVN và các đơn vị thành viên 
ứng dụng vào công tác KD&DVKH. 
Một trong những phần mềm cốt lõi 
là  Hệ thống quản lý khách hàng sử 
dụng điện (CMIS). Hiện hệ thống này 
đang quản lý dữ liệu của hơn 28 triệu 
khách hàng. Hệ thống cũng bao gồm 
toàn bộ các tính năng, chức năng 
đáp ứng các yêu cầu theo quy trình 
nghiệp vụ KD&DVKH như: Ứng dụng 
100% chữ ký số trong công tác phát 
hành hóa đơn, số hoá hợp đồng mua 
bán điện, triển khai cung cấp dịch vụ 
điện trực tuyến…

EVN CHUYỂN ĐỔI SỐ: HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 
SONG HÀNH LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG

Không chỉ nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số 
giúp Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tạo bước chuyển mạnh mẽ trong việc nâng cao chất 

lượng dịch vụ, vì lợi ích khách hàng.

 EVN sẽ tự động hóa hoạt động tiếp nhận và xử lý các yêu cầu khách hàng trong 
giai đoạn tới (ảnh chụp trước ngày 24/7/2021)
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Bên cạnh đó là  phần mềm thu 
thập dữ liệu công tơ điện tử  (EVNHES) 
đã được áp dụng hiệu quả tại các đơn 
vị để thu thập dữ liệu công tơ điện 
tử từ xa, kết nối với hệ thống CMIS, 
kho dữ liệu đo đếm, hệ thống MDMS 
(quản lý dữ liệu đo) để hỗ trợ công 
tác ghi chỉ số, tính toán hoá đơn cho 
khách hàng, tính toán hoá đơn cho 
khách hàng và giao nhận điện năng 
nội bộ. Không chỉ vậy, hiện nay, toàn 
bộ báo cáo trong lĩnh vực KD&DVKH 
đã được thực hiện trên phần mềm và 
tích hợp ký số thông qua Hệ thống 
báo cáo thông minh (BI).

Thời gian tới, EVN sẽ xây dựng 
nền tảng CSKH dùng chung trong 
toàn tập đoàn nhằm cung cấp các dịch 
vụ CSKH theo hướng “cá nhân hóa” và 
tạo ra trải nghiệm khách hàng toàn 
diện, nhất quán. EVN cũng sẽ liên kết 
nền tảng CSKH của ngành Điện với các 
đối tác; xây dựng hệ thống thông tin 
chăm sóc khách hàng trả lời tự động; 
ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nghiên 
cứu, phân tích hành vi, xu hướng, dự 
báo và nhu cầu của khách hàng…

Tập đoàn cũng sẽ hiện đại hóa 
hệ thống đo đếm thông qua việc 
triển khai công tơ điện tử và thí điểm 
hệ thống công tơ thông minh; cải tiến 
chỉ số tiếp cận điện năng thông qua 
việc kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia 
như dân cư, đất đai,... để cắt giảm hồ 
sơ, thủ tục; ứng dụng cung cấp dịch 
vụ điện không cần khảo sát thông 
qua việc sử dụng dữ liệu thông tin 
hiện trường, thông tin quản lý vận 
hành trên nền GIS…  

EVN cũng sẽ chuyển đổi mô hình 
kinh doanh để giảm thiểu chi phí, 
tăng năng suất lao động và đồng bộ 
hóa với quá trình số hóa của xã hội, 
các đối tác để mở ra cơ hội hợp tác 
kinh doanh mới trên cở sở nền tảng 
kỹ thuật số; đơn giản hóa việc quản lý 
và cung cấp dịch vụ để giảm thiểu các 
thủ tục phức tạp, giải quyết các vấn 
đề tiềm ẩn trước khi xảy ra; thực hiện 
phân tích, điều hành, giám sát hoạt 
động KD&DVKH trên dữ liệu được số 
hóa và cung cấp bởi các hệ thống tự 
động…

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang 
Lâm khẳng định sự quyết tâm mạnh 
mẽ của toàn thể lãnh đạo, CBCNV với 
những mục tiêu chuyển đổi số, trong 
đó có lĩnh vực KD&DVKH. Thực tế, 
những kết quả bước đầu của quá trình 
chuyển đổi số của EVN và các đơn vị 
thành viên đã mang lại rất nhiều lợi 
ích trực tiếp cho khách hàng như tiết 
kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo sự 
công khai, minh bạch. Đặc biệt, trong 
bối cảnh Việt Nam bị ảnh hưởng bởi 
dịch COVID-19, các dịch vụ trực tuyến 
của ngành Điện đã phát huy hiệu quả, 
được khách hàng ghi nhận và đánh giá 
cao. Đây là những tiền đề quan trọng 
để EVN thực hiện thành công mục tiêu 
chuyển đổi số giai đoạn tới.

Mục tiêu của Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam:  Phấn đấu đến năm 2022 
hoàn thành cơ bản chuyển đổi số; 
năm 2025 trở thành doanh nghiệp 
hoạt động trên môi trường số, đáp 
ứng tốt mục tiêu đảm bảo cung ứng 
điện cho phát triển kinh tế xã hội của 
đất nước.

Đinh Thắng

Ứng dụng EPoint hiện nay áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội giúp khách hàng hình thành thói quen 
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Ñieän & Ñôøi soáng     25

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏC î



Tham dự tại điểm cầu Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (Hà Nội), còn 
có ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó 

Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN; các 
thành viên Hội đồng thành viên EVN; 
các phó tổng giám đốc EVN. Hội thảo 
được EVN kết nối truyền hình đến 9 
tổng công ty trong tập đoàn.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch 
HĐTV EVN Dương Quang Thành cho 
biết: EVN và CSG có nét tương đồng 
về lĩnh vực, quy mô  hoạt động; mỗi 
tập đoàn đều thực hiện đầy đủ các 
khâu trong quá trình sản xuất, truyền 
tải, phân phối và kinh doanh điện 
năng, phục vụ số lượng khách hàng 
rất lớn và địa bàn trải rộng.

Hai tập đoàn cũng đã ký thỏa 
thuận hợp tác chiến lược từ năm 
2013. Bên cạnh đó, hai bên đã cùng 
ký Biên bản ghi nhớ hội nghị cấp cao 
ngành Điện các nước Trung Quốc, 
Lào, Thái Lan và Việt Nam vào năm 
2014; ký Biên bản ghi nhớ về tăng 
cường trao đổi và hợp tác giữa ngành 
Điện 6 quốc gia Campuchia, Trung 
Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan,  Việt 
Nam vào năm 2017. Các thỏa thuận, 
biên bản ghi nhớ trên đã mang lại 
những kết quả nhất định về mua bán 
điện, hợp tác đầu tư dự án Nhà máy 
Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1, các hoạt 
động trao đổi kỹ thuật, đào tạo,...

EVN phối hợp với CSG tổ chức 
hội thảo này để trao đổi, học tập kinh 
nghiệm của  CSG trong nhiều lĩnh 
vực, đặc biệt là về tái cơ cấu tổ chức 
và chuyển đổi số trong lĩnh vực quản 
trị - Chủ tịch HĐTV EVN cho hay.

Đáp lời Chủ tịch Hội đồng Thành 
viên EVN, Chủ tịch Tập đoàn CSG 
Mạnh Chấn Bình nhấn mạnh, hai tập 
đoàn là đối tác chiến lược của nhau 

với quá trình hợp tác tốt đẹp gần 
20 năm qua. CSG luôn mong muốn 
mối quan hệ hợp tác với EVN là hai 
bên cùng có lợi, cùng phát triển, 
thúc đẩy hợp tác điện lực Trung-Việt 
không ngừng đạt được những thành 
tích mới.

Lãnh đạo CSG đề xuất, hai bên 
sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa 
trong 3 phương diện gồm: Khởi động 
lại thảo luận về kết nối lưới điện DC, 
mở rộng quy mô kết nối lưới điện, 
giúp cho hợp tác trong lĩnh vực cơ 
sở hạ tầng năng lượng giữa hai nước 
đạt được đột phá mới; Phát huy ưu 
thế  trong lĩnh vực phát triển thủy 
điện tích năng, năng lượng mới, đóng 
góp cho việc phát triển năng lượng 
sạch của Việt Nam; Duy trì cơ chế liên 
lạc trao đổi cấp cao, tăng cường giao 
lưu trong các lĩnh vực như kỹ thuật 
lưới điện, sáng tạo khoa học kỹ thuật, 
quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số 
và đào tạo nhân lực.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe 
các chuyên gia của CSG trình bày về 
“Quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp 
nhà nước tại CSG”; “Tiến trình chuyển 

đổi số của CSG”.  Về phía EVN, ông 
Trần Việt Anh - Trưởng Ban Tổ chức và 
Nhân sự EVN cũng có bài tham luận 
về nội dung “Tái cơ cấu và tiến trình 
chuyển đổi số của EVN, hiện trạng và 
định hướng phát triển”.

Cũng trong khuôn khổ hội thảo, 
đã diễn ra tọa đàm cấp cao giữa Chủ 
tịch HĐTV EVN và Chủ tịch Tập đoàn 
CSG. Với những mục tiêu đề ra từ đầu 
hội thảo, Chủ tịch HĐTV EVN Dương 
Quang Thành cũng đề xuất 4 lĩnh vực 
hợp tác trong thời gian tới đối với 
CSG, bao gồm:  Nghiên cứu hợp tác 
trong việc xây dựng, vận hành lưới 
điện; nghiên cứu vận hành hệ thống 
điện trong bối cảnh có sự tham gia 
ngày càng gia tăng  của các nguồn 
năng lượng tái tạo; nghiên cứu hợp 
tác trong lĩnh vực chuyển đổi số về 
quản trị doanh nghiệp và đàm phán, 
ký kết hợp tác mua bán điện giai 
đoạn 2022-2023. Với 4 lĩnh này, trong 
thời gian tới, EVN và CSG sẽ cử cán bộ 
để tiến hành trao đổi, nghiên cứu sâu, 
cùng đưa ra những phương thức hợp 
tác cụ thể. 

Thanh Huyền

EVN VÀ TẬP ĐOÀN LƯỚI ĐIỆN PHƯƠNG NAM TRUNG QUỐC 
TỔ CHỨC HỘI THẢO VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Sáng 3/12, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và ông 
Mạnh Chấn Bình - Chủ tịch Tập đoàn Lưới điện Phương Nam Trung Quốc (CSG) đồng chủ trì hội thảo 
trực tuyến với chủ đề “Tái cơ cấu về tổ chức – Chuyển đổi số với quản trị tập đoàn”.

Điểm cầu trực tuyến tại trụ sở EVN (Hà Nội)
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Tham dự buổi làm việc về phía 
EVN có ông Dương Quang 
Thành – Chủ tịch HĐTV EVN, ông 

Trần Đình Nhân – Tổng giám đốc EVN, 
các thành viên HĐTV EVN, Phó Tổng 
giám đốc EVN cùng lãnh đạo các Ban 
chuyên môn, các Tổng công ty phát 
điện và một số đơn vị trực thuộc EVN.

Về phía TKV có ông Lê Minh 
Chuẩn – Chủ tịch HĐTV TKV, ông 
Đặng Thanh Hải – Tổng giám đốc TKV 
cùng các thành viên HĐTV, Phó Tổng 
giám đốc, lãnh đạo các ban chuyên 
môn, đơn vị liên quan thuộc TKV.

Sản lượng điện tiêu thụ giảm 
dẫn đến lượng than tiêu thụ giảm

Báo cáo tại buổi làm việc, Tổng 
giám đốc EVN – Trần Đình Nhân cho 
biết: Từ đầu năm tới nay, do ảnh 
hưởng của dịch COVID-19 nên diễn 
biến nhu cầu phụ tải trên hệ thống 
điện biến động mạnh và khó dự 
báo. Điện sản xuất toàn hệ thống 11 
tháng đầu 2021 đạt 235 tỷ kWh, tăng 

trưởng 4,21% so với cùng kỳ năm 
2020 và thấp hơn gần 5 tỷ kWh so với 
kế hoạch được Bộ Công Thương phê 
duyệt. Trong đó, mặc dù nhu cầu điện 
trong các tháng 4, 5, 6 tăng trưởng ở 
mức rất cao nhưng tiêu thụ điện lại 
giảm mạnh kể từ khi thực hiện giãn 
cách xã hội tại nhiều tỉnh/thành phố.

Theo tình hình chung, nhu 
cầu huy động các nhà máy điện nói 
chung và các NMNĐ than nói riêng 
cũng phải điều chỉnh giảm trong các 
tháng cuối năm. Trong đó, các NMNĐ 
than sử dụng than nhập khẩu bị ảnh 
hưởng nhiều hơn các nhà máy sử 
dụng than trong nước.

Chính do nhu cầu sử dụng điện 
giảm so với kế hoạch nên việc sử 
dụng than cũng giảm theo. Lũy kế 
đến tháng 11/2021, các nhà máy của 
EVN đã tiếp nhận 14,48 triệu tấn than 
do TKV cung cấp, bằng 80,04% so với 
tổng khối lượng hợp đồng năm 2021. 
Dự kiến đến hết năm 2021, tổng khối 
lượng than các nhà máy của EVN nhận 
từ TKV là 16,19 triệu tấn, đạt 88,69% 
tổng khối lượng hợp đồng năm 2021.

Nhiều nhà máy nhiệt điện than 
có tỷ lệ tiêu thụ than thấp so với hợp 
đồng đã ký là: Quảng Ninh đạt 84,24%, 
Duyên Hải 1 đạt 77,56%, Phả Lại đạt 
54,22%, Mông Dương 1 đạt 92,74%. 

Buổi làm việc giữa EVN và TKV diễn ra sáng ngày 4/12/2021

EVN VÀ TKV HỌP BÀN THỐNG NHẤT PHƯƠNG ÁN 

ĐẢM BẢO CUNG CẤP THAN CHO SẢN XUẤT ĐIỆN NĂM 2022

Ngày 4/12/2021 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã 
có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt 
Nam (TKV) về tình hình cung cấp than cho sản xuất điện năm 2021 
và chuẩn bị kế hoạch cung cấp than cho nhà máy nhiệt điện của EVN 
năm 2022.
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Hầu hết các nhà máy không thực hiện 
được theo khối lượng hợp đồng đã ký 
do nhu cầu tiêu thụ điện giảm mạnh 
dẫn đến huy động các nhà máy giảm 
từ tháng 7/2021 tới nay.

Theo đánh giá của EVN, tình hình 
cung cấp than của TKV trong năm 
2021 là tương đối ổn định, đáp ứng 
nhu cầu vận hành của các NMNĐ của 
EVN. Tuy nhiên, từ khi TKV cung cấp 
than trộn, chất lượng than thường 
không đồng đều (ảnh hưởng đến 
chế độ cháy ổn định của lò hơi, tăng 
suất hao nhiệt) và có nhiều chỉ tiêu kỹ 
thuật khác so với than cùng loại sản 
xuất trong nước và chưa hoàn toàn 
tương thích với dải thiết kế của nhà 
máy điện như độ ẩm, hydro (làm giảm 
hiệu suất lò hơi, tăng suất hao nhiệt), 
chất bốc khô, hàm lượng oxit sắt, 
nhiệt độ nóng chảy xỉ. Việc phối hợp 
giữa các NMNĐ của EVN và các đơn vị 
cấp than của TKV vẫn cần phải nâng 
cao hiệu quả để giám sát và điều 
chỉnh chất lượng than cấp kịp thời.

Sẵn sàng phương án cung cấp 
than cho điện năm 2022

Để đảm bảo than cho sản xuất 
điện năm 2022, các đơn vị của EVN đã 
triển khai đàm phán hợp đồng cung 
cấp than với TKV từ tháng 10/2021. 
Tổng khối lượng than dự kiến của các 
nhà máy ký với TKV là 18,08 triệu tấn, 
thấp hơn khối lượng hợp đồng than 
dài hạn đã ký của các nhà máy 1,12 
triệu tấn.

Để đảm bảo cung cấp than cho 
sản xuất điện được tốt nhất trong 
năm 2022, EVN đề xuất cùng với 
TKV bổ sung các điều khoản mang 
tính ràng buộc với các chỉ tiêu ảnh 
hưởng trực tiếp tới kết quả vận hành 
tin cậy và kinh tế của các NMNĐ là 
hàm lượng Hydro, nhiệt độ nóng 
chảy xỉ, hàm lượng oxit sắt và chỉ số 
nghiền HGI.

Do phụ tải năm 2022 rất khó 
dự báo, khả năng nhu cầu than các 
NMNĐ, đặc biệt là khu vực phía Nam 
sẽ có biến động lớn, nên cần có cơ 
chế linh hoạt, điều chuyển than giữa 
các nhà máy, hoặc mở rộng dải điều 
chỉnh khối lượng hợp để phù hợp 
với nhu cầu thực tế của các nhà máy.

Tại buổi làm việc, ông Lê Minh 
Chuẩn – Chủ tịch HĐTV TKV cho rằng 
trong thời gian qua 2 Tập đoàn đã 
có sự phối hợp rất chặt chẽ, đặc biệt 
việc cung cấp than cho sản xuất điện 
nhằm đảm bảo an ninh năng lượng 
của đất nước. Những khó khăn vướng 
mắc trong việc thực hiện hợp đồng 
mua bán than được lãnh đạo 2 Tập 
đoàn kịp thời giải quyết. Tuy nhiên, 
do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, giá 
than trên thế giới tăng cao nên việc 
nhập khẩu than cũng gặp thách thức, 
vì vậy EVN cần sớm đưa ra kế hoạch 
cụ thể, chi tiết về nhu cầu than cho 
sản xuất điện để TKV xây dựng kế 
hoạch điều hành, tránh tình trạng 
tồn kho than như năm 2021. Về xử lý 
các mặt kỹ thuật trong than trộn, TKV 
cũng ghi nhận những kiến nghị của 

EVN và sẽ tiếp tục nghiên cứu, xử lý 
nhằm đảm bảo nguồn than tốt nhất 
cho các nhà máy điện nhằm đảm bảo 
an ninh hệ thống điện.

Tại buổi làm việc, ông Dương 
Quang Thành – Chủ tịch HĐTV EVN cho 
biết, năm 2022 EVN xây dựng kế hoạch 
chi tiết với nhiều kịch bản để điều hành 
đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống 
điện quốc gia, trong đó có kịch bản huy 
động nguồn nhiệt điện than. EVN yêu 
cầu các đơn vị thuộc Tập đoàn sớm ký 
hợp đồng mua bán than với TKV để các 
đơn vị thuộc TKV có kế hoạch cung cấp 
than cho điện, đồng thời sẵn sàng để 
hệ thống điện sẽ huy động cao nguồn 
điện than vào đầu năm 2022 khi nền 
kinh tế phục hồi.

Ngân Hà

Ông Lê Minh Chuẩn – Chủ tịch HĐTV TKV phát biểu tại buổi làm việc

Ông Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu tại buổi làm việc

Ñieän & Ñôøi soáng     28

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏCî



“Thay đổi tổng thể và toàn diện 
về cách làm việc và phương thức sản 
xuất dựa trên các công nghệ số”, là 
kỳ vọng mà Tổng Công ty Truyền tải 
điện Quốc gia mong muốn đạt được 
khi chọn chủ đề “Chuyển đổi số trong 
EVNNPT” để triển khai trong năm nay.

Với mục tiêu xây dựng Tổng 
Công ty Truyền tải điện Quốc gia 
(EVNNPT) trở thành tổ chức truyền 
tải điện tiên tiến trên thế giới, từ giữa 
năm 2019, EVNNPT đã có hẳn Nghị 
quyết về đẩy mạnh nghiên cứu, ứng 
dụng công nghệ của cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực 
truyền tải điện.

Trong cuộc trao đổi phóng viên, 
ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc 
Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia 
cũng đặc biệt nhấn mạnh, việc ứng 
dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, 
tiền đề của quá trình chuyển đổi số 
là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt 
của Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia trong suốt những năm qua.

“Chuyển đổi số là cơ hội vô giá 
để ngành truyền tải điện phát triển 
dựa trên những đột phá về công 
nghệ số. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chúng 
ta sẽ bị tụt lại sau các quốc gia khác 
xa hơn nữa. Ngược lại, nếu tận dụng 
cơ hội này chúng ta sẽ theo kịp các tổ 

chức truyền tải điện tiên tiến trên thế 
giới”, ông Lưu Việt Tiến khẳng định.

Những lợi ích đã được khẳng 
định và chuyển đổi số cũng là một xu 
thế tất yếu trong tương lai, thế nhưng 
để bắt đầu hành trình này, Tổng Công 
ty Truyền tải điện Quốc gia phải đối 
diện với không ít những thử thách, 
trong đó khó khăn lớn nhất là thay 
đổi thói quen và thay đổi nhận thức 
của mọi người từ lãnh đạo đến người 
lao động trong toàn đơn vị.

Ông Lưu Việt Tiến cho rằng, 
người lao động của EVNNPT đã quen 
với môi trường thực trong nhiều năm, 
khi chuyển lên môi trường số là thay 
đổi thói quen, thay đổi nhận thức bởi 
vậy đây là một nhiệm vụ vô cùng khó 
và sẽ cần phải có thời gian.

Xác định được thử thách, nên 
ngay từ thời điểm đầu, EVNNPT đã 
xác định lấy con người làm trung 
tâm. EVNNPT đẩy mạnh công tác 
xây dựng nhân lực chuyển đổi số 
thông qua đào tạo, huấn luyện 
về kỹ năng ứng dụng công nghệ 
thông tin cho người lao động song 
hành với kỹ năng đảm bảo an toàn 
thông tin cho cán bộ công nghệ 
thông tin. Ngoài ra EVNNPT còn tổ 
chức các khóa đào tạo về nhận thức, 
chiến lược, quản trị chuyển đổi số 
cho cán bộ quản lý EVNNPT và các 
đơn vị trực thuộc; quan điểm định 
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của EVN, 
EVNNPT về chuyển đổi số; các thói 
quen văn hóa thúc đẩy chuyển đổi 
số. Thực hiện đào tạo qua e-Learning 
kết hợp cuộc thi online để phổ biến 
nhận thức về chuyển đổi số, an toàn 
thông tin đến toàn bộ cán bộ công 

EVNNPT: HÀNH TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ
Trong cuộc trao đổi với phóng viên, ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền 

tải điện Quốc gia đặc biệt nhấn mạnh, việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, tiền đề của quá 
trình chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 
trong suốt những năm qua.

Chương trình đào tạo nhận thức về chuyển đổi số của EVNNPT
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nhân viên.

Đến nay, sau một thời gian triển 
khai tăng cường năng lực tiếp cận 
công nghệ của cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư cũng như thực hiện 
chuyển đổi số trong 2 năm qua, 2020 
- 2021, Tổng Công ty Truyền tải điện 
Quốc gia đã và đang đang vận hành 
141 trạm biến áp điều khiển tích hợp 
bằng máy tính trong đó có 01 trạm 
biến áp 220kV tại Thủy Nguyên, Hải 
Phòng là trạm biến áp số 220kV đầu 
tiên của Việt Nam, đạt tỷ lệ 83%.

Ngoài ra 97 Trạm biến áp 220kV 
cũng đã được chuyển sang thao tác 
xa từ các Trung tâm Điều độ Hệ thống 
điện miền đạt tỉ lệ 73%, nhờ đó tiết 
giảm gần 600 lao động so với trạm 
biến áp có người trực thao tác tại chỗ.

Bên cạnh đó, 100% dữ liệu thiết 
bị trên lưới truyền tải điện đã được số 
hóa trên phần mềm quản lý kỹ thuật 
PMIS, 100% dữ liệu công tơ đã được 
kết nối vào hệ thống thu thập và 
quản lý số liệu đo đếm MDMS. Hồ sơ 
dự án, tiến độ triển khai, khối lượng 
thực hiện, tình hình chuẩn bị đầu tư, 
đấu thầu, thanh quyết toán của các 
công trình xây dựng được quản lý 
trên hệ thống đầu tư xây dựng IMIS.

Một kết quả không thể không 
nhắc tới trong những nỗ lực chuyển 
đổi số của ngành truyền tải đó là 
đã ứng dụng 80 thiết bị bay không 

người lái UAV để kiểm tra đường dây 
và bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân 
tạo AI để phân tích hình ảnh thu thập 
được từ UAV. Ứng dụng thử nghiệm 
camera xử lý hình ảnh bằng trí tuệ 
nhân tạo AI lắp đặt trên đỉnh cột   
đường dây tại một số vị trí đặc biệt có 
hành lang phức tạp, thay đổi nhanh 
như giao cắt với các công trình đang 
xây dựng, khu công nghiệp, bến 
cảng, kho, khu vực thường xuyên 
xẩy ra cháy rừng…Lắp đặt thiết bị 
giám sát trực tuyến khả năng tải của 
đường dây theo điều kiện thời tiết 
như nhiệt độ môi trường, bức xạ mặt 
trời, tốc độ và hướng gió. Trang bị hệ 
thống quan trắc, cảnh báo sét nhằm 
cảnh báo sớm về sự hình thành, xuất 
hiện của các cơn giông - sét tiềm 
năng gây nguy hiểm tới lưới điện 
truyền tải, định vị và xác định các 
thông số của cú sét.

Ngoài ra Tổng Công ty Truyền tải 
điện Quốc gia cũng trang bị thiết bị 
định vị sự cố cho các đường dây 500 
– 220kV quan trọng, giúp nhân viên 
vận hành xác định nhanh được điểm 
sự cố với sai số trong khoảng 200m.

Đặc biệt, vừa qua, trong giai 
đoạn dịch bệnh covid- 19 diễn biến 
phức tạp, nhờ sớm thực hiện chuyển 
đổi số nên Tổng công ty Truyền tải 
điện Quốc gia đã nhanh chóng thích 
ứng, vừa triển khai công tác sản xuất 
kinh doanh và đầu tư xây dựng, vừa 

chống dịch hiệu quả thông qua các 
phần mềm dùng chung, các công 
cụ họp trực tuyến, công nghệ điều 
khiển xa…

Tổng Công ty Truyền tải điện 
Quốc gia đặt mục tiêu trở thành 
doanh nghiệp số vào năm 2025, 
trong đó chuyển đổi số cơ bản hoàn 
thành năm 2022. Để hoàn thành kế 
hoạch này, EVNNPT sẽ tiếp tục thực 
hiện ba mũi nhọn về khoa học công 
nghệ. Đó là phần mềm quản lý đường 
dây ứng dụng và phân tích hình ảnh 
bằng trí tuệ nhân tạo. Thứ hai là ứng 
dụng phần mềm quản lý trạm biến 
áp bằng thiết bị thông minh. Thứ ba 
là thay đổi phương thức quản lý công 
tác thí nghiệm bằng việc ứng dụng 
phần mềm quản lý thí nghiệm.

Dẫu sẽ còn nhiều khó khăn, thử 
thách trên tiến trình chuyển đổi số, 
nhưng đó sẽ là cơ hội bứt phá và có 
vai trò quyết định đến sự phát triển 
của Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia EVNNPT trong thời gian tới.

“Không ngừng học hỏi, không 
ngừng nâng cao nhận thức, mỗi ngày 
mỗi người tự học cho mình những 
điều mới”, cũng là lời nhắn nhủ và 
là thông điệp mà ông Lưu Việt Tiến 
muốn gửi gắm tới tất cả người lao 
động của EVNNPT./.

Thanh Hương

Dùng thiết bị không người lái 
kiểm tra TBA 500kV

Ñieän & Ñôøi soáng     30

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏCî



Tổ chức xếp hạng Fitch 
Ratings vừa có buổi họp trực tuyến 
với Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
(EVNNPC) vào ngày 03/12 nhằm 
xếp hạng tín nhiệm quốc tế dành 
cho EVNNPC năm 2021.

Fitch Ratings (một trong những 
tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy 
tín trên thế giới) và Ngân hàng 

Thế giới (WB) đã công bố mức xếp 
hạng tín nhiệm cho EVNNPC là nhà 

phát hành nợ dài hạn bằng ngoại 
tệ (IDR) ở mức 'BB' với triển vọng ổn 
định vào tháng 1/2020.

EVNNPC là Tổng công ty Điện lực 
lớn nhất Việt Nam và có lịch sử lâu đời 
nhất trong 5 Tổng công ty Điện lực. 
EVNNPC được thành lập trước khi 
công ty mẹ Tập đoàn Điện lực Việt 
nam (EVN) được thành lập, phục vụ 
lượng khách hàng lớn nhất, bao gồm 
gần 11 triệu khách hàng, chiếm gần 
40% thị phần Việt Nam. Năm 2020 
mặc dù có ảnh hưởng của dịch Covid 
19 nhưng doanh thu của EVNNPC 

vẫn đạt mức khoảng 130,5 nghìn tỷ 
đồng, tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) 
2019-2021 là 149%. 

Tại buổi họp trực tuyến, các 
thành viên trong Ban Tổng giám đốc 
EVNNPC đã tập trung vào các thế 
mạnh nổi bật, hoạt động sản xuất 
kinh doanh và tình hình tài chính kinh 
doanh của Tổng công ty năm 2021. 

Đề cập đến những kết quả nổi 
bật trong sản xuất, kinh doanh của 
EVNNPC, Ông Nguyễn Đức Thiện – 
Tổng giám đốc EVNNPC cho biết, 
vừa qua, Tổng công ty đã ứng phó 
tốt với ảnh hưởng tiêu cực do dịch 
Covid - 19. Mặc dù mức tăng trưởng 
6,76%, thấp hơn tăng trưởng bình 
quân hàng năm tuy nhiên vẫn đạt 
được mức tăng trưởng cao nhất 
trong 5 Tổng công ty phân phối 
trực thuộc EVN. Điện thương phẩm 
năm 2021 ước đạt 81,5 tỷ kWh, tăng 
8,86%. Doanh thu tiền điện ước đạt 
144.662,5 tỷ đồng, tăng 12,34% so 
với năm 2020. Năm 2021, EVNNPC 
thực hiện giảm giá điện cho các đối 
tượng khách hàng bị ảnh hưởng bởi 
COVID-19 theo quy định của Nhà 
nước (khoảng 250 ÷ 265 tỷ đồng). 
“Mức cải thiện tổn thất điện năng của 
EVNNPC tốt nhất trong 5 Tổng công 
ty. Tổn thất điện năng vẫn đang trong 
xu hướng giảm đạt mục tiêu của EVN 
đề ra, năm 2021 ở mức 4,64% và đến 
năm 2025 dự kiến mức tổn thất điện 
năng của EVNNPC đạt 4.0%” - Ông 
Nguyễn Đức Thiện cho biết.

Fitch Ratings đã đặt câu hỏi trực 
tiếp và cùng EVNNPC phân tích nhiều 
vấn đề cụ thể như chiến lược phát 
triển của EVNNPC, những thách thức 
của Tổng công ty, tình hình phát triển 
thị trường điện, vai trò của EVNNPC 
trong chính sách năng lượng, biểu 
giá điện của Chính phủ và vấn đề 
tổn thất điện năng, giá bán buôn nội 
bộ; nhu đầu tư xây dựng cơ bản; các 

FITCH RATINGS PHỎNG VẤN XẾP HẠNG
TÍN NHIỆM NĂM 2021 ĐỐI VỚI EVNNPC

Ban lãnh đạo EVNNPC tham dự buổi phỏng vấn xếp hạng tín nhiệm năm 2021

Ông Nguyễn Đức Thiện – Tổng giám đốc EVNNPC phát biểu tại cuộc họp
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chính sách hỗ trợ của Nhà nước, Chính 
phủ do ảnh hưởng bởi Covid-19...

Trước câu hỏi đánh giá nhu cầu 
đầu tư trong 5 năm tới của EVNNPC, 
Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch Hội đồng 
thành viên EVNNPC thẳng thắn bày 
tỏ: "Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch 

Covid - 19, nhu cầu sử dụng điện tại 
miền Bắc vẫn tăng cao khoảng 30% 
so với năm 2020, đứng đầu trong 5 
Tổng công ty phân phối, trong khi 
toàn EVN chỉ tăng 3%. Chính vì vậy, 
EVNNPC sẽ tập trung chú trọng vào 
đầu tư các đường dây và TBA, công 
trình điện trong các năm tiếp theo 

để đáp ứng nhu cầu phụ tải, nâng 
cao độ tin cậy lưới điện, chuẩn bị 
cơ sở hạ tầng cho các nguồn năng 
lượng tái tạo như phong điện, điện 
mặt trời..."

Phía EVNNPC cho biết, theo 
đánh giá và dự thảo mới nhất của 
Viện Năng lượng, các nguồn năng 
lượng tái tạo trong quy hoạch điện 
VIII đã được đánh giá là tương đối khả 
quan (nguồn năng lượng sơ cấp duy 
trì khoảng 15-20% đến năm 2030 và 
khoảng 25-30% năm 2045), đảm bảo 
dung hòa phát triển các nguồn năng 
lượng trong toàn quốc, cân bằng 
nguồn điện và phụ tải. Khu vực miền 
Bắc sẽ đảm bảo đủ nguồn điện cấp 
điện cho các phụ tải, do đó không 
ảnh hưởng đến tình hình SXKD và tài 
chính của EVNNPC.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Chủ tịch 
Hội đồng thành viên EVNNPC cho 
biết thêm: “Ước lợi nhuận trên vốn 
chủ năm 2021 của EVNNPC là 0,17% 
cao hơn so với năm 2020. Hàng năm, 
Tổng công ty luôn phấn đấu đạt lợi 
nhuận cao hơn lợi nhuận kế hoạch 
EVN giao. Covid-19 làm ảnh hưởng 
đến thương phẩm và doanh thu bán 
điện, tuy nhiên Tổng công ty luôn nỗ 
lực cắt giảm chi phí để bù đắp doanh 
thu sụt giảm nên vẫn đảm bảo hoàn 
thành chỉ tiêu lợi nhuận đạt và vượt 
kế hoạch giao”.

Khu vực kinh doanh của 
EVNNPC bao gồm các vùng quan 
trọng nhất của Việt Nam và có tốc 
độ tăng trưởng tiêu thụ điện nhanh 
nhất. Hoạt động kinh doanh của 
EVNNPC cung cấp điện cho 27 tỉnh, 
thành phố miền Bắc. Cùng với mục 
tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn 
và đáng tin cậy, EVNNPC còn hướng 
tới mục tiêu tự chủ hoàn toàn trong 
việc huy động vốn, tiếp tục tiếp cận 
thị trường vốn trong nước cũng như 
mở rộng ra thị trường quốc tế để huy 
động vốn cho các dự án trong tương 
lai, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh 
tế toàn cầu đang bị ảnh hưởng từ đại 
dịch Covid – 19…

Nguyên Mạnh

Fitch Ratings đã đặt câu hỏi trực tiếp và cùng EVNNPC phân tích nhiều vấn đề 

Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC trao đổi 
với các đại diện Fitch Ratings
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Ngày 1/12, tại trụ sở Bộ Công 
an (TP Hà Nội), EVN và Trung 
tâm Nghiên cứu, ứng dụng 

dữ liệu dân cư và căn cước công dân 
(thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về 
dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội, Bộ Công an) 
đã ký kết thỏa thuận hợp tác.

Dự chương trình có Thượng tá 
Tô Anh Dũng - Phó cục trưởng Cục 
Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội (C06); Trung tá Nguyễn Thành 
Vĩnh -  Phó Giám đốc Trung tâm Dữ 
liệu quốc gia về dân cư, Giám đốc 
Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ 
liệu dân cư, căn cước công dân.

Về phía EVN, có ông Võ Quang 
Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN. 

Thỏa thuận hợp tác giữa EVN với 
Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ 
liệu dân cư và căn cước công dân có 
một số nội dung trọng tâm như: Dịch 
vụ định danh, xác thực điện tử; tích 
hợp nền tảng xác thực điện tử, khai 
thác dữ liệu dân cư lên các ứng dụng 
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; xác 
nhận, cung cấp thông tin số hộ tại 
một địa điểm thường trú; thu thập dữ 
liệu và xác minh thông tin công dân; 
tạo lập và quản lý các thông tin xoay 
quanh định danh số cho công dân; 
một số hoạt động hợp tác khác…

Phó Tổng giám đốc EVN Võ 
Quang Lâm cho biết, việc ký kết thỏa 
thuận này đã mở ra một cơ hội mới 
cho EVN tiếp tục đẩy mạnh cải cách 

thủ tục để cung cấp dịch vụ điện trên 
các nền tảng số. Qua đó, mang lại trải 
nghiệm tốt nhất cho khách hàng sử 
dụng điện.

EVN sẽ phối hợp chặt chẽ với 
Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng 
dữ liệu dân cư và căn cước công dân 
để thực hiện kết nối, tích hợp hệ 
thống quản lý khách hàng của tập 
đoàn với cơ sở dữ liệu dân cư. Ngay 
trong tháng 12/2021, EVN có thể 
sử dụng các dữ liệu này triển khai 
việc ký hợp đồng cung cấp các dịch 
vụ điện cho người dân và doanh 
nghiệp trong cả nước.

Theo đó, các khách hàng sử 
dụng điện khi làm các thủ tục về dịch 
vụ điện sẽ được kiểm tra và tự động 
chứng thực điện tử các giấy tờ về dân 
cư như: Giấy chứng minh thư nhân 
dân, thẻ căn cước công dân, hộ khẩu 
thường trú,  sổ tạm trú,... theo quy 
định của Luật Điện lực, các Nghị định 
của Chính phủ. Việc xác thực được 
thực hiện hoàn toàn trực tuyến và 
trực tiếp kết nối với dữ liệu dân cư và 
căn cước công dân của Bộ Công an.

Thượng tá Tô Anh Dũng - Phó 
cục trưởng C06 cho biết, việc ký kết 
thỏa thuận là bước đi đầu tiên để tất 
cả các bên tham gia cùng đồng hành 
phát triển Chính phủ điện tử, Chính 
phủ số, công dân số và xã hội số. 
Theo đó, phát huy tối đa giá trị của 
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn 
cước công dân và định danh, xác thực 
điện tử.

Hùng Anh

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG CỦA EVN 
SẼ LIÊN THÔNG VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ tích hợp hệ thống quản lý khách hàng với cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư, với mục tiêu ứng dụng được dữ liệu để triển khai việc ký hợp 
đồng cung cấp các dịch vụ điện cho người dân và doanh nghiệp hoàn toàn trực tuyến 
ngay từ tháng 12/2021.

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm (thứ 4 từ trái sang) 

ký kết thỏa thuận hợp tác với C06.
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EVN đã có bước đột phá, thay đổi 
tư duy, không ngừng nâng cao chất 
lượng dịch vụ, làm hài lòng khách 
hàng sử dụng điện.

Từ một đơn vị phân phối điện 
với nhiều khâu trong quy trình 
kinh doanh còn làm thủ công, 

đến nay Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) đã cung cấp 100% dịch vụ điện 
trên nền tảng số, giúp khách hàng 
tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo 
sự công khai, minh bạch; từ một đơn 
vị vốn là độc quyền tự nhiên trong 
kinh doanh phân phối điện, công tác 
chăm sóc khách hàng chưa được đầu 
tư chuyên nghiệp nên vẫn còn những 
ý kiến phàn nàn về thái độ phục vụ, 
EVN đã có bước đột phá, thay đổi 
tư duy, không ngừng nâng cao chất 
lượng dịch vụ, làm hài lòng khách 
hàng sử dụng điện. Trên hành trình 
đó, ghi đậm dấu ấn sự lãnh đạo, chỉ 
đạo tiên phong, xuyên suốt, sáng tạo 
của Đảng ủy EVN.

Kỳ 1: Tiên phong trong chỉ đạo, 
điều hành

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã 
ra Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 
01/11/2012 về phát triển khoa học và 
công nghệ phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 
kiện kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 
(Nghị quyết 20). Nghị quyết 20 nêu 
rõ: Phát triển và ứng dụng khoa học 
và công nghệ (KH&CN) là quốc sách 
hàng đầu, là một trong những động 
lực quan trọng nhất để phát triển 
kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; là 
một nội dung cần được ưu tiên tập 
trung đầu tư trước một bước trong 
hoạt động của các ngành, các cấp. Sự 
lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý 
của Nhà nước và tài năng, tâm huyết 
của đội ngũ cán bộ KH&CN đóng vai 
trò quyết định thành công của sự 
nghiệp phát triển KH&CN.

Thực hiện Nghị quyết 20 của 
Ban chấp hành Trung ương Đảng, 
Đảng ủy EVN đã xây dựng kế hoạch, 
chương trình hành động với các nội 
dung trọng tâm ứng dụng KH&CN 
trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 
thực hiện nhiệm vụ chính trị; đặc biệt 
là việc lựa chọn ứng dụng các công 
nghệ mới trên mọi hoạt động, trong 
đó kinh doanh và dịch vụ khách hàng 
là một trong những lĩnh vực được đặc 
biệt chú trọng.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng 
KH&CN, ngày 22/9/2017, Đảng ủy 
EVN đã ban hành Nghị quyết số 
11/NQ-ĐU về “Phát triển khoa học, 
công nghệ đến 2020, tầm nhìn đến 
2030”; ngày 1/4/2019 ban hành 
Nghị quyết số 25/QN-ĐU, về nghiên 
cứu, phát triển, ứng dụng công 
nghệ của Cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) vào 
hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Các Nghị quyết đã khẳng định quan 
điểm, chủ trương của Đảng ủy EVN 
là phát triển và ứng dụng KHCN là 
một trong những động lực quan 
trọng nhất để phát triển Tập đoàn; 
là một nội dung cần được ưu tiên 
đầu tư trước một bước trong các 
hoạt động của Tập đoàn; xây dựng 
EVN thành Tập đoàn mạnh trên cơ 
sở ứng dụng thành tựu của Cuộc 

CMCN 4.0 vào mọi hoạt động, từ 
quản trị doanh nghiệp, sản xuất, 
truyền tải, phân phối đến kinh 
doanh và dịch vụ khách hàng.

Đặc biệt, để thích ứng với tình 
hình mới, Bộ Chính trị đã ban hành 
Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 
27/9/2019 về một số chủ trương, 
chính sách chủ động tham gia cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 
Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban 
hành Chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, đồng 
thời ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 
14/1/2020 về “Thúc đẩy phát triển 
công nghệ số Việt Nam” và Quyết 
định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 
phê duyệt “Chương trình chuyển 
đổi số quốc gia đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030”.

Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/
TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị 
và các Chỉ thị, Quyết định của Chính 
phủ về chuyển đổi số, Đảng ủy EVN 
đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐU 
ngày 11/01/2021 (Nghị quyết 03) về 
việc “Thực hiện chuyển đổi số trong 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam”. Nghị 
quyết 03 hướng tới mục tiêu: xây 
dựng EVN trở thành doanh nghiệp số 
vào năm 2025, trong đó chuyển đổi 
số cơ bản hoàn thành năm 2022.

Trung tâm chăm sóc khách hàng – nơi kết nối khách hàng với ngành Điện tận tâm 
– trách nhiệm và chuyên nghiệp.

SỐ HÓA CÔNG TÁC KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG: 

DẤU ẤN CỦA ĐẢNG ỦY EVN
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Đối với lĩnh vực kinh doanh và 
dịch vụ khách hàng, Nghị quyết số 03 
nêu rõ: xây dựng nền tảng phân phối 
kỹ thuật số các ứng dụng (App Store) 
chung cho Tập đoàn, nhằm cung cấp 
các dịch vụ khách hàng được nâng 
cao bằng cách tạo thuận lợi, đơn giản 
cho khách hàng trong việc đăng ký và 
sử dụng các dịch vụ điện. Thiết kế trải 
nghiệm khách hàng 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 nhằm cung cấp dich vụ tốt nhất, 
đồng thời định hướng cung cấp các 
dịch vụ gia tăng cho khách hàng.

Song song đó, EVN cũng đẩy 
mạnh chất lượng cung cấp dịch vụ 
điện trực tuyến mức độ 4; nâng cao xử 
lý hồ sơ công việc trong lĩnh vực kinh 
doanh và dịch vụ khách hàng trên 
môi trường mạng theo phương thức 
điện tử; thanh toán tiền điện và tiền 
dịch vụ theo phương thức không sử 
dụng tiền mặt; các yêu cầu của khách 
hàng qua Trung tâm chăm sóc khách 
hàng được tiếp nhận, xử lý tự động và 
từng bước hướng tới xây dựng cơ sở 
dữ liệu định danh khách hàng thống 
nhất trong toàn EVN.

Sáng tạo trong triển khai

Có thể thấy, từ năm 2012 đến 
nay, thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị 
của Bộ Chính trị, của Chính phủ về 
ứng dụng KHCN, chuyển đổi số, Đảng 
ủy EVN đã chủ động, tiên phong 
trong công tác chỉ đạo điều hành, 
với những thông điệp mạnh mẽ về 
hiện đại hóa, số hóa mọi hoạt động 
sản xuất, kinh doanh trong toàn Tập 
đoàn và đề ra những giải pháp quyết 
liệt chỉ đạo Đảng bộ cơ sở triển khai 
thực hiện.

Tuy nhiên, mô hình tổ chức 
Đảng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
là không toàn ngành và mô hình tổ 
chức Đảng của các đơn vị thành viên 
cũng không đồng bộ, thống nhất, tập 
trung xuyên suốt từ trên xuống dưới, 
mà chia nhiều đầu mối, trực thuộc các 
cấp uỷ địa phương khác nhau. Trong 
đó, Đảng bộ 5 Tổng công ty Điện lực 
– các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính 
trong việc phân phối kinh doanh và 
bán điện đến khách hàng lại không 
trực thuộc Đảng bộ EVN. Do đó công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các 
mục tiêu, nhiềm vụ, đặc biệt là công 

tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng 
còn có mặt không thuận lợi và gặp 
những khó khăn nhất định.

Trong cái khó, sự chủ động, sáng 
tạo của Đảng ủy EVN đã được phát 
huy hiệu quả. Hàng năm, thông qua 
các Nghị quyết chuyên đề của HĐTV, 
Ban Tổng Giám đốc về thực hiện hoạt 
động sản xuất, kinh doanh nói chung, 
công tác kinh doanh và dịch vụ khách 
hàng nói riêng, các chỉ đạo của Đảng 
ủy Tâp đoàn đã được các Tổng công ty 
hiện thực hóa.

Đồng chí Phạm Quốc Bảo - Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty 
Điện lực TP.HCM chia sẻ, Đảng ủy EVN 
luôn sát cánh cùng Đảng bộ EVNHCMC 
trong mọi hoạt động. Các nghị quyết 
chuyên đề của Đảng bộ EVN có ý nghĩa 
quyết định, có vai trò định hướng với 
những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của 
Tổng công ty trong từng năm, từng 
giai đoạn. Nhờ đó, Đảng bộ EVNHCMC 
đã lãnh đạo chuyên môn đề ra những 
giải pháp phù hợp để “cán đích” nhiều 
chỉ tiêu trước thời hạn 1-3 năm như: 
độ tin cậy cung cấp điện; cung cấp 
dịch vụ trực tuyến cho khách hàng... 
Điểm hài lòng của khách hàng dành 
cho EVNHCMC cũng luôn tăng đều 
qua các năm; trong đó, năm 2019 đạt 
8,66/10 điểm.

Nhiều chỉ tiêu đạt TOP ASEAN 4

Thực hiện các nghị quyết của 
Đảng, những năm qua, EVN đã không 

ngừng ứng dụng các thành tựu của 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, 
công nghệ số vào công tác kinh 
doanh và dịch vụ khách hàng. Qua 
đó, từng bước hiện đại hóa hoạt động 
kinh doanh điện năng, tạo sự công 
khai, minh bạch và giúp cho khách 
hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ điện 
theo phương châm 3 dễ: “Dễ tiếp cận, 
dễ tham gia và dễ giám sát”.

Năm 2013, EVN ghi dấu ấn là 
doanh nghiệp đầu tiên trong cả nước 
áp dụng hóa đơn điện tử và đến năm 
2015 áp dụng thành công cho 100% 
khách hàng sử dụng điện. Việc áp 
dụng hóa đơn điện tử đã giúp EVN 
tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả 
sản xuất, kinh doanh, tăng năng lực 
cạnh tranh; hiện đại hóa công tác 
quản trị doanh nghiệp, phù hợp với 
xu thế trên thị trường quốc tế. Đồng 
thời, góp phần tạo tiền đề cho các 
phương thức thanh toán điện tử, 
thanh toán không dùng tiền mặt và 
giao dịch điện tử giữa EVN và khách 
hàng sau này.

Năm 2013 cũng là năm đánh dấu 
bước đột phá của EVN trong chuyển 
đổi tư duy từ “cung cấp điện thuần 
túy” sang “chăm sóc khách hàng sử 
dụng điện”, với phương châm: Khách 
hàng là sự tồn tại của chúng ta. Nếu 
trước đây, do những tồn tại lịch sử và 
các điều kiện khách quan khác nhau, 
ngành Điện tập trung ưu tiên đầu tư 
đảm bảo đủ điện và chưa hội tụ đủ 

Đến nay, EVN đã cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến trên cả nước.
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điều kiện thực hiện đầu tư cho công 
tác chăm sóc và dịch vụ khách hàng. 
Do vậy, công tác chăm sóc khách 
hàng chưa được thực hiện chuyên 
nghiệp, làm phát sinh một số ý kiến 
phê phán thái độ phục vụ của CBCNV 
ngành Điện trong quá trình giao tiếp 
với khách hàng. Từ thực tế này, EVN 
xác định nâng cao chất lượng dịch 
vụ khách hàng là nhiệm vụ sống 
còn bên cạnh các nhiệm vụ sản xuất, 
truyền tải và cung ứng điện.

Đến năm 2015, EVN đã thành 
lập các Trung tâm chăm sóc khách 
hàng tại 5 Tổng công ty Điện lực, 
chính thức đánh dấu cột mốc chuyển 
mình cả về chất và lượng trong công 
tác dịch vụ khách hàng theo hướng 
tận tâm – trách nhiệm và chuyên 
nghiệp thông qua: Tổng đài điện 
thoại, Email, website, mạng xã hội 
Zalo, Facebook…. Từ đây, công tác 
chăm sóc khách hàng (CSKH) ngày 
càng đi vào chiều sâu với các cải 
thiện cơ bản về chất. Ông Nguyễn 
Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Bảo vệ 
Người tiêu dùng Việt Nam khẳng 
định, kể từ khi các Trung tâm Chăm 
sóc khách hàng của EVN được thành 
lập, những khiếu nại về lĩnh vực điện 
lực của người tiêu dùng gửi đến Hội 
đã giảm đi rõ rệt.

Năm 2018, Tập đoàn cung cấp 
dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 - 
mức độ cao nhất trong cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến theo quy định của 
Chính phủ điện tử. Chuyên gia kinh 
tế Lê Đăng Doanh chia sẻ, ông đánh 
giá cao việc EVN thay đổi tư duy từ 
cung cấp điện đơn thuần sang cung 
cấp dịch vụ điện. Nỗ lực đó sẽ củng 
cố vị thế của EVN, đồng thời thúc đẩy 
các công ty, tập đoàn khác cùng thay 
đổi, góp phần làm cho lĩnh vực dịch 
vụ của Việt Nam ngày càng được cải 
thiện. Đặc biệt, việc cung cấp dịch vụ 
điện trực tuyến cấp độ 4 là một nỗ lực 
rất đáng trân trọng. Về mặt này, EVN 
đang là đơn vị đi tiên phong.

Tới năm 2019, EVN đã hoàn 
thành đáp ứng điều kiện để cung 
cấp hợp đồng điện tử. Từ đây, khách 
hàng có thể đăng kí, thực hiện tất 
cả các dịch vụ điện mọi lúc, mọi 
nơi kể cả thanh toán chi phí, không 
cần đến trực tiếp Điện lực. Với việc 
cung cấp dịch vụ điện bằng phương 
thức điện tử, khách hàng sử dụng 
điện được ký các hồ sơ điện tử 

theo phương thức nhận mật khẩu 
một lần (OTP) qua tin nhắn điện 
thoại hoặc email; nhờ đó, tối đa trải 
nghiệm tiện ích cho khách hàng.

EVN cũng là doanh nghiệp Nhà 
nước đầu tiên hoàn thành việc tích 
hợp, cung cấp tất cả các dịch vụ điện 
năng ở mức độ 4 cung cấp trên Cổng 
Dịch vụ công Quốc gia. Trên Cổng, 
các dịch vụ điện luôn nằm trong 
nhóm các dịch vụ nổi bật của Cổng 
được nhiều người sử dụng nhất. EVN 
cũng là một trong số ít đơn vị được 
lãnh đạo Chính phủ đánh giá cao 
trong việc tiên phong cung cấp dịch 
vụ trực tuyến trên Cổng.

Hành trình số hóa của EVN giai 
đoạn 2015-2021

Năm 2015: Áp dụng hoá đơn điện tử 
cho 100% khách hàng.

Tháng 12/2018: Cung cấp Dịch vụ 
điện trực tuyến cấp độ 4.

Tháng 12/2019: Cung cấp Hợp đồng 
điện tử.

Tháng 12/2020: Cung cấp 100% các 
dịch điện trực tuyến mức độ 4 lên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tháng 1/2021: Triển khai “Hóa đơn 
tiền điện ứng dụng QR code” cho 
100% khách hàng sử dụng điện.

Không dừng lại ở đó, trong thời 
đại bùng nổ công nghệ số, tỷ lệ người 
sử dụng điện thoại thông minh ngày 
càng cao, EVN đã bắt kịp xu thế, phát 
triển các ứng dụng chăm sóc khách 
hàng trên điện thoại di động, tận 
dụng thế mạnh của công nghệ để 
giúp khách hàng tiếp cận các dịch vụ 
điện một cách thuận lợi nhất. Hiện 5 
Tổng công ty Điện lực đều đã có APP 
CSKH trên điện thoại di động, ở cả hệ 
điều hành Androi và IOS.

Đến nay, EVN đã cung cấp 100% 
dịch vụ điện cấp độ 4; cung cấp dịch 
vụ điện trực tuyến qua Cổng thông 
tin dịch vụ công tại 63 tỉnh, thành 
phố, Cổng dịch vụ công quốc gia, qua 
App CSKH, tổng đài CSKH, website 

CSKH của các Tổng công ty Điện lực. 
Với các nền tảng này, khách hàng có 
thể tiếp cận dịch vụ điện mọi lúc, mọi 
nơi chỉ cần vài cú click chuột hoặc 
thao tác trên điện thoại di động, vừa 
tiết kiệm thời gian, chi phí, vừa đảm 
bảo tính công khai, minh bạch.

Những nỗ lực, bước đi không 
ngưng nghỉ của EVN trong hiện đại 
hóa, số hóa vì khách hàng phục vụ 
đã được ghi nhận với những con số 
ấn tượng. Nếu năm 2013 – năm đầu 
tiên EVN thuê tư vấn độc lập khảo sát, 
đánh giá chỉ số hài lòng của khách 
hàng sử dụng điện, điểm số khách 
hàng dành cho EVN chỉ đạt 6,45/10 
điểm thì năm 2019, con số này đã đạt 
8,29 điểm (năm 2020 không tổ chức 
đánh giá do ảnh hưởng của dịch 
COVID-19). Chỉ số tiếp cận điện năng 
của Việt Nam đã có bước phát triển 
vượt, tăng 129 bậc so với năm 2013; 
đứng ở vị trí thứ 4 trong ASEAN, đứng 
thứ 27 thế giới và có đóng góp quan 
trọng vào chỉ số môi trường kinh 
doanh của Việt Nam; các chỉ số về số 
độ tin cậy cung cấp điện đang tiếp 
cận nhóm Top 4 ASEAN.

Các kết quả chuyển đổi số trong 
kinh doanh và dịch vụ khách hàng 
như: hóa đơn điện tử, ứng dụng hiện 
trường, thanh toán điện tử, dịch vụ 
trực tuyến, chăm sóc khách hàng đa 
kênh,... của EVN có tỷ lệ giao dịch cao 
và tương đương các doanh nghiệp 
điện lực hàng đầu như Sing Power 
của Singapore, MEA của Thái Lan. 
Trong khu vực ASEAN, EVN là đơn 
vị đầu tiên triển khai hợp đồng mua 
bán điện điện tử và thực hiện các 
giao dịch dịch vụ điện với hình thức 
điện tử.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ 
tịch Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt 
Nam cho hay: “Hiện nay các dịch vụ 
điện được phục vụ một cách công 
khai, minh bạch; hoạt động chăm sóc 
khách hàng đã được đầu tư chuyên 
nghiệp, hiện đại. Khách hàng có thể 
tiếp cận được dịch vụ điện thông qua 
hình thức trực tuyến ở mọi lúc, mọi 
nơi, tiết kiệm được thời gian đi lại. Với 
mỗi người dân, doanh nghiệp, có thể 
khoảng thời gian này không đáng là 
bao, nhưng đối với toàn xã hội thì đây 
sẽ là con số rất lớn”.

Hồng Hoa
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Tiếp nối thành công các cuộc đối 
thoại những năm trước, Chiều 
ngày 22/10/2021, PTC1 đã tổ 

chức đối thoại định kỳ năm 2021 giữa 
Giám đốc và Người lao động Công 
ty. Đồng chí Nguyễn Phúc An – Giám 
đốc Công ty và đồng chí Trần Minh 
Tuấn – Chủ tịch Công đoàn Công ty 
đồng chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội 
nghị còn có các đồng chí lãnh đạo 
các phòng chức năng và tổ đối thoại 
PTC1 được thành lập theo quyết định 
số 311/QĐ-CĐPTC1 ngày 26/3/2021.

Sau khi trình bày thông tin cơ bản 
về tình hình sản xuất kinh doanh 9 
tháng đầu năm 2021, phương hướng 
nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại 
và tiếp tục giải đáp các kiến nghị tại 
Hội nghị người lao động năm 2021; 
Với tinh thần dân chủ, cởi mở, tôn 
trọng, mong muốn lắng nghe đầy đủ 

và trực tiếp ý kiến của người lao động, 
Giám đốc PTC1 đã dành lượng thời 
gian khá lớn để Ban chấp hành Công 
đoàn truyền đạt các nguyện vọng, các 
kiến nghị đề xuất của tập thể người 
lao động PTC1. Tại Hội nghị đã có 08 
ý kiến đối thoại liên quan đến các vấn 
đề như: đảm bảo đời sống người lao 
động, đảm bảo quyền lợi Người lao 
động và kiến nghị sửa đổi một quy 
định… được tổ đối thoại chuyển tới 
để đồng chí Giám đốc nghiên cứu và 
trả lời.

Qua lắng nghe, Giám đốc Công ty 
đã chỉ đạo đại diện các Phòng chuyên 
môn tiếp thu và làm rõ từng nội dung, 
nhóm vấn đề, qua đó cơ bản đáp ứng 
được nguyện vọng, giải đáp được 
phần lớn những kiến nghị của người 

HIỆU QUẢ CỦA ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP
Đối thoại với người lao động là một hoạt động luôn được cấp ủy, lãnh đạo các cấp tại Công ty Truyền tải 

điện 1 (PTC1) quan tâm, triển khai thực hiện. Qua mỗi lần tổ chức, chất lượng và hiệu quả các cuộc tiếp xúc, 
đối thoại không ngừng được nâng lên. Tại hội nghị đối thoại đã phát hiện và giải quyết được nhiều vấn đề 
người lao động quan tâm, nâng cao hơn tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cũng như ý thức 
của người lao động trong tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước; đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của PTC1.

Đối thoại định kỳ năm 2021 giữa Giám đốc và NLĐ PTC1. 
Đ/c Nguyễn Phúc An - Giám đốc Công ty và đ/c Trần Minh Tuấn – Chủ tịch Công 

đoàn Công ty đồng chủ trì Hội nghị

Đ/c Trần Minh Tuấn – Chủ tịch Công đoàn PTC1 đồng chủ trì đối thoại định kỳ 
năm 2021
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 Công nhân QLVH đường dây vận chuyển vật tư, thiết bị đến chân 
công trình trước ngày thi công

  Nhằm mục đích nâng cao tính ổn định, an toàn trong vận 
hành, Công ty truyền tải điện 1 (PTC1) đã giao nhiệm vụ cho Truyền 
tải điện (TTĐ) Nghệ An lập phương án, thi công Sửa chữa, thay 
cách điện dây dẫn 94 vị trí đường dây 500kV Nho Quan - Hà Tĩnh 
1 (573, 574 T500NQ - 580, 581 T500HT). Bộ máy điều hành được 
đặt tại Trụ sở Truyền tải điện Nghệ An. Số 95, Đ.Nguyễn Trường Tộ, 
P.Đông Vĩnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

 Theo kế hoạch, Thời gian chuẩn bị: 01 ngày. Thời gian thi công: 
Cắt điện đường dây 500kV Nho Quan - Hà Tĩnh 1 (573, 574 T500NQ 
- 580, 581 T500HT) cũ (ĐZ 574,564 NMĐ Nghi Sơn 2 - 574,573 Nho 
Quan (T500NQ) & ĐZ 573, 563 NMĐ Nghi Sơn 2 - 580,581 Hà Tĩnh 
(T500HT) mới trong 03 đêm từ 20-22/10/2021 (đêm cắt, ngày trả). 
Không cắt điện các đường dây giao chéo:

 Ông Lê Trọng Thái, Giám đốc TTĐ Nghệ An (ngoài cùng bên phải) 
trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, động viên công nhân tại chân công trình

 Cung đoạn đường dây thay thế cách điện bao gồm 94 vị trí 
cột thuộc quyền quản lý của đội TTĐ của Đội TTĐ Vinh, Đội TTĐ 
Yên Thành và đội TTĐ Nghĩa Đàn. Tổng số nhân lực huy động cho 
công trình này là 175 người, trong đó TTĐ Nghệ An sử dụng 4 đội 

lao động. Đối với những nội dung kiến nghị, đề 
xuất không thuộc thẩm quyền giải quyết, Giám 
đốc và Chủ tịch Công đoàn PTC1 thống nhất giao 
cho Phòng TCNS phối hợp với Công đoàn tổng 
hợp và gửi lên Tổng Công ty xem xét giải quyết 
và trả lời Người lao động sớm nhất khi có kết quả, 
đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của 
người lao động.

Đ/c Nguyễn Phúc An - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
PTC1 phát biểu tại Hội nghị

 Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phúc 
An - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty khẳng định 
qua hội nghị đối thoại đã giúp lãnh đạo Công ty 
được trực tiếp lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến 
nghị, đề xuất cũng như nắm bắt được tâm tư, 
nguyện vọng của người lao động, từ đó kịp thời 
giải quyết những vấn đề mà người lao động quan 
tâm. Thông qua hoạt động đối thoại góp phần cụ 
thể hóa cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, 
người lao động làm chủ theo phương châm "dân 
biết, dân bàn, dân kiểm tra", từ đó phát huy vai 
trò giám sát và phản biện xã hội của các đoàn thể 
chính trị xã hội; củng cố mối quan hệ giữa Đảng, 
lãnh đạo Công ty với người lao động, kịp thời phát 
hiện những vấn đề vướng mắc phát sinh trong lao 
động sản xuất để đề xuất, giải quyết hoặc nghiên 
cứu bổ sung đầy đủ các Nghị quyết, chủ trương 
một cách phù hợp với thực tiễn, qua đó tiếp tục 
xây dựng PTC1 thành một tập thể đoàn kết thống 
nhất, duy trì mối quan hệ lao động hài hòa trong 
doanh nghiệp, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng 
và phát triển Công ty.

Lê Quốc
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đường dây của đơn vị gồm 98 người, 
quân số còn lại được PTC1 điều động 
hỗ trợ từ 03 đơn vị: TTĐ Ninh Bình, 
TTĐ Thanh Hóa, TTĐ Hà Tĩnh để thay 
thế 3.480 bát sứ. Để thi công công 
trình đã phải sử dụng 4,5 tấn dụng 
cụ thi công; 32,03 tấn Vật tư. Phương 
tiện vận tải gồm: 10 xe ô tô UOAT; 10 
xe tải 3,5 tấn...

Theo ông Phạm Thanh Hải, Phó 
giám đốc TTĐ Nghệ An: Đây là nhiệm 
vụ hết sức quan trọng trong quá trình 
vận hành lưới điện 500kV, nhằm bảo 
đảm đường dây vận hành an toàn 
trong thời tiết, khí hậu miền Trung 

nắng, gió, mưa bão, đường dây 500kV 
huyết mạch Bắc Nam, góp phần phát 
triển kinh tế xã hội và đảm bảo an 
ninh quốc phòng của đất nước.

 Công trình được thực hiện đúng 
vào thời điểm dịch bệnh diễn biến 
phức tạp, việc đi lại, ăn nghỉ giữa các 
địa phương rất khó khăn. Tuy nhiên, 
là đơn vị chủ quản, Truyền tải điện 
Nghệ An đã chỉ đạo các Đội TTĐ Vinh, 
Đội TTĐ Yên Thành, đội TTĐ Nghĩa 
Đàn phối hợp tốt với chính quyền các 
địa phương thực hiện nghiêm túc các 
thủ tục phòng chống dịch COVID-19 
theo quy định của Bộ Y tế, tạo điều 

kiện cho các đội công tác thực hiện 
nhiệm vụ một cách thuận lợi hơn.

Trong quá trình thi công, để đảm 
bảo không đứt gẫy về công suất điện 
phục vụ sản xuất do đó Công trình 
chỉ thi công vào ban đêm, trả điện 
đúng giờ theo kế hoạch, bên cạnh đó 
không cắt điện các đường dây giao 
chéo đòi hỏi thực hiện các biện pháp 
an toàn cũng như công tác chuẩn bị 
phải rất chu đáo như: Chuẩn bị ánh 
sáng đầy đủ, vận chuyển vật tư tập 
kết tại chân công trình từ một ngày 
trước do đó tiến độ công trình đã 
được thực hiện theo đúng kế hoạch. 
Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người 
và thiết bị.

   Được sự động viên và chỉ đạo 
kịp thời của các cấp Lãnh đạo, với 
sự cố gắng của những người “Lính 
Truyền tải điện”, công trình Sửa 
chữa, thay cách điện dây dẫn 94 vị 
trí đường dây 500kV Nho Quan - Hà 
Tĩnh 1 nói chung và các vị trí do TTĐ 
Nghệ An thực hiện đã hoàn thành 
theo kế hoạch đề ra. Việc hoàn thành 
công trình ngoài đảm bảo vận hành 
an toàn đường dây 500kV Bắc Nam 
đây còn là công trình chào mừng 30 
năm Năm ngày thành lập TTĐ Nghệ 
An (14/11/1991 - 14/11/2021) và 67 
năm ngày truyền thống ngành Điện 
lực Việt Nam.

Hải Triều

HOÀN THÀNH SỬA CHỮA, THAY CÁCH ĐIỆN DÂY DẪN 
94 VỊ TRÍ ĐƯỜNG DÂY 500KV NHO QUAN - HÀ TĨNH 1

Đường dây 500kV Nho Quan - Hà Tĩnh 1 (573, 574 T500NQ - 580, 581 T500HT), do Truyền 
tải điện (TTĐ) Nghệ An quản lý cung đoạn từ vị trí 347-600 (254Vt), tổng chiều dài 109,9km. 
Đường dây này được đưa vào vận hành từ năm 1994, đây là đường dây 500kV Hòa Bình - Hà 
Tĩnh. Qua 26 năm vận hành, với điều kiện địa hình, khí hậu khắc nghiệt, mưa nắng thay đổi 
bất thường, độ chênh nhiệt độ theo mùa lớn, do vậy cách điện xuất hiện hiện tượng lão hóa, 
đã làm suy giảm khả năng cách điện của đường dây.

 

Người công nhân phải treo mình trên độ cao 40-50m để thay thiết bị vào ban đêm
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Khắc phục sự cố trên lưới luôn là một 
trong những tiêu điểm quan trọng trong 
công tác vận hành an toàn lưới điện. Trong 
số các sự cố gặp phải tại các TBA 110kV, trạm 
trung gian hay trên lưới điện thì phần lớn do 
chim chóc gây ra. 

Số sự cố điện do chim chóc gây ra tại PC 
Thừa Thiên Huế  trong năm năm 2019 
chiếm 10,26%, một tỉ lệ tương đối cao. Bên 

cạnh đó, nhân lực tại đơn vị hiện nay không đủ để 
giám sát theo dõi lưới điện do các trạm 110kV ở xa, 
hiện đang vận hành không người trực và hệ thống 
lưới điện trải dài. Các biện pháp phòng chống phổ 
thông như: đèn nhấp nháy, dây nilon phản quang 
hay còi hú đuổi chim chỉ mang tính nhất thời, chưa 
thực sự đem lại hiểu quả cao trong việc ngăn chặn 
sự cố do chim chóc gây ra.

Trước tình hình đó, PC Thừa Thiên Huế đã đưa 
ra ý tưởng lắp đặt đèn laser để đuổi chim bằng cách 
dùng một thiết bị tạo tia laser với thông số kỹ thuật: 
Bước sóng 532nm để cho ra tia sáng màu xanh 
lục, tia chiếu ra với đường kính 13-15mm, điện áp 
đầu vào 12VDC, công suất đầu ra 200mW, chiếu xa 
1,2km. Một bộ mô-tơ để giúp thiết bị trên có thể 
di chuyển theo trục dọc và ngang. Một tấm pin 
năng lượng mặt trời và bộ chuyển mạch để chuyển 
điện áp phù hợp với các thiết bị. Một camera hồng 
ngoại có khả năng quan sát cả ngày lẫn đêm và một 
camera nhiệt phát hiện vật thể phát ra nhiệt ở phía 
sau một vật thể khác. Một thiết bị Raspberry Pi 3 để 
vận hành, lập trình các hoạt động cho camera.

Khi thiết bị hoạt động, camera sẽ quét vào các 
vị trí máy biến áp hay cột điện, ghi hình và so sánh 
với các ảnh dữ liệu được quy định là có vật thể lạ, 
sau đó chiếu đèn quanh khu vực được định sẵn. 
Thiết bị vận hành theo chế độ bán tự động, nghĩa 
là con người có thể điều khiển nó từ xa.

Qua kết quả kiểm tra trên thực tế, khi chiếu 
tia ánh sáng laser màu về phía những con chim, 
chúng sẽ tự động bay đi ngay lập tức. Nếu ý tưởng 
này được đưa vào áp dụng sẽ giúp đẩy lùi chim 
chóc hiệu quả trên khoảng cách xa và không gian 
rộng, đảm bảo xua đuổi được chim trong các phạm 
vi được định sẵn.

LẮP ĐẶT ĐÈN LASER ĐUỔI CHIM 
NHẰM GIẢM SỰ CỐ TRÊN LƯỚI ĐIỆN

 
Hình ảnh minh họa về thiết bị

 
Hình minh họa tầm hoạt động rộng của thiết bị
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SỬA CHỮA CÓ CẮT ĐIỆN 
CÁC ĐƯỜNG DÂY 500KV 

THUỘC ĐỊA BÀN TRUYỀN TẢI ĐIỆN TÂY BẮC 2 QUẢN LÝ

Để đảm bảo cho đường dây vận hành an toàn liên tục, từ những ngày 
cuối tháng 9 đến trung tuần tháng 10, trong vòng 20 ngày Truyền tải điện 
(TTĐ) Tây Bắc 2 đã triển khai 3 đợt sửa chữa có cắt điện các đường dây 500kV 
với khối lượng công việc lớn.

Với diễn biến phức tạp, khắc nghiệt của khí hậu vùng miền, trong thời gian 
qua trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên đã xảy ra hiện tượng 
lốc xoáy cục bộ với cường độ lớn, tần suất tăng cao. Điều này dẫn đến việc 

dây dẫn giao động mạnh, tăng khả năng văng vào phía vách ta luy dương, tiềm ẩn 
nhiều nguy cơ vi phạm khoảng cách gây ra sự cố phóng điện. Mặt khác, khí hậu 
thay đổi thất thường cũng làm cho tuổi thọ các phụ kiện của đường dây 500kV 
rút ngắn lại. Theo các kết quả kiểm tra tầm soát nhiệt dọc thân chuỗi cách điện 
composite đường dây 500kV Sơn La - Hòa Bình, nhiều vị trí có hiện tượng biến 
động tăng nhiệt độ dọc thân chuỗi cách điện bất thường qua mỗi lần kiểm tra. Bởi 
vậy, để đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị, không ảnh hưởng đến nền kinh 
tế và an sinh xã hội của cả nước nói chung, các tỉnh Tây Bắc nói riêng, Truyền tải 
điện Tây Bắc 2 nhanh chóng triển khai đưa vào sửa chữa lớn các đường dây 500kV 
Sơn La - Hòa Bình và Sơn La - Lai Châu.

Thi công thay cách điện Composite tại vị trí 128 và 139 đường dây 500kV Sơn La - Hòa Bình

 Trong hai ngày 27 và 28 tháng 09 năm 2021, đơn vị thực hiện sửa chữa lèo 
dây dẫn chống văng lắc đường dây 500kV Sơn La - Thủy điện Lai Châu (570T500SL 

  Trong khi hầu  như mọi 
phương pháp truyền thống 
đều phải chọn tiếng ồn làm 
tiêu chí bắt buộc để xua 
đuổi chim chóc như: đèn 
nhấp nháy, dây nilon phản 
quang hay còi hú thì thiết bị 
lại  thân thiện với môi trường 
do không hề gây ra một tiếng 
ồn. Thiết bị còn có tính cơ 
động rất cao nhờ khả năng 
hoạt động độc lập và không 
phụ thuộc vào nguồn điện, 
điều này giúp người vận hành 
có thể khảo sát và lắp đặt tại 
hệ thống tại các vị trí đem lại 
hiệu quả cao nhất.

Xem xét về khả năng mở 
rộng, thiết bị có thể được gắn 
trên robot tự hành tại các TBA, 
đây cũng là đề tài nghiên cứu 
khoa học năm 2020 mà PC 
Thừa Thiên Huế đã đăng ký. 
Khi đó, robot tự hành sẽ di 
chuyển quanh TBA mang theo 
đèn laser và chiếu đèn để xua 
đuổi chim, chuột kết hợp khi 
kiểm tra định kỳ trong trạm. 
Trường hợp robot có tích hợp 
camera quan sát và bộ điều 
khiển trung tâm thông minh 
thì có thể phát triển thêm khả 
năng tự động nhận dạng hình 
ảnh để chỉ chiếu đèn laser mỗi 
khi phát hiện chim bay vào 
vùng quan sát trong trạm.

Với các thiết bị chính của 
hệ thống đã sẵn có trên thị 
trường nên việc lắp đặt cấu 
hình hoàn thiện là khả thi với 
chi phí đầu tư vào khoảng từ 
15 triệu đến 20 triệu đồng. 
Khi triển khai  lắp đặt tại các 
TBA 110kV, trạm trung gian 
hoặc gần các vị trí cột trên 
lưới phân phối thường xuyên 
xảy ra sự cố điện do chim 
chóc gây ra, thiết bị sẽ góp 
phần đảm bảo an toàn cho 
lưới điện, giúp giảm tối đa sự 
cố trên lưới điện do chim chóc 
gây ra.

Nguyên Quang
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-573TĐLC). Đợt 1 diễn ra thành công, kết thúc lúc 17h00 
ngày 28/9/2021.

 Bổ sung tụ bù tại đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu

  Tiếp đó, để khắc phục tình trạng phát nhiệt bất 
thường của đường dây 500kV Sơn La - Hòa Bình, ngày 09 
tháng 10 đến ngày 11 tháng 10 năm 2021, đơn vị đã tiến 
hành sửa chữa thay thế cách điện và phụ kiện đường dây 
33 vị trí trong cung đoạn Fooctich T500SL- 210 Đường dây 
580 Sơn La (T500SL) - 574 Hòa Bình (T500HB). Đây là đợt 
thay thế cách điện composite hiện hữu của các vị trí bằng 
cách điện thủy tinh với tải trọng, chiều dài tương ứng, 
thay thế sừng phóng và vòng đẳng thế phù hợp, chiều dài 
dòng rò đáp ứng tính toán theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 
công công trình.

 Trong hai ngày 17 đến ngày 18 tháng 10 năm 2021, 
tiếp tục sửa chữa lèo dây dẫn chống văng lắc bằng cách bổ 
sung tạ bù các vị trí cột néo hai thân tại 96 vị trí của đường 
dây 500kV Sơn La - Lai Châu (571T500SL - 572T500LC và 
570T500SL- 573TĐLC). Đợt thi công này do đội Truyền tải 
điện Tuần Giáo quản lý.

 Để hoàn thành khối lượng công việc này, đơn vị đã 
phải điều động toàn bộ lực lượng công nhân Quản lý vận 
hành đường dây của Đơn vị. Các đội công tác được chia 
thành 12 nhóm, mỗi nhóm 5 người, với khối lượng vật 
tư đơn vị tính bằng tấn. Đối với đường dây T500SL- 210 
Đường dây 580 Sơn La (T500SL) - 574 Hòa Bình (T500HB), 

riêng dụng cụ thi công đã là 6,8 tấn/33 vị trí, trung bình 
0,2 tấn/vị trí. Vật tư thi công là 26,5296 tấn/33 vị trí, trung 
bình 0,8 tấn/vị trí. Đối với công trình lắp tạ bù tại đường 
dây 500kV Sơn La - Lai Châu, dụng cụ thi công 4,8tấn/ 96 vị 
trí, vật tư thi công (tạ bù + bu lông tạ bù) 46VT/274 chuỗi 
x 50kg/chuỗi + 548 bộ x 0,79kg/bộ đường dây 571T500SL 
- 572T500LC và 50VT/298 chuỗi x 50kg/chuỗi + 596 bộ x 
0,79kg/bộ của đường dây 570T500SL- 573TĐLC, tổng khối 
lượng là 29,5 tấn.

Điều đáng chú ý là tất cả dụng cụ thi công và vật tư 
đều được vận chuyển thủ công lên tuyến với thời tiết mưa 
nắng thất thường, ảnh hưởng của bão số 7, cộng thêm địa 
hình đồi núi dốc, đất đỏ gặp mưa lầy lội, trơn trượt. Chỉ 
nghe thôi cũng phần nào thấu hiểu được sự vất vả của 
những người lính truyền tải điện lớn nhường nào. Công 
việc bắt đầu lúc sáng sớm và kết thúc khi tối muộn, các 
anh làm thông tầm, buổi trưa là những bữa ăn tạm bợ tại 
cột, vì mỗi lần lên xuống di chuyển để đi ăn rất khó khăn. 
Với tinh thần đồng đội và sự cống hiến hết mình, các anh 
đã cố gắng hết sức có thể để hoàn thành sớm khối lượng 
công việc được giao.

  Tuy vất vả nhưng sau đó luôn có sự đồng hành, 
quan tâm của Lãnh đạo. Tại công trường thi công, đồng 
chí Giám đốc Nguyễn Văn Sơn và đồng chí Nguyễn Công 
Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn TTĐ Tây Bắc 2 đã có mặt 
kịp thời động viên tinh thần anh em vượt khó hoàn thành 
nhiệm vụ.

 Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Bí Thư Đảng Ủy, Giám đốc TTĐ Tây 
Bắc 2 thăm và tặng quà cho công nhân tại các vị trí thi công

 Sau chuỗi ngày gian nan thì thành công cũng đến, 
dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Giám đốc, phó 
Giám đốc phụ trách, cán bộ phòng Kỹ Thuật Truyền tải, 
cùng với sự nỗ lực hết sức mình của toàn thể anh em khối 
đường dây khối lượng công việc mặc dù rất lớn nhưng đã 
hoàn thành đúng tiến độ, trả lưới thành công, đảm bảo 
an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị, thành công 
tốt đẹp.

Quốc Chiêu

Ñieän & Ñôøi soáng     42

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏCî



Theo chân các anh công nhân đi 
xử lý sự cố trong mùa mưa bão, 
chúng tôi mới thấu hiểu được 

tính chất công việc thường ngày của 
những người lính áo cam. Một ngày 

mới bắt đầu của anh em công nhân 
Đội Quản lý điện tổng hợp Quảng 
Sơn - Điện lực Gia Nghĩa hoạt động 
trên địa bàn xã Quảng Sơn, cung cấp 
điện sinh hoạt cho bà con nhân dân 

xã Quảng Sơn và huyện Đắk Glong. 
Anh em bắt đầu công việc từ rất sớm, 
sớm hơn những đồng nghiệp khác 
cùng đơn vị. 6 giờ 45 phút, các anh em 
trong đội phải có mặt đầy đủ, tham 
gia sinh hoạt chuyên môn, nghiệp 
vụ trước khi làm việc. Đội trưởng sẽ 
quán triệt từng công việc cụ thể, xác 
định rõ nhiệm vụ trong ngày và luôn 
sẵn sàng có mặt để xử lý tình huống 
bất ngờ có thể xảy ra. Trước khi xuất 
phát, anh em trong đội phải kiểm tra 
kỹ lưỡng các trang thiết bị, dụng cụ 
cần thiết, phục vụ công việc cho ngày 
mới.  Anh Nguyễn Thanh Bình, Đội 
trưởng Đội Quản lý điện tổng hợp 
Quảng Sơn cho biết: “Quảng Sơn có 
địa bàn tương đối rộng, địa phương 
khó khăn về mọi mặt, cuộc sống của 
người dân thiếu thốn đủ thứ. Thấu 
hiểu được những khó khăn của bà 
con trong vùng, với thông điệp sẵn 
sàng nhận lệnh, nhanh chóng lên 
đường làm nhiệm vụ, anh em trong 
đội chúng tôi bất kể thời gian nào, 
thời tiết ra sao, sẵn sàng xuống địa 
bàn xử lý các sự cố mất điện, và xem 
đây là tiêu chí đặt lên hàng đầu. Mọi 
người, ai cũng như ai, hiểu được tầm 
quan trọng của công việc mình thực 
hiện, từ đó, cố gắng làm cho thật tốt”.

Thợ điện vùng núi di chuyển 
cũng rất linh hoạt, đi xe máy, xe cày 
nhiều lúc phải “cuốc” bộ hơn tiếng 
đồng hồ vào nơi để sửa điện là chuyện 
bình thường.  "Còn chuyện sửa điện 
vào buổi tối hôm trước nhưng về 
đến nhà sáng hôm sau thì diễn ra 
thường xuyên. Nhà người dân ở xa, 
nhận được tin báo mất điện chập tối, 
mình lên đường ngay, tới nơi hơn 21 
giờ, làm việc và quay trở về tới nhà thì 
cũng đã 1 đến 2 giờ sáng ngày hôm 
sau", anh Bình tâm sự thêm. Thường 

Công nhân PC Đắk Nông khắc phục sự cố lưới điện sau mưa bão

Những cung đường đất đỏ vào các thôn buôn vùng sâu 

Những chiến binh áo cam thầm lặng
Lưới điện do PC Đắk Nông quản lý vận hành trải dài trên địa bàn rộng, đi qua nhiều sông suối, rừng 

rậm, gần khu vực quặng boxit nên tình trạng giông sét với tần suất liên tục thường xuyên xảy ra... Bước 
vào mùa mưa, những cung đường vào các thôn buôn vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Nông càng trở nên 
khó khăn hơn. Do đó, mỗi khi có sự cố trên lưới điện là nỗi vất vả của anh em thợ điện miền núi cũng 
không thể nào kể hết được. 
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thì những lần xử lý sự cố về trễ mới 
là lúc các anh bắt đầu ngồi vào mâm 
cơm với anh em đồng nghiệp. Tưởng 
chừng khung giờ này có thể thở phào 
nhẹ nhõm để ăn nhanh bữa cơm 
muộn và về với gia đình, nhưng cũng 
đã có nhiều câu chuyện dở khóc dở 
cười, đi sự cố về muộn lại gặp mưa 
lớn, những cung đường đất đỏ trở 
nên khó khăn xe máy không thể di 

chuyển được đành phải xin ở lại nhà 
dân.  Anh Đỗ Thành Việt, Công nhân 
Đội Quản lý điện tổng hợp Quảng 
Sơn cho biết:  “Mùa mưa bão chính 
là một trong những mùa làm việc áp 
lực nhất của anh em trong đội. Khối 
lượng công việc nhiều nhưng với tinh 
thần trách nhiệm, mọi người luôn cố 
gắng, tập trung sửa chữa, khắc phục 
sự cố một cách nhanh nhất để đảm 

bảo cấp điện cho nhân dân. Vì vậy, 
nhiều người thường ăn uống qua loa 
và ít có thời gian nghỉ ngơi”.

Còn nhớ mùa mưa năm 2017, 
mưa liên tục 4 tháng làm cho anh em 
công nhân Điện lực Tuy Đức không 
có ngày nghỉ bên gia đình và người 
thân. Điện lực Tuy Đức với nhiệm vụ 
chính trị được giao đó  là xuất khẩu 
điện cho tỉnh Mondulkiri - Vương 
quốc Campuchia thông qua cửa khẩu 
Buprăng. Biên giới Campuchia và 
Việt Nam với hệ thống đường điện 
đi qua địa bàn phức tạp nên việc 
công tác quản lý vận hành đảm bảo 
cung cấp điện cho tỉnh bạn luôn gặp 
những rủi ro trắc trở. Thời điểm đó, 
những con đường đất đỏ bazan trở 
nên lầy lội, khối lượng công việc lại 
được nhân lên gấp nhiều lần. Ðã 17 
năm gắn bó với nghề điện, anh Phan 
Văn Lương, Ðội trưởng Ðội Quản lý 
vận hành đường dây và Trạm biến áp 
Điện lực Tuy Đức đã khắc phục không 
biết bao nhiêu sự cố trên các tuyến 
đường. Anh Lương chia sẻ:  “Những 
lần đi xử lý sự cố sau mưa bão gây sạt 
lở, đổ cột, giao thông đi lại trắc trở... 
Nhiều khi vừa khắc phục xong sự cố 
nơi này, chưa kịp về nhà thay quần 
áo lại nghe có tin báo sự cố nơi khác 
nên phải tiếp tục đến hiện trường để 
khắc phục. Thế nên, để gắn bó lâu 
dài với nghề điện, có lẽ cần phải có 
sự đam mê, không ngại vất vả, áp lực 
công việc; bởi công việc gần như luôn 
trong tinh thần sẵn sàng trực chiến 
với chúng tôi”.

Sau tất cả, niềm vui lớn nhất là 
khi thấy những người “chiến sỹ áo 
cam” an toàn trở về với vòng tay của 
gia đình, đồng nghiệp. Qua đó, mới 
thấy được sự cao quý và niềm tự hào 
khi là những người con của ngành 
điện, những người mang trên mình 
sứ mệnh thiêng liêng thắp sắng niềm 
tin cho nhân dân trên mọi nẻo đường. 
Dẫu còn nhiều khó khăn và vất vả 
nhưng  tập thể CBCNV  PC Đắk Nông 
với tất cả trách nhiệm và nhiệt huyết 
sẽ tiếp tục phát huy những kết quả 
đạt được luôn sẵn sàng hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao. 

Anh Thi - Nhật Linh

Chiến binh áo cam âm thầm lặng lẽ giữ gìn dòng điện xuyên suốt
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Theo đó,  Tổng Công ty EVNNPC 
đã có văn bản hướng dẫn, chỉ 
đạo các đơn vị thành viên khẩn 

triển khai thực hiện nhằm khuyến 
khích sự tham gia của đông đảo cán 
bộ, nhân viên và người lao động trong 
toàn tổng công ty cũng như góp phần 
lan tỏa và kêu gọi cộng đồng hưởng 
ứng hoạt động ý nghĩa này. 

 EVNNPC yêu cầu các đơn vị trực 
thuộc liên hệ với đầu mối tiếp nhận 
máu tại địa phương để tổ chức thực 
hiện và đăng ký thời gian, địa điểm, 
số lượng người dự kiến tham gia hiến 
máu; đồng thời có kế hoạch vận động 
và tuyên truyền đến toàn thể cán bộ 
công nhân viên (CBCNV) hưởng ứng 
tham gia chương trình Tuần lễ hồng 
EVN lần thứ VII.

Cụ thể, các đơn vị, căn cứ diễn 
biến thực tế của tình hình dịch 
COVID-19 tại địa phương, hạn chế tối 
đa việc tập trung để đảm bảo thực 
hiện nghiêm túc các hướng dẫn về 
phòng, chống dịch, phối hợp chặt 
chẽ với các bệnh viện tại địa phương 
để lựa chọn hình thức tổ chức an 
toàn, phù hợp nhất. Khuyến khích các 
đơn vị tổ chức điểm hiến máu riêng 
theo điều kiện cho phép. Tại cơ quan 

EVNNPC và các đơn vị trực thuộc có 
trụ sở Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức 01 
ngày (9/12/2021) tại trụ sở số 20 Trần 
Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Triển khai thường niên từ năm 
2015, chương trình hiến máu tình 
nguyện Tuần lễ hồng EVN với thông 
điệp “Vạn trái tim - Một tấm lòng” đã 
thu hút được đông đảo cán bộ công 
nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam trên toàn quốc cùng tham gia. 
Ước khoảng hơn 54.400 đơn vị máu 
đã được người EVN hiến tặng vào 
"ngân hàng máu" để cứu chữa cho 
người bệnh. Hưởng ứng chương trình 
Tuần lễ hồng do Tập đoàn phát động, 
đông đảo CBCNV Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc đã tích cực tham gia 
hoạt động nhân ái cao đẹp và coi đây 
là hành động ý nghĩa thể hiện trách 
nhiệm của mình đối với cộng đồng, 
xã hội. Qua các lần triển khai, tinh 
thần thiện nguyện của CBCNV Tổng 
công ty Điện lực Miền Bắc ngày càng 
được nhân rộng theo từng năm. Nếu 
như năm 2018, toàn Tổng công ty có 
3.322 người tham gia hiến máu, thu 
được 2.356 đơn vị máu; Năm 2019 có 
3.479 người tham gia, thu được 2.536 
đơn vị máu; Thì năm 2020 con số này 
đã tăng lên 3.630 người với 2.485 đơn 
vị máu thu được.

Bình Nguyên

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC SẴN SÀNG HƯỞNG ỨNG 
"TUẦN LỄ HỒNG EVN LẦN THỨ VII"

Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII sẽ được tổ chức tập trung từ ngày 6 đến 12/12/2021. Đây là một trong những hoạt 
động ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
triển khai hiệu quả trong nhiều năm qua. Hoạt động này càng trở nên đặc biệt ý nghĩa khi nguồn máu dự trữ cho cấp 
cứu, điều trị bệnh nhân ngày càng trở nên khan hiếm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
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Đây là một trong những chương 
trình thí điểm ứng dụng trí 
tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý, 

vận hành đường dây đang được PTC1 
triển khai nhằm thực hiện chủ trương 
chuyển đổi số của ngành điện.

Theo đó, từ tháng 4/2021, 
Truyền tải điện Hòa Bình (TTĐ) đã 
thực hiện thí điểm đưa công nghệ 
Lidar vào quản lý vận hành, hệ thống 
Lidar được gắn liền với UAV để bay 
và chụp ảnh trên các tuyến đường 

dây. Dựa vào dữ liệu Lidar quét tuyến 
đường dây, phần mềm phân tích sẽ 
thực hiện được công tác kiểm tra đo 
đạc số liệu và đưa ra các cảnh báo: Đo 
được chiều cao pha đất tại các điểm 
bất kỳ; phát hiện cây trong và ngoài 
hành lang vi phạm hành lang lưới 
điện; cảnh báo các vùng nguy hiểm, 
khoảng cách pha - vách không đảm 
bảo; phần mềm phân tích có khả 
năng dự báo cây phát triển vi phạm 
hành lang lưới điện; mô phỏng việc 
kiểm tra võng dây dẫn ở các điều 
kiện tải khác nhau; mô phỏng kiểm 
tra dây văng lắc…

Thiết bị làm việc theo nguyên 
tắc sử dụng các tia laser và các tia có 
bước sóng phù hợp đo tất cả các số 
liệu: Kích thước, tính toán khối lượng, 
thể tích và xây dựng bản đồ 3D của 
vật thể, bằng cách phát ra, thu nhận 
và phản hồi các tia rồi phân tích các 
dữ liệu đó để cho ra kết quả mong 
muốn. Đặc biệt, phần mềm còn có 
khả năng cho phép cảnh báo khi các 
số liệu (sau khi tự phân tích đánh giá) 
chạm ngưỡng quy phạm.

Theo ông Nguyễn Văn Giang - 
Giám đốc TTĐ Hòa Bình - cho biết, 
Lidar là thiết bị công nghệ sử dụng 
trí tuệ thông minh nhân tạo phân 
tích hình ảnh dưới dạng 3D quét trên 
dọc tuyến đường dây truyền tải điện. 
Nếu như thiết bị UAV và các thiết bị 
bay Flycam dạng bé hiện hữu đang 
sử dụng trong quản lý vận hành mới 
chỉ cho ta số liệu mang tính chất định 
tính. Thông qua các hình ảnh và video 
clip chỉ thu được kết quả bằng mắt, 
chưa có số liệu cụ thể hoặc những 
cảnh báo nguy cơ bằng những con 

PTC1 - Thử nghiệm công nghệ Lidar
trong quản lý vận hành đường dây truyền tải điện

Sau 4 tháng triển khai thí điểm giai đoạn 1 công nghệ Lidar gắn trên thiết bị bay 
không người lái (UAV) phục vụ công tác quản lý, vận hành đường dây tại Truyền tải điện 
Hòa Bình thuộc Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã cho kết quả khả quan, hiện đơn vị này 
đang chuẩn bị để tiến hành giai đoạn 2.

 TTĐ Hòa Bình thực hiện bay UAV có gắn Lidar bay quét đường dây thu thập dữ 
liệu (Ảnh: Mạnh Hùng)

Hình ảnh sau khi UAV có gắn Lidar bay quét tuyến đường dây là dữ liệu ảnh đám 
mây điểm dạng 3D (Ảnh: Mạnh Hùng)
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số, mặc dù vậy cũng đã giúp cho các 
cán bộ, công nhân quản lý vận hành 
đã kiểm soát, kiểm tra rất tốt nhất là 
ở các vị trí đồi cao, khuất núi, sông hồ 
địa hình phức tạp…

Tuy nhiên vấn đề đặt ra là làm 
sao để chúng ta lượng hóa được các 
hình ảnh đấy để xem có thể biết cây 
cao trong hành lang lưới điện, pha đất 
là bao nhiêu, cây cao như thế nào thì 
gây mất an toàn cho hành lang lưới 
điện, khoảng cách có đạt hay không 
đặc biệt là khả năng văng mắc giữa 
dây dẫn và vách núi ở mức độ như thế 
nào thì mất an toàn, các nguy cơ sạt 
lở… và công nghệ Lidar sẽ giúp giải 
quyết vấn đề này.

Hiện công nghệ mới này đã được 
Truyền tải điện Hòa Bình thí điểm 
trên cung đoạn 16-18 ĐZ 220 kV Hòa 
Bình - Nho Quan; Cung đoạn 137-142 
ĐZ 220kV Hoà Bình - Hà Đông; Cung 
đoạn 137-142 ĐZ 220kV Hoà Bình - Hà 
Đông; Cung đoạn 266-268 ĐZ 500kV 
Sơn La - Hoà Bình - Nho Quan; Cung 
đoạn 15-17 ĐZ 500kV Hòa Bình - Nho 
Quan; Cung đoạn 344 ĐZ 500kV Sơn 
La - Hoà Bình - Nho Quan.

Kết quả bước đầu của giai đoạn 
1 đã cho ra nhiều kết quả về khoảng 
cách pha đất, độ giao dây chéo, độ 
võng… tuy nhiên mới dừng lại ở 
con số. Giai đoạn 2 TTĐ Hòa Bình sẽ 
cố gắng nghiên cứu thông qua công 
nghệ này để đạt được những cảnh 
bảo và các dự báo, không cần phải tự 
tính toán, tự phân tích hình ảnh nữa, 
cán bộ quản lý chỉ cần cài đặt số liệu 
và nhập các ngưỡng vi phạm, mất an 
toàn để phần mềm tự tính toán và tự 
cho ra cảnh bảo để chuyến đến các 
thiết bị thông minh như: điện thoại, 
máy tính bảng, máy tính, các tin nhắn.

“Như vậy chỉ cần 1 tin nhắn chúng 
ta đã biết được vị trí đó có xuất hiện 
các nguy cơ mất an toàn hay không và 
giúp cho công tác quản lý vận hành 
đường dây được chính xác, nhanh 
chóng, kịp thời xử lý các khiếm khuyết 
hay nguy cơ các sự cố có thể xảy ra”, 
ông Nguyễn Văn Giang khẳng định.

Thời gian qua, PTC 1 đã đạt 
được nhiều thành tựu trong công tác 
chuyển đổi số mà điển hình là ứng 

Phát hiện cây trong và ngoài hành lang vi phạm hành lang lưới điện; 
dự báo cây phát triển vi phạm hành lang lưới điện (Ảnh: Mạnh Hùng)

Thiết bị điều khiển UVA có gắn Lidar (Ảnh: Mạnh Hùng)

Cảnh báo các vùng nguy hiểm, khoảng cách pha - vách không đảm bảo
 (Ảnh: Mạnh Hùng)

Ñieän & Ñôøi soáng     47

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏC î



dụng công nghệ AI trong công tác 
quản lý, vận hành đường dây truyền 
tải điện. Chia sẻ về vấn đề này, ông 
Hoàng Xuân Khôi - Phó Giám đốc 
PTC1 - cho biết: “Từ đầu năm 2021, 
công ty đã triển khai thử nghiệm 
công nghệ AI cho công tác quản lý, 
vận hành đường dây tại một số khu 
vực như: Triển khai thử nghiệm ứng 
dụng AI phân tích hình ảnh thu thập 
được từ camera giám sát trên cột 
đường dây 220 kV Tây Hà Nội - Chèm; 
triển khai thử nghiệm ứng dụng AI 

phân tích hình ảnh thu thập được từ 
camera giám sát trên cột đường dây 
220 kV NĐ Phả Lại-NĐ Mạo Khê .Kết 
quả bước đầy cho thấy, hệ thống AI 
thử nghiệm đã nhận diện được một 
số diều bay gần khu vực đường dây. 
Ngoài ra hệ thống đang tiếp tục thu 
thập dữ liệu diều, các đám cháy gần 
hành lang, các hoạt động bất thường 
ngoài hành lang có nguy cơ ảnh 
hưởng đến đường dây để tiếp tục cài 
đặt để nâng cao khả năng nhận diện 
cho hệ thống AI”.

Có thể khẳng định, ứng dụng 
AI cho phép phân tích nhanh và xử 
lý ảnh nhanh, thời gian thực hiện và 
hiệu quả với bài toán cụ thể và gửi 
thông báo (qua tin nhắn, email…) 
ngay đến người vận hành. “Phương 
pháp này không bị hạn chế về băng 
thông và đường truyền cũng như 
năng lượng cung cấp cho thiết bị xử 
lý phân tán. Tuy nhiên cần có nguồn 
cấp, Internet ổn định để hoạt động 
ổn định, liên tục”, ông Hoàng Xuân 
Khôi cho biết.

Cùng với ứng dụng AI, hiện 
PTC1 cũng đã ứng dụng nhiều công 
nghệ khác trong công tác quản lý, 
vận hành như: Triển khai thử nghiệm 
cảnh báo xâm nhập qua hàng rào; 
triển khai thử nghiệm soi phát nhiệt, 
và cảnh báo bất thường nhiệt độ mối 
nối dây dẫn và thanh dẫn; triển khai 
thử nghiệm giám sát người, phương 
tiện tại cổng trạm và người ra vào 
nhà điều khiển; triển khai áp dụng hệ 
thống định vị sự cố đường dây; triển 
khai áp dụng hệ thống định vị sự cố 
đường dây; triển khai hệ thống quan 
trắc, giám sát và cảnh báo sét và đã 
ứng dụng khai thác có hiệu quả trong 
công tác quản lý vận hành lưới truyền 
tải điện… cùng nhiều phần mềm 
quản trị nội bộ khác.

Quốc Chiêu

Chương trình Tuần lễ hồng EVN là hoạt động mang ý 
nghĩa thiết thực hướng về cộng đồng xã hội, đóng 

góp lượng máu phục vụ cấp cứu và dự phòng cho người 
bệnh đặc biệt là bệnh nhi, nhất là trong thời điểm cuối 
năm luôn khan hiếm lượng máu dự phòng.

Kết quả hiến máu trong Tuần lễ hồng EVN từ năm 2015 - 2020

Đây cũng là một trong những hoạt động kỷ niệm 
Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12), 
hưởng ứng thực hiện chương trình “Tháng tri ân khách 
hàng” của EVN hằng năm.

Với những thành tích đã đạt được trong hiến 
máu nhân đạo, tháng 12/2020, Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Y tế và được 
Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương xét trao Giải 
thưởng “Giọt hồng” năm 2020.

Năm nay, Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII diễn ra từ 
6-12/12/2021.

Xuân Tiến

UAV gắn thiết bị Lidar chuẩn bị cất cánh bay khảo sát (Ảnh: Mạnh Hùng)

QUA 6 NĂM TỔ CHỨC TUẦN LỄ HỒNG EVN,
ĐÓNG GÓP HƠN 54.400 ĐƠN VỊ 

MÁU CỨU CHỮA NGƯỜI BỆNH

Triển khai thường niên từ năm 2015, chương trình hiến máu 
tình nguyện Tuần lễ hồng EVN với thông điệp “Vạn trái tim - Một 
tấm lòng” đã thu hút được đông đảo cán bộ công nhân viên Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam trên toàn quốc cùng tham gia. Ước khoảng 
hơn 54.400 đơn vị máu đã được người EVN hiến tặng vào “ngân 
hàng máu” để cứu chữa cho người bệnh.
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Theo đó, đơn vị đã da dạng nhiều hình 
thức tuyên truyền như phát tờ rơi, 
treo benner tuyên truyền các cách 

thức phòng tránh tai nạn điện, hướng dẫn 
các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, an 
toàn, hiệu quả. Tính đến thời điểm hiện tại, 
Điện lực Đức Thọ đã tiến hành phát được 
gần 1000 tờ rơi tuyên truyền an toàn điện 
và treo benner tuyên truyền tại các trường 
học và điểm tập trung đông người...

Bên cạnh đó,   đơn vị cũng rất chú 
trọng đến công tác tuyên truyền, khuyến 
cáo người dân chủ động kiểm tra dây dẫn 
sau công tơ của khách hàng, phối hợp với 
người dân thay thế các dây dẫn kém chất 
lượng, không đảm bảo an toàn, hạn chế tối 
đa tình trạng cháy nổ, chạm chập hệ thống 
điện của khách hàng; cung cấp những 
kiến thức cơ bản, cách xử lý trong các tình 
huống bị điện giật... giúp người dân chủ 
động khi có tình huống sự cố xảy ra.

 Song song với việc tuyên truyền sâu 
rộng đến người dân về an toàn điện, đơn vị 
cũng tăng cường phối hợp với người dân 
chặt tỉa cây vi phạm hành lang an toàn lưới 
điện, hỗ trợ chính quyền địa phương hoàn 
thiện các tiêu chí nông thôn mới, vận động 
bà con Nhân dân không trồng mới cây dưới 
hành lang lưới điện, đảm bảo khoảng cách 
an toàn...

Với những giải pháp đồng bộ trong 
việc tuyên truyền trong Nhân dân sử dụng 
điện an toàn tiết kiệm, xử lý hành lang lưới 
điện hạ áp nông thôn, tin rằng trong thời 
gian tới Điện lực Đức Thọ sẽ khắc phục 
được tình trạng mất an toàn điện trong 
dân, đảm bảo việc cung cấp điện an toàn 
phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội 
của địa phương.

Phương Thảo

ĐIỆN LỰC ĐỨC THỌ CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC 

TUYÊN TRUYỀN, ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐIỆN TRONG DÂN

Đảm bảo an toàn điện trong dân là nhiệm vụ trọng tâm và là nỗi trăn trở lớn đối với ngành 
Điện nói chung và tập thể Điện lực Đức Thọ nói riêng. Để công tác an toàn điện trên địa bàn được 
triển khai hiệu quả, thời gian qua, Điện lực Đức Thọ đã đồng bộ nhiều giải pháp trong đó chú trọng 
đến công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của người dân trong việc sử dụng điện an 
toàn, hiệu quả.

 Công nhận Điện lực Đức Thọ - Công ty Điện lực Hà Tĩnh thực hiện 
cắt tỉa cây, bảo vệ hành lang

Treo banner tuyên truyền tại các trường học và điểm tập trung đông người
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Sử dụng bình giữ nhiệt đúng 
cách

Với bình giữ nhiệt sử dụng lần 
đầu, trước khi dùng nên dùng nước 
rửa chén hoặc bột baking soda hoặc 
giấm để rửa sạch cũng như khử mùi 
sản phẩm mới trong bình. Như thế, 
khi dùng bình trữ nước sẽ không ảnh 
hưởng đến mùi vị và chất lượng nước 
sử dụng.

Không đựng nước có tính axit 
trong bình giữ nhiệt, một số loại nước 
có tính chua như nước cam, nước táo 
mèo, nước sấu ngâm hay dưa muối, 
cà muối không nên tích vào bình giữ 
nhiệt. Bởi axit trong các loại nước 
này sẽ làm tan nhanh và mạnh các 
kim loại nặng còn tồn dư trong bình, 
đặc biệt là asen, đồng, chì, thủy ngân 
đều là các chất có hại cho cơ thể. Nếu 
sử dụng bình kém chất lượng, được 
tạo ra từ inox mà trong thành phần 
có chứa nhiều kim loại, khi đựng các 
loại nước trên, tính axit trong  món 
ăn  thức uống này sẽ kích thích quá 
trình giải phóng kim loại nặng trong 
inox và gây ảnh hưởng không tốt đến 
sức khỏe.

Cần chú ý mức độ chịu nhiệt của 
loại bình bạn đang sở hữu, một số sản 
phẩm có giới hạn mức chịu nhiệt dưới 
nhiệt độ sôi, ở khoảng 70 – 80 độ C, 
cần lưu ý để tránh trữ nước quá nóng 
có thể gây hư hỏng bình hoặc gây 
phản ứng với chất liệu bề mặt bình 
sản sinh chất gây hại.

Không nên đổ nước hay thức 
uống đầy sát miệng bình, dễ gây trào 
khi đóng nắp và không đạt hiệu quả 
giữ nhiệt tốt nhất. Nên để 1 khoảng 
trống không khí trên mặt bình sẽ cho 
hiệu quả giữ nhiệt lâu hơn.

Người dùng không nên đặt bình 
giữ nhiệt trong tủ lạnh, vì chất lỏng 
trong bình sẽ giãn nở khi gặp lạnh 

và làm biến dạng bình, giảm hay mất 
hiệu quả giữ nhiệt của sản phẩm.

Không dùng bình giữ nhiệt trong 
lò vi sóng, vì bình giữ nhiệt làm bằng 
kim loại dễ gây cháy nổ. Nếu muốn 
làm nóng đồ uống thì hãy đổ nước ra 
một vật dụng khác để làm nóng sau 
đó cho lại vào bình.

Sau khi bỏ thức uống vào bình, 
cần kiểm tra nắp đậy phải đóng 
chặt, khớp ron để bình kín và giữ 
nhiệt tốt nhất, tránh rò rỉ nước khi 
di chuyển.

Trong quá trình sử dụng và cất 
giữ, tránh va đập hay lực tác động 
quá mạnh lên bình sẽ làm móp méo 
bình, khiến 2 lớp kim loại va chạm vào 
nhau, làm giảm khoảng không giữa 
2 lớp kim loại dẫn đến khả năng giữ 
nhiệt giảm sút.

Các chuyên gia cho rằng nước 
quả nên đựng trong bình nhựa, 
bình giữ nhiệt chỉ nên dùng giữ 
nhiệt nước đun sôi hoặc bảo quản 
đá lạnh trong thời gian không dài 
(đi học, đi dã ngoại). Với nước đun 
sôi hay đá lạnh trong bình, cũng 
không nên thay đổi nhiệt độ đột 
ngột từ nóng sang lạnh hoặc ngược 
lại. Đó là bởi điều này sẽ khiến cho 
bình bị co giãn, tuổi thọ bình cũng 
sẽ giảm theo. Muốn chuyển đổi, hãy 
để cho bình được trong trạng thái 
"tĩnh" 10-15 phút rồi mới đổ nước 
nóng/đá lạnh vào.

Khi sử dụng bình cần thường 
xuyên làm sạch và phơi khô để bình 
được bền. Ngoài ra, cần kiểm tra 
bình nước, thay bình nếu bình xuất 
hiện dấu hiệu bị hư hoặc có mùi 
nấm mốc.

Ngoài ra, khi sử dụng bình giữ 
nhiệt tuyệt đối không tự ý đập bỏ 
bình hay tháo rời bình giữ nhiệt. Điều 
này có thể làm phát tán amiăng ra 

bên ngoài vô cùng nguy hiểm đối với 
sức khỏe con người.

Cách vệ sinh bình giữ nhiệt

Trước hết, cần lưu ý, tuyệt đối 
không dùng các chất tẩy rửa mạnh, 
dung dịch gây ăn mòn (thuốc tẩy, 
axeton…) để vệ sinh bình giữ nhiệt.

Khi đựng nước lọc thông thường, 
bình chỉ cần dùng nước rửa chén rửa 
sạch và lau khô hoặc để khô tự nhiên 
là có thể sử dụng.

Sau khi trữ các thức uống giữ 
mùi, giữ cặn khác, bình cần được làm 
sạch kỹ lưỡng hơn để không ẩm mốc, 
sinh khuẩn và ảnh hưởng đến lần sử 
dụng sau.

Lưu ý khi chọn mua bình giữ 
nhiệt

Vì trên thị trường có rất nhiều chỗ 
bày bán bình giữ nhiệt, giá rẻ từ 200 
nghìn đồng, mắc có thể lên đến giá 
1-2 triệu đồng, tuy nhiên, lời khuyên 
là các bạn hãy mua loại bình giữ nhiệt 
có thương hiệu đàng hoàng rõ ràng 
để đảm bảo sức khỏe cũng như có 
điều kiện bảo hành để đảm bảo cho 
quyền lợi người  tiêu dùng  của bản 
thân. Không cần phải mua bình quá 
mắc tiền nhưng cũng đừng vì ham 
rẻ mà mua loại bình không bảo đảm 
chất lượng. 

Chú ý khi mua bình giữ nhiệt, 
bạn cần phải xem xét bề ngoài bình 
có bị trầy xước hay không, nhất là 
bên trong bình, nếu trầy xước thì lập 
tức đổi ngay vì khi đựng nước nóng, 
có thể sẽ vô tình khiến bạn nhiễm 1 
lượng độc nhỏ. Và sau khi mua về, 
bạn hãy dùng nước nóng khoảng 
100 độ C để sát trùng bình trước khi 
sử dụng.

Nhật Anh (Tổng hợp)

SỬ DỤNG BÌNH GIỮ NHIỆT THẾ NÀO 
ĐỂ AN TOÀN CHO SỨC KHỎE?

Hiện nay bình giữ nhiệt được nhiều người tin dùng 
cho nhiều mục đích khác nhau như đựng cháo, đựng trà, 
đựng nước hoa quả… Tuy nhiên, nếu sử dụng bình giữ 
nhiệt không đúng cách sẽ có thể gây hại cho sức khỏe.

Ảnh minh họa
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Khi nhận các tin nhắn nghi 
vấn, không rõ ràng, người tiêu 
dùng có thể gọi điện trực tiếp lên 
tổng đài chăm sóc khách hàng 
của các ngân hàng, tổ chức để 
kiểm tra lại thông tin.

Trước tình hình dịch COVID-19 
vẫn diễn biến phức tạp, đã có 
nhiều người tiêu dùng bị các 

đối tượng giả mạo tin nhắn thương 
hiệu (SMS Brand Name) để phạm 
tội chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa
Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ 

người tiêu dùng (Bộ Công Thương), 
đây là thủ đoạn rất tinh vi và cần 
được người tiêu dùng nhận biết, 
quan tâm nhằm nâng cao cảnh giác 
để tự bảo vệ tài sản của chính mình, 
nhất là trong giai đoạn hiện nay khi 
khối lượng giao dịch ngân hàng theo 
phương thức online là rất lớn.

Do đó, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ 
người tiêu dùng khuyến cáo  người 
tiêu dùng  cần kiểm tra kỹ nội dung 
tin nhắn nhận được, kể cả các tin 
nhắn thương hiệu từ ngân hàng, tổ 
chức… để phát hiện các tin nhắn giả 
mạo ngân hàng, tổ chức… không vội 
vã trả lời hay thực hiện theo nội dung 
trong tin nhắn.

Thông thường website chính 
thức của các tổ chức, doanh nghiệp 
sẽ được đăng ký với các cơ quan có 
thẩm quyền và được đánh dấu an 
toàn bằng hình ổ khóa bên cạnh tên 
miền website (giao thức https).

Ngoài ra, khi nhận các tin nhắn 
nghi vấn, không rõ ràng, người tiêu 
dùng có thể gọi điện trực tiếp lên 
tổng đài chăm sóc khách hàng của 
các ngân hàng, tổ chức để kiểm tra lại 
thông tin hoặc nhờ những người có 
kinh nghiệm tư vấn; phản ánh các tin 
nhắn giả mạo tới ngân hàng, tổ chức 
và các cơ quan chức năng để có biện 
pháp xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng 
nên thường xuyên thay đổi mật khẩu 
đăng nhập tài khoản Internet banking, 
Smartbanking và có biện pháp để 
quản lý, bảo mật các thông tin này.

Các chuyên gia cho biết SMS 
Brand Name là một hình thức tin 
nhắn thương hiệu, được các tổ chức, 
cá nhân đăng ký độc quyền tại các 
nhà mạng viễn thông và sử dụng 
làm dịch vụ gửi tin nhắn, gọi điện 
hàng loạt đến các khách hàng, để 
chăm sóc, quảng bá hình ảnh, thông 
báo nội dung, chính sách mới… đến 
khách hàng.

Theo nguyên tắc, khi tin nhắn, 
cuộc gọi Brand Name đã được đăng 
ký tại các nhà mạng thì các tổ chức, 
cá nhân khác không được phép đăng 
ký trùng tên thương hiệu.

Phương thức thủ đoạn lừa đảo 
phổ biến của các đối tượng là sử 
dụng số điện thoại bất kỳ như sim rác 
để phát tán nội dung lừa đảo. Hành vi 
lừa đảo này đã được cảnh báo, tuyên 
truyền đến người tiêu dùng bằng 
nhiều hình thức khác nhau.

Tuy nhiên thời gian gần đây, 
các đối tượng lừa đảo đã thay đổi 
phương thức, thủ đoạn là giả mạo 
tin nhắn, cuộc gọi thương hiệu của 
các ngân hàng, công ty điện lực… 
nguy hiểm hơn là các tin nhắn, cuộc 
gọi giả mạo này lại được lưu trữ cùng 
thư mục với các tin nhắn thương hiệu 
thật   của các ngân hàng trên điện 
thoại di động của người dùng.

Do đó, người dùng, khách hàng 
của các ngân hàng, công ty điện 

lực… sẽ rất dễ nhầm tưởng đây là 
thông báo chính thức từ các ngân 
hàng hay các cơ quan hữu quan.

Bằng nhiều nguồn khác nhau, 
sau khi có được thông tin khách 
hàng của các ngân hàng, tổ chức… 
các đối tượng sẽ gửi các tin nhắn, 
cuộc gọi giả mạo Brand Name đến 
khách hàng đó.

Trong nội dung các tin nhắn giả 
mạo này luôn kèm đường dẫn đến 
các trang web giả mạo do các đối 
tượng quản lý như các trang web này 
có tên gần giống với các trang web 
chính thức của ngân hàng, tổ chức… 
nên người dùng dễ lầm tưởng, mất 
cảnh giác.

Khi người dùng truy cập vào 
đường dẫn trong nội dung tin nhắn, 
hệ thống sẽ tự động hiển thị một 
trang web giả mạo, có giao diện, 
logo tương tự các website chính thức 
của ngân hàng, tổ chức và được yêu 
cầu điền các thông tin như: tên đăng 
nhập, mật khẩu, mã OTP...

Đáng lưu ý, khi có được các 
thông tin, các đối tượng sẽ kiểm 
soát được tài khoản chuyển tiền trực 
tuyến của khách hàng và thực hiện 
được các hành vi như chuyển khoản, 
mở thấu chi, topup thẻ tín dụng, 
đăng ký vay online…

Bằng các phương thức, thủ đoạn 
trên, thời gian qua, các đối tượng đã 
lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều 
khách hàng với số tiền lớn, xảy ra tại 
nhiều địa phương trong cả nước.

Với phương thức phát tán tin 
nhắn Brand Name giả mạo ngân 
hàng, tổ chức..., khách hàng rất khó 
để phân biệt được thật giả. Ngoài ra, 
một số tổ chức đã gửi khuyến cáo về 
các hình thức lừa đảo để cảnh báo 
khách hàng của mình nhưng không 
phải người tiêu dùng nào cũng nhận 
được thông tin hay hiểu hết được 
mức độ tinh vi và nguy hiểm của 
những thủ đoạn trên.

Nhật Anh

CẨN TRỌNG VỚI CHIÊU THỨC 
GIẢ MẠO TIN NHẮN THƯƠNG HIỆU ĐỂ CHIẾM TÀI SẢN
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