
Giáo dục thay đổi trong nhiều 
thế kỷ, từ phạm vi kiến thức 
tới mô hình và không gian 

học tập. Trong thời đại cách mạng 
công nghệ 4.0, nhiều quan niệm học 
tập truyền thống đã thay đổi so với 
quá khứ, mở ra một viễn cảnh giáo 
dục rộng mở và linh hoạt hơn.

Trong tương lai, người học không 
bị giới hạn ở độ tuổi, địa lý, thời gian 
học tập và cần được trang bị rất nhiều 
kỹ năng để học tập chủ động, học tập 
suốt đời.

Những thách thức mới cho 
giáo viên 4.0

Giáo sư Tony Wagner (Đại học 
Harvard) từng chia sẻ: “Thế giới ngày 
nay không quan tâm kiến thức của 
sinh viên là gì, mà quan trọng là sinh 
viên làm được gì với kiến thức đó”.  Vì 
thế, vai trò của người giáo viên thời 
4.0 không chỉ đơn giản là truyền đạt 
kiến thức, mà còn giúp học trò trang 
bị các kỹ năng để hội nhập toàn cầu.

Học sinh trong thế giới 4.0 có 
đầy đủ năng lực và phương tiện để 
tiếp nhận thông tin. Trong bối cảnh 
đó, giáo viên không phải là người duy 
nhất có được kiến thức và thông tin 
giá trị. Thay vào đó, họ là người giúp 
học trò có khả năng hiểu ý nghĩa của 
thông tin, phân biệt sự khác biệt giữa 
những gì quan trọng và không quan 
trọng. Trên hết, đó là khả năng kết 
hợp thông tin thành một bức tranh 
rộng lớn về thế giới.

Nói một cách chính xác nhất, 
giáo viên hiện nay trở thành người 
hướng dẫn học sinh cách học. Điều 
giáo viên truyền đạt mỗi ngày không 

còn là kiến thức cụ thể, mà phải là 
phương pháp giúp học sinh nắm 
vững kiến thức, có năng lực tư duy 
hiểu bản chất vấn đề và thúc đẩy khả 
năng tự học. Yêu cầu đặt ra là giáo 
viên sẽ cần có những kiến thức đa 
chiều hơn, dạy học phát triển năng 
lực theo hướng cá nhân hoá.

Trợ lực mạnh mẽ đến từ công 
nghệ

Trong thời đại mới, công nghệ 
vừa là hạt nhân thúc đẩy giáo dục đổi 
mới, vừa là phương tiện trực tiếp tác 

động đến chất lượng dạy và học. Giáo 
viên thời 4.0 bắt buộc phải thành 
thạo các kỹ năng công nghệ thông 
tin, không chỉ để trau dồi chuyên 
môn, đổi mới tư duy và phương pháp, 
mà còn nâng cao hiệu quả công việc.

Những tồn tại của phương pháp 
giáo dục truyền thống như: truyền 
thụ kiến thức một chiều, lớp đông 
học sinh và giáo viên không thể đi 
sâu từng vấn đề của từng em, quá 
tải công việc, sự thiếu linh hoạt và bị 
động,…sẽ được khắc phục bởi công 

NGHỀ GIÁO TRONG THỜI ĐẠI 4.0

Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự thay đổi chóng mặt trong cách tiếp cận tri thức đặt 
ra thách thức lớn cho người giáo viên. Khi các cỗ máy tìm kiếm, mạng xã hội đang trở thành 
nguồn học tập vô tận, giáo viên không chỉ đơn thuần trao tri thức, mà còn phải trở thành 
người định hướng, khai mở tiềm năng cho học trò.
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XU HƯỚNG TẤT YẾU

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khai giảng năm học 2021-2022, 
Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khai giảng trực tuyến hoặc trên truyền 
hình vào đúng ngày 5/9, đảm bảo các quy định về giãn cách xã hội theo 
Chỉ thị 16 của Chính phủ.Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên 
thông báo không tổ chức lễ khai giảng mà bắt đầu năm học mới bằng 
hình thức trực tuyến từ đầu tháng 9 với cấp trung học và giữa tháng 9 
với cấp tiểu học. Từ 12/9, nhiều tỉnh, thành phía Nam tổ chức khai giảng 
muộn qua hình thức trực tuyến hoặc phát trực tiếp trên sóng truyền 
hình địa phương.

Trong năm học này, hơn 20 triệu học sinh, sinh viên và gần 2 triệu 
nhà giáo các cấp học chưa thể tiếp tục dạy học và học theo phương 
thức dạy học trực tiếp. Nhiều cơ sở giáo dục và đào tạo phải đóng cửa 
kéo dài hoặc chuyển sang dạy học trực tuyến trong điều kiện thiếu sự 
chuẩn bị và bị động về năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và cơ 
sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật. Tình trạng này bị gián đoạn và kéo dài qua 
bốn đợt bùng phát dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc 
bảo đảm chương trình, phương pháp, kế hoạch tổ chức dạy và học, hoạt 
động của trường, lớp và đến sự phát triển của trẻ em, học sinh, sinh viên 
cả nước. 

Dạy học trực tuyến (online), dạy học lai ghép (Hybrid), dạy học 
phối hợp (blended) trực tuyến với trực tiếp (trực diện) là giải pháp được 
nhiều quốc gia và các tổ chức giáo dục lựa chọn trong thời kỳ COVID-19. 
Trong đó, dạy học trực tuyến phương pháp giảng dạy khá hiệu quả mà 
giáo viên và học sinh, sinh viên cần áp dụng một cách có định hướng 
để truyền tải kiến thức đến học sinh, sinh viên một cách linh hoạt, giúp 
cho người học theo được mạch bài giảng đạt được mục tiêu của bài 
học và môn học... Dạy học trực tuyến đã, đang và sẽ trở thành xu hướng 
được tăng cường, củng cố và dần trở thành một xu thế tất yếu, nhiệm 
vụ chính trong các nhiệm vụ triển khai năm học để thích ứng với tình 
hình mới.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, 
ngành Giáo dục và đào tạo ở nước ta đã có nhiều đổi mới, đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin, cải thiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy 
học; thay đổi, điều chỉnh các hoạt động dạy học, tổ chức dạy học trực 
tuyến góp phần phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và 
truyền thông trong dạy-học, thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục và 
đào tạo; mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh, tạo điều kiện 
để trẻ em, học sinh, sinh viên được học ở mọi nơi, mọi lúc và bảo đảm 
công tác phòng, chống dịch, thích ứng với tình hình của dịch COVID-19; 
đồng thời thực hiện tốt phương châm “tạm dừng đến trường, không 
dừng học” đáp ứng mục tiêu chương trình, kế hoạch công tác của năm 
học.

Đối với giáo dục mầm non, cấp học tiền đề, chuẩn bị tâm thế cho 
trẻ bước vào lớp 1, ngành Giáo dục đã thực hiện nhiều các giải pháp, 
kịch bản ứng phó; xây dựng kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng, lựa chọn 
nội dung giáo dục cần thiết  đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục 
mầm non theo quan điểm lấy trẻ em làm trung tâm;  linh hoạt trong 
công tác quản lý, chỉ đạo hướng dẫn giáo viên chủ động điều chỉnh kế 
hoạch giáo dục phù hợp với khả năng của trẻ em trong mỗi  lớp phù 
hợp với tình hình dịch bệnh kéo dài và phức tạp và theo tình hình thực 
tế của từng địa phương. Nhờ đó, đảm bảo thực hiện theo mục tiêu của 
chương trình giáo dục mầm non và định hướng việc chuẩn bị cho trẻ 

nghệ. Những công việc mang tính chất lặp 
đi lặp lại, tổng hợp, phân tích và xử lý thông 
tin sẽ được giải quyết bằng trí tuệ máy 
một cách ngày càng chính xác và hiệu quả. 
Công việc của giáo viên từ đó được giảm 
tải, giáo viên có thêm thời gian chất lượng 
để đầu tư năng lực và quan tâm đến từng 
học viên.

“Tiết kiệm đến 50% thời gian giao bài, 
tổ chức kiểm tra, chấm bài” là những phản 
hồi của các giáo viên khi ứng dụng nền tảng 
công nghệ của VioEdu trong công việc trên 
lớp. Hầu hết các giáo viên sau khi sử dụng 
hệ thống VioEdu đều đồng ý rằng VioEdu 
có khả năng giúp giảm tải các công việc và 
áp lực của giáo viên thông qua những điểm 
chính:

Sử dụng nguồn tài nguyên chất lượng, 
phong phú và sẵn có trên hệ thống để đa 
dạng hoá phương thức truyền tải bài giảng 
(cho học sinh xem video bài giảng hoạt 
hình, tạo game thi thách đấu ngay trên lớp 
để củng cố kiến thức, tăng hứng thú cho 
học sinh,…). Nhờ đó giáo viên giảm bớt 
thời gian xây dựng giáo án, đốc thúc học 
sinh học bài.

Chủ động tạo, lưu trữ các câu hỏi, 
ngân hàng đề thi và giao cho từng (nhóm) 
học sinh mà mình quản lý. Hệ thống sẽ tự 
động chấm điểm, chỉ ra lỗi sai, tổng hợp kết 
quả, tiết kiệm đáng kể thời gian chấm bài, 
phân loại học sinh cho giáo viên;

Sử dụng dữ liệu phân tích điểm mạnh, 
điểm yếu học sinh từ hệ thống để phân hoá 
học sinh trên lớp, lên kế hoạch bồi dưỡng 
riêng phù hợp cho từng em;

Gửi đánh giá nhanh chóng cho học 
sinh và phụ huynh.

Giáo dục là một trong những lĩnh vực 
chịu sự tác động của cuộc cách mạng công 
nghệ nhanh hơn cả bởi chính giáo dục 
cũng sẽ tạo ra những phiên bản mới của 
các cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo. 
Do đó, thách thức đối với những “nhà giáo 
số” là rất lớn. Đồng thời, khả năng ứng dụng 
công nghệ cũng sẽ mang tới cho nhà giáo 
4.0 nhiều cơ hội đột phá trong sự nghiệp.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam đang tới 
gần, xin chúc thầy, cô giáo luôn thật nhiều 
nhiệt huyết và bản lĩnh, sẵn sàng thích ứng 
với những yêu cầu mới và gặt hái nhiều 
thành công.

Vũ Ngọc Nhi
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em sẵn sàng vào học lớp 1.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng 
bộ cẩm nang và video hướng dẫn hỗ 
trợ cha mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 
dục khi trẻ ở nhà. Các địa phương linh 
hoạt, sáng tạo trong việc tổ chức, huy 
động sự tham gia của các  cán quản 
lý giáo dục, giáo viên  xây dựng các 
công cụ hỗ trợ, kho tài liệu, học liệu 
trực tuyến dùng chung, học liệu để 
thực hiện kịch bản thực hiện chương 
trình  giáo dục mầm non  trong bối 
cảnh  dịch COVID-19. Các kho học 
liệu (phần mềm tương tác, tài liệu 
trực tuyến, ngân hàng video,..)  được 
đăng tải để khai thác trên internet 
thông qua các website, zalo, youtube, 
facebook đã tạo điều kiện cho các cơ 
sở giáo dục mầm non có thể sử dụng 
hoặc chia sẻ giữa các cơ sở với nhau 
trên cùng địa bàn. Các cơ sở giáo dục 
mầm non tăng cường công tác phối 
hợp với  gia đình,  phụ huynh  trong 
việc nuôi dưỡng,  chăm sóc, giáo 
dục trẻ;  linh hoạt dạy học trực tuyến 
trong việc hướng dẫn các hoạt động 
chăm sóc, giáo dục  cho trẻ  trên các 
trang thông tin điện tử của nhà 
trường, của phòng giáo dục, sở giáo 
dục và các trang mạng xã hội. Nhiều 
đơn vị đã làm tốt công tác phối hợp 

chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình 
(cha mẹ/người chăm sóc trẻ em), 
cộng đồng để thực hiện một số nội 
dung, hoạt động nuôi dưỡng, chăm 
sóc, giáo dục trẻ em tại nhà trong thời 
gian trẻ chưa đến trường để phòng, 

chống dịch COVID-19.

Thời gian qua, nhiều  địa 

phương  làm tốt công tác  này là  Hà 

Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, 

Quảng Ninh, Đà Nẵng, Điện Biên… Hà 

DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19

TS. Lê Thị Mai Hoa
Ban Tuyên giáo Trung ương

(TG) - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hơn 20 triệu học sinh, sinh viên và 
gần 2 triệu nhà giáo các cấp học chưa thể tiếp tục theo phương thức dạy học trực tiếp. Chuyển sang 
dạy học trực tuyến là lựa chọn thích ứng phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Dạy học trực tuyến có 
nhiều ưu điểm nhưng cũng đặt ra không ít thách thức mà ngành Giáo dục và Đào tạo đã và đang 
nỗ lực khắc phục, vượt qua.

Giáo viên, học sinh Thủ đô Hà Nội chào cờ trong lễ khai giảng đặc biệt 
đầu năm học 2021-2022 (Ảnh: Lao Động)
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Nội đã phối hợp với các kênh truyền 
hình Trung ương và địa phương xây 
dựng chương trình “Đồng hành cùng 
bé” trên  kênh truyền hình Hà Nội, 
gồm các hoạt động tổ chức và hướng 
dẫn hỗ trợ cha mẹ về nuôi dưỡng, 
chăm sóc, giáo dục trẻ em. Nghệ An 
xây dựng kế hoạch và đã tổ chức các 
cuộc hội thảo chuyên môn sâu về việc 
“Phối hợp giữa gia đình, nhà trường 
và cộng đồng trong công tác chăm 
sóc, giáo dục trẻ”, “Hướng dẫn tổ chức 
các hoạt động hỗ trợ trẻ mẫu giáo 5 
tuổi trong giai đoạn chuyển tiếp từ 
mầm non lên tiểu học”, tạo sự lan tỏa 
mạnh mẽ về tư tưởng và hành động 
phối hợp của các cấp, các ngành, 
cộng đồng trong công tác xây dựng 
môi trường giáo dục cho trẻ.

Đối với giáo dục tiểu học, việc triển 
khai dạy học trực tuyến, qua truyền 
hình là giải pháp hữu hiệu của các nhà 
trường nhằm giúp học sinh không 
quên kiến thức, duy trì nền nếp học 
tập.  Để triển khai  tổ chức dạy học 
trên truyền hình  hiệu quả, phù hợp 
với đặc trưng cấp tiểu học, Bộ  Giáo 
dục và Đào tạo đã tổ chức xây dựng 
bộ tài liệu  hướng dẫn xây dựng kế 
hoạch và tổ chức dạy học trên truyền 
hình thực hiện chương trình giáo dục 
phổ thông cấp tiểu học với mục tiêu 
xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, 
sử dụng phương pháp dạy học qua 
truyền hình cho giáo viên tiểu học 
trong thực hiện  chương trình  giáo 
dục phổ thông  cấp tiểu học nhằm 
trang bị cho giáo viên các phương 
pháp, kĩ thuật cơ bản trong thực 
hiện quy trình tổ chức dạy học qua 
truyền hình.  Bộ tài liệu gồm: Tài liệu 
hướng dẫn kỹ thuật, sử dụng phương 
pháp dạy học qua truyền hình cho 
giáo viên tiểu học, đặc biệt vùng khó 
khăn về hạ tầng công nghệ thông tin 
không áp dụng được các hình thức 
dạy học trực tuyến;  video  bài giảng 
quy trình và phương pháp, kỹ thuật 
cơ bản trong thực hiện quy trình tổ 
chức dạy học qua truyền hình;  các 
video bài dạy minh họa dạy học 
trên truyền hình một số môn học 
trong  chương trình giáo dục phổ 
thông cấp tiểu học đối với các môn 
Toán, Tiếng Việt, Lịch sử và Địa lý, Tự 
nhiên và Xã hội.  Các  sở  giáo dục và 

đào tạo địa phương đã tích cực phối 
hợp với  đài truyền hình địa phương 
xây dựng kho bài giảng phù hợp và 
với chương trình môn học cụ thể, cơ 
bản đáp ứng đủ số lượng để triển khai 
thực hiện. Đến nay, đã có đủ kho bài 
giảng các môn Toán, Tiếng Việt, Lịch 
Sử-Đại lý, Tự nhiên - Xã hội đối với các 
lớp 3, lớp 4 và lớp 5.

Đối với giáo dục trung học (gồm 
trung học cơ sở và trung học phổ 
thông),  đã triển khai tổ chức dạy 

học trực tuyến  qua internet và trên 
truyền hình phù hợp với nhu cầu và 
điều kiện thực tế của dịch COVID-19 
và phù hợp với điều kiện của từng 
trường, bảo đảm tổ chức dạy học qua 
mạng có chất lượng, bảo đảm theo 
kế hoạch thời gian năm học của địa 
phương. Các nhà trường đã linh hoạt 
sáng tạo trong việc sử dụng các phần 
mềm, ứng dụng hỗ trợ tích cực trong 
các hoạt động giáo dục như: ứng dụng 
Microsoft Teams để tổ chức dạy học 
trực tuyến, sử dụng Google form để 

  Học sinh tiểu học trong giờ học online (Ảnh: Dân Trí) 

Năm học 2020-2021 là năm đầu triển khai chương trình, sách giáo khoa 
giáo dục phổ thông mới ở lớp 1 nên việc dạy học Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 
được đặc biệt quan tâm. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì xây dựng kế hoạch phối 
hợp thực hiện với Đài truyền hình Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng các phương án 
ứng phó các kịch bản có thể diễn ra do tác động phức tạp của dịch COVID-19. Cụ 
thể, đã xây dựng 51 chủ đề Tiếng Việt lớp 1 tại chuyên mục “Dạy Tiếng Việt lớp 
1” trên kênh VTV 7 của Đài Truyền hình Việt Nam. Các sở giáo dục và đào tạo đã 
chỉ đạo các trường tiểu học triển khai, hướng dẫn giáo viên, học sinh, cha mẹ học 
sinh biết tham khảo và thực hiện hiệu quả chuyên mục “Dạy Tiếng Việt lớp 1”, 
góp phần hỗ trợ học sinh lớp 1 tự học và ôn tập môn Tiếng Việt trong thời gian 
nghỉ dịch không đến trường và hỗ trợ học sinh lớp 1 ôn tập để nắm chắc nội dung 
học tập môn Tiếng Việt trong thời gian nghỉ hè, chuẩn bị tốt cho việc học tập 
môn Tiếng Việt lớp 2. Trong 51 chủ đề trên, có 15 chủ đề dành riêng cho đối tượng 
học sinh dân tộc, nhằm mục đích hỗ trợ học sinh dân tộc đọc và viết tiếng Việt 
đạt yêu cầu, đảm bảo cuối năm học, hầu hết học sinh đạt được yêu cầu cần đạt 
của môn Tiếng Việt lớp 1, không để tình trạng học sinh không biết đọc, biết viết.
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giao bài tập cho học sinh; tổ chuyên 
môn các trường xây dựng kế hoạch, 
nội dung ôn tập, ngân hàng đề đăng 
tải trên website của trường để học 
sinh theo dõi nghiên cứu bài học, ôn 
tập. Đặc biệt,một số địa phương khu 
vực miền núi, vùng sâu, vùng xã  đã 
chỉ đạo các trường photo  bài học 
và chuyển về cho từng thôn đối với 
những học sinh không có điều kiện 
tiếp cận học tập trực tuyến. 

Đối với giáo dục nghề 
nghiệp,  nhằm đảm bảo tiến độ, kế 
hoạch đào tạo nhưng vẫn đảm bảo 
an toàn phòng chống dịch bệnh, giáo 
dục nghề nghiệp đang triển khai 
chuyển đổi số mạnh mẽ; tiếp cận 
và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong việc quản lý, quản 
trị, trong hoạt động dạy và học trực 
tuyến. Nhiều cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp đã chủ động đổi mới phương 
pháp dạy học theo hướng tích cực, 
hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi từ 
hình thức dạy học truyền thống 
sang giảng dạy thông qua nền tảng 
công nghệ số hóa, khuyến khích nhà 
giáo đẩy mạnh hoạt động nghiên 
cứu, nâng cao trình độ chuyên môn 
và năng lực dạy học trực tuyến. Xây 
dựng hệ thống dữ diệu để áp dụng 
trong giảng dạy và đào tạo, kết nối 
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với 
các doanh  nghiệp trong và ngoài 
nước tạo điều kiện cho sinh viên đến 
thực tập và tăng cơ hội việc làm, hỗ 
trợ học bổng học nghề cho các cơ sở 
tại các vùng bị ảnh hưởng nặng nề 
bởi dịch bệnh.

Trong điều kiện không thể tổ 
chức học tập trung, các cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp có thể linh hoạt tổ 
chức giảng dạy nội dung lý thuyết 
của toàn bộ chương trình bằng hình 
thức trực tuyến, khi điều kiện cho 
phép người học quay lại trường chỉ 
tổ chức thực hành, thực tập kỹ năng. 
Đối với các lớp/khóa học chuẩn bị ra 
trường,   xem xét phương án tổ chức 
học tập trung tại trường theo mô 
hình “3 tại chỗ” nhằm đảm bảo tiến 
độ, kế hoạch đào tạo nhưng vẫn đảm 
bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.

Đối với giáo dục đại học,  đã có 
150 cơ sở giáo dục đại học chuyển 

hình thức giảng dạy từ trực tiếp sang 
trực tuyến để phòng chống dịch. Một 
số cơ sở giáo dục đại học thuộc khối 
ngành sức khỏe đã bố trí giảng viên, 
sinh viên tình nguyện hỗ trợ vùng 
dịch. Tại một số địa phương, tùy theo 
diễn biến của dịch COVID-19, các cơ 
sở giáo dục đại học đóng trên địa bàn 
đã chủ động quyết định việc tổ chức 
dạy và học theo hình thức trực tuyến 
hoặc trực tuyến kết hợp trực tiếp 
trong trường hợp đáp ứng các quy 
định hiện hành về ứng dụng công 
nghệ thông tin trong quản lý và tổ 
chức đào tạo qua mạng; kết hợp tăng 
cường các giải pháp quản lý chất 
lượng lớp học trực tuyến.

Việc đào tạo trực tuyến được 
thực hiện qua các công cụ dạy học 
trực tuyến theo thời gian thực 
(Microsoft Teams, Zoom, Webex, 
Google Hangouts Meet,…) hoặc 
theo hệ thống đào tạo trực tuyến 
chuyên nghiệp LMS (Learning 
Management System).

Đối với một số ngành, nghề 
thuộc lĩnh vực khoa học xã hội 
hoặc những ngành nghề, môn học, 
mô đun có nội dung phù hợp, các 
nhà trường có thể cho phép thực 
hiện việc thi, kiểm tra theo hình 
thức trực tuyến gián tiếp (không 
tập trung tại trường) nhưng phải 
bảo đảm đánh giá được chính xác, 
khách quan kết quả học tập của 
người học và chống được gian lận 
trong quá trình thi, kiểm tra; diễn 
biến của buổi thi, kiểm tra trực 
tuyến được ghi hình, ghi âm đầy đủ 
và lưu trữ theo quy định.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục 
đại học triển khai áp dụng quy trình 
đánh giá các học phần theo hình 
thức trực tuyến phải đảm bảo trung 
thực, công bằng và khách quan như 
đánh giá trực tiếp. Việc tổ chức bảo 
vệ và đánh giá đồ án, khóa luận trực 
tuyến ở trình độ đại học phải đáp 
ứng thêm một số    quy định: đánh 
giá thông qua một hội đồng chuyên 

môn gồm ít nhất 3 thành viên; được 
sự đồng thuận của các thành viên 
hội đồng và người học; diễn biến của 
buổi bảo vệ trực tuyến được ghi hình, 
ghi âm đầy đủ và lưu trữ để phục 
vụ công tác giám sát, kiểm tra, kiểm 
định chất lượng giáo dục và thanh tra 
trong trường hợp có yêu cầu.

Đối với giáo dục thường xuyên, 
việc triển khai tổ chức dạy học trực 
tuyến thay thế dạy học trực tiếp; 
đẩy mạnh việc sử dụng phiếu điều 
tra điện tử và trực tuyến trong khảo 
sát nhu cầu học tập của người dân. 
Tăng cường sử dụng các phương tiện 
truyền thông (phát thanh, internet, 
mạng xã hội,…) để tuyên truyền, 
hướng dẫn, phổ biến kiến thức, kỹ 
năng, chuyển giao công nghệ sâu 
rộng đến người dân.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI 
VỚI DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

Trong thời gian đầu, việc triển 
khai hình thức dạy học trực tuyến còn 
có sự lúng túng. Cán bộ quản lý, giáo 
viên chưa được tập huấn  hình thức 
dạy học mới; học sinh, sinh viên chưa 
được chuẩn bị tâm thế; điều kiện 
hạ tầng kỹ thuật còn tự phát, chưa 
đồng bộ… Những điều này tác động 
không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả 
của việc dạy và học. 

Đối với giáo dục mầm non, do 
dịch COVID-19 kéo dài, trẻ em phải 
nghỉ ở nhà trong thời gian dài,  ảnh 
hưởng đến nền nếp, thói quen thực 
hiện chế độ sinh hoạt theo yêu cầu 
phát triển của độ tuổi. Việc chuyển 
đổi phương pháp giáo dục mầm 
non thích ứng với diễn biễn của từng 
thời điểm dịch còn hạn chế. Các nhà 
trường thiếu điều kiện về cơ sở vật 
chất, thiết bị, thiếu nguồn tài liệu, học 
liệu số. Nhiều cơ sở giáo dục mầm 
non chưa được đầu tư hạ tầng công 
nghệ thông tin để phục vụ công tác 
phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ 
trong việc nuôi dưỡng chăm sóc giáo 
dục trẻ; đội ngũ giáo viên mặc dù đã 
được bồi dưỡng về nghiệp vụ nhưng 
còn hạn chế trong việc tiếp cận công 
nghệ để thực hiện chương trình giáo 
dục mầm non.  Đặc biệt, nhiều  cơ sở 
giáo dục mầm non ngoài công lập 
gặp khó khăn về nguồn kinh phí để 
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chi trả lương cho đội ngũ và các chi phí 
khác để duy trì hoạt động của trường. 
Bên cạnh đó, theo quy định, cơ sở 
giáo dục mầm non không thu được 
học phí để tổ chức chăm sóc, giáo dục 
trẻ em mầm non bằng hình thức trực 
tuyến dẫn đến nguy cơ giáo viên mầm 
non ngoài công lập chuyển đổi nghề 
nghiệp, bỏ việc, nhiều đơn vị phải 
dừng hoạt động và có nguy cơ giải thể.

Một số cơ sở giáo dục và đào 
tạo ở các cấp học  gặp khó khăn khi 
triển khai dạy học trực tuyến, kiểm 
tra, đánh giá kết quả học tập của học 
sinh, sinh viên nhất là khi dịch bệnh 
diễn biến phức tạp trên phạm vi rộng. 
Với số lượng học sinh, sinh viên chiếm 
khoảng 25% dân số cả nước, chỉ cần 2 
triệu lượt truy cập cùng lúc sẽ rất khó 
để đường truyền đảm bảo duy trì giờ 
học được ổn định. Hơn nữa, nhiều gia 
đình học sinh, sinh viên điều kiện kinh 
tế khó khăn, không có đủ phương 
tiện, máy tính để học tập, tiếp cận 
công nghệ, tiếp thu bài giảng. Theo 
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố 
Hồ Chí Minh cho biết, khoảng 4% 
học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 không 
có điều kiện tham gia việc học trực 
tuyến. Ở bậc tiểu học, khoảng 53.349 
học sinh không có điều kiện tham gia 
học trực tuyến (chiếm 8,5%). Trong 

tổng số gần 700.000 học sinh trung 
học, khoảng 17.000 học sinh không 
có thiết bị, không có đường truyền 
internet, hơn 5.000 học sinh có thiết 
bị nhưng lại không có đường truyền 
internet.

Bên cạnh đó, một số địa phương 
chưa thực sự quan tâm sâu sát chỉ đạo 
triển khai nội dung  “Dạy học Tiếng 
Việt lớp 1” trên truyền hình; chưa chú 
trọng tăng cường  kiểm tra, khảo sát 
để nắm tình hình triển khai và có 
phương án hỗ trợ kịp thời giáo viên 
và học sinh trong quá trình dạy học 
môn Tiếng Việt lớp 1, lớp học tiền đề 
giúp cho trẻ phát triển kỹ năng, nhất 
là các kỹ năng đọc - hiểu và kỹ năng 
viết (bao gồm viết chính tả và làm 
văn). Đây là yêu cầu cơ bản phải được 
thực hiện thuần thục từ các lớp đầu 
cấp, nhất là lớp 1.

Việc đổi mới phương pháp, hình 
thức dạy học ở một bộ phận giáo 
viên, cán bộ quản lý giáo dục chưa 
thực sự được chú trọng. Vẫn còn tình 
trạng quản lý, tổ chức dạy học theo 
phương pháp truyền thống, nặng 
về truyền thụ kiến thức một chiều, 
chưa chú trọng đến việc tổ chức các 
hoạt động học tập cho học sinh, sinh 
viên và vận dụng kiến thức đã học 

vào giải quyết các tình huống trong 
thực tiễn.  Việc đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quản lý, 
dạy học và kiểm tra, đánh giá còn hạn 
chế ở một số nơi. Hạ tầng và trang 
thiết bị công nghệ thông tin ở các 
địa phương còn thiếu đồng bộ, nhiều 
nơi còn hạn chế cả về số lượng, chất 
lượng. Việc triển khai quản lý hồ sơ, sổ 
điểm điện tử còn hạn chế.

Để khắc phục hạn chế này,  các 
cơ quan quản lý nhà nước về giáo 
dục và đào tạo (Bộ  Giáo dục và Đào 
tạo, Bộ Lao động -Thương binh và 
Xã hội)  đã kịp thời ban hành  nhiều 
văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cấp 
học tổ chức triển khai dạy học trực 
tuyến và đánh giá kết quả học tập 
của học sinh, sinh viên. Từ đó, đã tạo 
hành lang pháp lý với mục đích hỗ 
trợ hoặc thay thế dạy học trực tiếp 
tại cơ sở giáo dục phổ thông và giáo 
dục thường xuyên, giáo dục đại học, 
giáo dục nghề nghiệp nâng cao chất 
lượng dạy học và hoàn thành chương 
trình, kế hoạch giáo dục…Thực hiện 
linh hoạt việc kiểm tra, đánh giá học 
sinh, sinh viên các cấp học theo hình 
thức trực tuyến  bước đầu  học sinh, 
cha mẹ học sinh và xã hội ủng hộ.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY 
VÀ HỌC TRONG THỜI GIAN TỚI

Trong bối cảnh dịch COVID-19 
vẫn tiếp tục diễn biến hết sức phức 
tạp, khó lường, để triển khai nhiệm 
vụ năm học mới theo tinh thần chỉ 
đạo của Trung ương Đảng, Chính 
phủ, ngành Giáo dục và Đào tạo cần 
đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, 
giải pháp tổ chức dạy học an toàn, 
bảo đảm chương trình và mục tiêu 
chất lượng giáo dục, tập trung đổi 
mới mạnh mẽ phương pháp tổ chức 
dạy học, đa dạng hóa các hình thức tổ 
chức dạy học để khắc phục, ứng phó 
với tác động của dịch COVID-19  và 
các tình huống bất thường khác  đối 
với các cấp học. Để nâng cao chất 
lượng dạy và học trong thời gian tới, 
cần chú trọng một số nhiệm vụ trọng 
tâm như sau:

Thứ nhất,  tăng cường công tác 
tuyên truyền, truyền thông để quán 
triệt và thực hiện các chủ trương, 
đường lối, chính sách, pháp luật của 

Buổi lễ khai giảng online năm học mới 2021-2022 của học sinh tiểu học.
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Đảng và Nhà nước về đổi mới căn 
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 
Tích cực thực hiện các giải pháp đảm 
bảo vừa phòng chống dịch COVID-19 
hiệu quả, vừa chủ động thực hiện các 
phương án, kịch bản cụ thể để tổ chức 
dạy học phù hợp với diễn biến của 
dịch bệnh,  bảo đảm  an toàn về thể 
chất,  tinh thần  cho người học; bảo 
đảm trường học an toànvà khả năng 
đáp ứng của cơ sở giáo dục và đào tạo 
và điều kiện thực tế của người học. 

Thứ  hai, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở 
giáo dục và đào tạo xây dựng và tổ 
chức thực hiện kế hoạch năm học linh 
hoạt và sáng tạo, triển khai hiệu quả 
các phương pháp  và hình thức  dạy 
học tích cực, có chất lượng phù hợp 
bối cảnh của địa phương.

Tổ chức rà soát, hoàn thiện ban 
hành các văn bản hướng dẫn dạy học 
trực tuyến và đào tạo từ xa, phát triển 
các nguồn học liệu điện tử phong 
phú, hợp lý, dễ sử dụng. Bổ sung bài 
giảng  xây dựng kho học liệu điện tử 
kết nối với Hệ Tri thức Việt số hóa chia 
sẻ dùng chung cho cả nước để sẵn 
sàng cho tổ chức dạy học trực tuyến, 
dạy học qua truyền hình trong điều 
kiện dịch COVID-19 diễn biến ngày 
càng phức tạp, cũng như xuất hiện 
ngày càng nhiều loại dịch mới, khó 
lường. Hiện nay, có gần 7.000 bài giảng 
trực tuyến, trong đó có 1.500 video bài 
giảng trên truyền hình có chất lượng. 
Có 14 kênh truyền hình của Trung 
ương và địa phương thường xuyên 
phát chương trình ôn tập và dạy học.

Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo 
án dạy học trực tuyến  bảo đảm các 
yêu cầu về phương pháp dạy học, 
kỹ thuật dạy học, thiết bị dạy học 
và học liệu, phương án kiểm tra, 
đánh giá trong quá trình dạy học. Tổ 
chức xây dựng các video bài giảng để 
tổ chức dạy học trên truyền hình theo 
chương trình các môn học, hoạt động 
giáo dục; bảo đảm lịch phát sóng cụ 
thể theo từng bài học, môn học, lớp 
học được phổ biến đến các đối tượng 
người học. Tăng cường kết hợp dạy 
học qua truyền hình với dạy học trực 
tiếp tại trường (hình thức học pha 

trộn- Blended learning), hướng dẫn 
học sinh, sinh viên tham gia học tập 
các bài học trên truyền hình phù hợp 
với kế hoạch giáo dục nhà trường. 

Xây dựng hệ thống đề thi, bài 
kiểm tra, ngân hàng câu hỏi; chuẩn 
bị tốt các điều kiện để thực hiệnkiểm 
tra, đánh giá trực tuyếntheo quy định, 
bảo đảm chất lượng, chính xác, hiệu 
quả, công bằng, khách quan, trung 
thực; đánh giá đúng năng lực của học 
sinh, sinh viên, phù hợp với tình hình 
dịch bệnh. Hướng dẫn các cơ sở giáo 
dục và đào tạo tổ chức tuyển sinh, đào 
tạo trực tuyến tạo hành lang pháp lý 
cho cơ sở thực hiện. Đa dạng hóa các 
hình thức đào tạo, tăng cường đào 
tạo quốc tế; liên kết với các doanh 
nghiệp trong quá trình đào tạo để 
người học am hiểu thực tế vận hành 
chuỗi cung ứng; bồi dưỡng, cập nhật 
kiến thức kỹ năng cho người lao động 
để họ thích nghi với công nghệ mới 
hoặc đối phó với mất nghề, chuyển 
nghề do tác động dịch bệnh…

Thứ ba, nâng cao năng lực 
chuyển đổi số cho đội ngũ giáo viên, 
giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục 
và đào tạo thực hiện các nhiệm vụ 
chuyển đổi số  để đáp ứng yêu cầu 
của các phương thức dạy học mới, 
bao gồm ứng dụng công nghệ giáo 
dục (Edtech)  trong lớp học, ứng 
dụng  các phần mềm Edtech (công 
nghệ  giáo dục)  trong phương pháp 
dạy học, kỹ năng, phương pháp dạy 
học trên truyền hình cho giáo viên và 
ứng dụng công nghệ số trong quản 
lý giáo dục.

Xây dựng cẩm nang và tổ chức 
tập huấn dạy học trực tuyến cho đội 
ngũ giáo viên. Hướng dẫn về chuẩn 
tối thiểu cho một bài giảng trên 
truyền hình.  Giáo viên tăng cường 
giao  nhiệm vụ  cho  học sinh, sinh 
viên  tự nghiên cứu sách giáo khoa 
và tài liệu tham khảo, xem video, thí 
nghiệm mô phỏng  để tiếp nhận và 
vận dụng kiến thức  trả lời các câu 
hỏi, bài tập được giao thực hiện ở nhà 
hoặc qua mạng; tổ chức cho học sinh, 
sinh viên báo cáo, thuyết trình, thảo 
luận, luyện tập, thực hành, kết quả 
tự học của mình  phù hợp trên môi 
trường mạng.            

Thứ tư, các cơ sở giáo dục và đào 
tạo chủ động điều chỉnh, tinh giản 
nội dung,  thay đổi phương thức và 
cập nhật nội dung  giáo dục và  đào 
tạo; phối hợp với các cơ quan, tổ chức 
có liên quan xây dựng kế hoạch dạy 
học trực tuyến, dạy học trên truyền 
hình; cung cấp cho người học nhiều 
kỹ năng mới hơn để đáp ứng yêu cầu 
thị trường lao động;  phát triển kho 
học liệu điện tử, các video hỗ trợ việc 
chăm sóc, giáo dục trẻ em, học sinh, 
sinh viên để sử dụng hiệu quả trong 
việc tổ chức dạy học trực tuyến, dạy 
học trên truyền hình; khai thác, chia 
sẻ hiệu quả các công cụ hỗ trợ, kho 
tài liệu, học liệu trực tuyến.

Thứ năm, Bộ Thông tin và Truyền 
thông sớm ban hành hướng dẫn sử 
dụng an toàn các phần mềm, công 
cụ dạy học trực tuyến; chỉ đạo các 
tập đoàn, doanh nghiệp viễn thông, 
công nghệ thông tin nghiên cứu, 
phát triển các giải pháp, nền tảng 
dạy học và học trực tuyến, học liệu 
số; hỗ trợ các cơ sở giáo dục, học sinh, 
sinh viên, giáo viên tiếp cận hạ tầng 
số, dịch vụ truy cập internet tốc độ 
cao an toàn, dễ sử dụng; chỉ đạo các 
doanh nghiệp viễn thông xem xét, 
miễn giảm giá cước truy cập Internet 
cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giá 
cước sử dụng giải pháp giáo dục, đào 
tạo và quản lý giáo dục cho các cơ sở 
giáo dục, giá dịch vụ thuê máy chủ, 
băng thông phục vụ đào tạo từ xa 
cho các cơ sở giáo dục đại học.

Thứ sáu, các cấp ủy đảng, chính 
quyền các địa phương cần có các 
giải pháp ưu tiên nguồn lực bảo đảm 
điều kiện để dạy học trực tuyến, có 
chính sách hỗ trợ giáo viên, trẻ em, 
học sinh, sinh viên khó khăn không 
có phương tiện để dạy và học trực 
tuyến, tiếp cận phương thức dạy 
học mới. Huy động các nguồn lực 
từ các tổ chức, doanh nghiệp, tập 
đoàn hỗ trợ, tạo điều kiện cho các 
nhà trường, gia đình học sinh, sinh 
viên, giáo viên gặp khó khăn về tài 
chính, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ 
thuật, công nghệ    để trang bị thiết 
bị dạy và học tối thiểu phục vụ học 
tập và giảng dạy trực tuyến, phù hợp 
phương thức dạy học mới.  
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Trước đây, vào những năm 2010, các dòng máy tính 
sử dụng cho hệ thống máy tính điều khiển tích hợp tại các 
trạm biến áp bao gồm: máy tính SERVER1, SERVER2, máy 
tính giao diện người – máy HMI1, HMI2, máy tính SCADA 
GATEWAY 1, GATEWAY2 và máy tính kỹ sư EWS/HIS sử 
dụng nguồn nuôi AC 220V.

Để đảm bảo nguồn nuôi AC 220V cung cấp cho các 
máy tính điều khiển tích hợp tại các trạm biến áp ổn định, 
hồ sơ thiết kế kỹ thuật luôn luôn phê duyệt có 02 bộ 
Inverter để chuyển đổi nguồn nuôi DC 220V thành nguồn 
nuôi AC 220V (Inverter).

Các bộ Inverter chuyển đổi nguồn nuôi AC/DC đã vận 
hành trên 10 năm nên bắt đầu xảy ra tình trạng hư hỏng 
các linh kiện điện tử, gây gián đoạn việc cung cấp điện từ 
nguồn AC 220V cho các máy tính điều khiển tích hợp.

Theo xu hướng áp dụng khoa học công nghệ 4.0 
vào công tác quản lý vận hành trạm biến áp, Tổng công 
ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) lần lượt triển khai 
đưa các trạm biến áp có hệ thống máy tính điều khiển tích 
hợp vào vận hành theo chế độ trạm biến áp không người 
trực. Trong trường hợp, các máy tính thu thập dữ liệu 

SERVER1, SERVER2, máy tính giao diện người – máy HMI1, 
HMI2, máy tính SCADA GATEWAY 1, GATEWAY2 và máy 
tính kỹ sư EWS/HIS sử dụng nguồn nuôi AC 220V thông 
qua bộ Inverter, nếu xảy ra tình trạng hư hỏng bộ Inverter 
sẽ làm gián đoạn công tác điều khiển xa, gián đoạn công 
tác thu thập dữ liệu công tơ đo đếm từ xa, đơn vị quản lý 
vận hành phải điều động lực lượng tổ thao tác lưu động 
(Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) và Công ty Dịch vụ kỹ 
thuật Truyền tải điện (NPTS)) đến xử lý bất thường, sự cố 
cho bộ Inverter,  làm gia tăng chi phí quản lý vận hành.

Hình 2. Máy tính SERVER/HMI/GATEWAY tại Trạm biến áp 
220kV Giá Rai sử dụng nguồn nuôi DC 220V

SPMB ỨNG DỤNG THÀNH CÔNG:
DÙNG MÁY TÍNH CÓ 02 CARD NGUỒN NUÔI DC HOẠT ĐỘNG Ở CHẾ ĐỘ MAIN/BACK UP THAY THẾ 

INVERTER, CẤP NGUỒN CHO HỆ THỐNG MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP TRẠM BIẾN ÁP
 

Lưu Bá Diễn - Lê Phú Hải - Trần Thu Trang

 Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) áp dụng thành công sáng kiến “Ứng dụng 
dòng máy tính có 02 card nguồn nuôi DC hoạt động ở chế độ Main/Back up (Redundant Power Supply) để 
thiết lập nguồn cung cấp cho hệ thống máy tính điều khiển tích hợp trạm biến áp: SERVER1, SERVER2, 
HMI1, HMI2, GATEWAY 1, GATEWAY2, máy tính kỹ sư EWS/HIS, loại bỏ 02 bộ Inverter chuyển đổi nguồn DC/
AC ra khỏi vận hành” tại Trạm biến áp 220kV Giá Rai.

Hình 1. Giao diện điều khiển người/máy HMI tại Trạm biến áp 220kV Giá Rai
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Ngày nay, với sự phát triển 
của khoa học công nghệ, ngành 
sản xuất máy tính điều khiển công 
nghiệp, tự động hóa trạm biến áp 
đã sản xuất được máy tính sử dụng 
đồng thời cả nguồn nuôi một chiều 
220/110/48VDC và nguồn nuôi xoay 
chiều 220/110VAC. Cụ thể các nhà 
sản xuất máy tính đã chế tạo và đưa 
vào vận hành thành công máy tính 
sử dụng nguồn nuôi 220/110VDC và 
220/110VAC, số lượng card nguồn 
cung cấp là 02 card, hoạt động ở chế 
độ sẵn sàng dự phòng Hot/Stand by 
(Redundant Power Supply).

Từ quá trình nghiên cứu chuyên 
môn sâu kiến thức về công nghệ máy 
tính, tự động hóa trạm biến áp, tập 
thể cán bộ kỹ thuật và lãnh đạo Ban 
quản lý dự án Các công trình điện 
miền Nam (SPMB) đã nắm rõ thực 
trạng hư hỏng các bộ chuyển đổi 
nguồn Inverter tại các trạm biến áp 
đang vận hành trên lưới điện thuộc 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 
gia (EVNNPT). Tuy nhiên, đối với hồ sơ 

thiết kế kỹ dự án mới đã có thiết kế lắp 
đặt và mua sắm các bộ Inverter này. 
Nhóm tác giả sáng kiến đề xuất giải 
pháp: “Ứng dụng dòng máy tính có 02 
card nguồn nuôi DC hoạt động ở chế 
độ Main/Back up (Redundant Power 
Supply) để thiết lập nguồn cung cấp 
cho hệ thống máy tích điều khiển tích 
hợp trạm biến áp: SERVER1, SERVER2, 
HMI1, HMI2, GATEWAY 1, GATEWAY2, 
máy tính kỹ sư EWS và loại bỏ 02 bộ 
Inverter chuyển đổi nguồn DC/AC 
ra khỏi vận hành” đã được lãnh đạo 
SPMB thống nhất áp dụng. Tổng công 
ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) 
cũng đã công nhận là sáng kiến khoa 
học công nghệ và đơn vị tư vấn Công 
ty CP Tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2) 
đồng ý triển khai áp dụng sáng kiến 
vào dự án Trạm biến áp 220kV Giá Rai.

Ngày 30/09/2021, tại ấp 3A, xã 
Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc 
Liêu, SPMB đã phối hợp với các đơn vị 
liên quan  tổ chức nghiệm thu đóng 
điện thành công Trạm biến áp 220kV 
Giá Rai. Dự án TBA 220kV Giá Rai do 

EVNNPT làm chủ đầu tư, SPMB thay 
mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án, 
PECC2 là đơn vị tư vấn thiết kế. Công 
ty TNHH Siemens cung cấp giải pháp 
công nghệ máy tính điều khiển tích 
hợp và rơle bảo vệ, nhị thứ, SCADA. 
Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật 
công nghệ EDH là đơn vị thi công nhị 
thứ, NPTS là đơn vị tư vấn giám sát. 
PTC4 là đơn vị quản lý vận hành.

Trạm biến áp 220kV Giá Rai áp 
dụng thành công sáng kiến “Ứng 
dụng dòng máy tính có 02 card nguồn 
nuôi DC hoạt động ở chế độ Main/
Back up (Redundant Power Supply) để 
thiết lập nguồn cung cấp cho hệ thống 
máy tích điều khiển tích hợp trạm biến 
áp: SERVER1, SERVER2, HMI1, HMI2, 
GATEWAY 1, GATEWAY2, máy tính kỹ sư 
EWS/HIS, loại bỏ 02 bộ Inverter chuyển 
đổi nguồn DC/AC ra khỏi vận hành” 
tạo nên một bước ngoặt quan trọng, 
là tiền đề chứng minh rõ nét cho 
định hướng ứng dụng khoa học công 
nghệ mới vào sản xuất. Khẳng định 
trạm biến áp tự động hóa hiện đại 
không sử dụng bộ chuyển đổi nguồn 
điện một chiều 220VDC sang nguồn 
điện xoay chiều 220VAC (Inverter). Tất 
cả các sản phẩm cơ bản cấu thành hệ 
thống máy tính điều khiển tích hợp 
trong trạm biến áp tự động hóa theo 
tiêu chuẩn IEC 61850 bao gồm: máy 
tính điều khiển, thiết bị kết nối mạng 
LAN, màn hình máy tính, rơle bảo vệ 
ngày nay đã sử dụng nguồn nuôi một 
chiều 220VDC từ hệ thống máy sạc, 
ắc quy trong trạm biến áp có độ tin 
cậy cấp nguồn ổn định.

Hình 3. Cấu trúc mạng LAN tại Trạm biến áp 220kV Giá Rai

Hình 4. Sơ đồ kết nối rơle bảo vệ lên mạng LAN tại Trạm biến áp 220kV Giá Rai

Ñieän & Ñôøi soáng     9

KHOA HOÏC - COÂNG NGHEÄ î



1. Đặt vấn đề:

Sơ đồ tư duy (Mindmap) là phương pháp ghi chép 
nhanh chóng, tận dụng khả năng nghe, nhìn, xử lý thông 
tin và hệ thống hóa chúng lại. Trong học tập, sử dụng sơ 
đồ tư duy là phương pháp sử dụng những ký hiệu, hình 
ảnh sinh động minh họa giúp cho chúng ta ghi nhớ bài dễ 
dàng và hiệu quả hơn. 

Sơ đồ tư duy được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh 
vực nhưng dùng nó như thế nào để đạt đạt hiệu quả cao 
nhất không phải là điều đơn giản. Trong hoạt động học 
từ vựng tiếng Anh, sinh viên sử dụng sơ đồ tư duy sẽ 
dễ dàng liên tưởng đến nhiều từ khác liên quan đến từ 
trung tâm, từ đó nhanh chóng mở rộng vốn từ và nhớ từ 
lâu hơn. Vì vậy, để việc học đạt hiệu quả cao và giúp sinh 
viên có hứng thú và sự tự tin khi học tiếng Anh, tác giả 
đã nghiên cứu áp dụng việc học từ vựng tiếng Anh bằng 
sơ đồ tư duy cho sinh viên năm thứ nhất của trường Đại 
học Điện lực.

2. Sơ đồ tư duy (SĐTD) và từ vựng

2.1. Khái niệm về sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy được mệnh danh “công cụ vạn năng 
cho bộ não”, là phương pháp ghi chú đầy sáng tạo, hiện 
đang được hơn 250 triệu người trên thế giới sử dụng,  đã 
và đang đem lại những hiệu quả thực sự, nhất là trong lĩnh 
vực giáo dục và kinh doanh.

Khái niệm sơ đồ tư duy được xây dựng bởi Nhà tâm 
lý học thế kỉ 20 Tony Buzan trên nền tảng tâm lý học hiện 
đại. Buzan nghiên cứu chuyên sâu về bộ não, trí nhớ và tìm 
ra quy luật khi xây dựng bản đồ gồm nhiều nhánh, giúp 
bộ não ghi chép các sự kiện một cách hệ thống. Theo ông 
: “Bộ não sinh ra là để ghi nhớ thì mình cần phải tập luyện 
nó, giống như tay chân nếu không vận động lâu ngày sẽ bị 
teo đi vậy”. Kết hợp giữa kiên thức tâm lý học đương thời 
và nghiên cứu trên, Buzan đã đưa ra: Sơ đồ tư duy giúp 
luyện tập trí não (Mindmap). 

2.2. Khái niệm về từ vựng

Từ vựng hay vốn từ, kho từ vựng của một người là 
tập hợp các từ trong một  ngôn ngữ  mà người đó quen 
thuộc (biết tới). Vốn từ vựng thường xuyên tăng lên theo 
tuổi tác, và là  công cụ  cơ bản và hữu dụng trong  giao 
tiếp và thu nhận kiến thức. 

Từ vựng là một thuật ngữ được sử dụng thường 
xuyên trong dạy và học tiếng Anh. Theo Từ điển trực tuyến 
của Cambridge Advanced, từ vựng được định nghĩa: a) tất 
cả các từ mà một người biết hoặc sử dụng, b) tất cả các 
từ trong một ngôn ngữ cụ thể, c) những từ mà mọi người 
sử dụng khi họ đang nói về một chủ đề cụ thể,  và d) một 
danh sách các từ với nghĩa cho sẵn.

2.3. Các bước lập SĐTD

Một bản đồ tư duy hoạt động giống như cách mà bộ 
não chúng ta hoạt động. Mặc dù, bộ não có thể xử lý hầu 
hết các sự kiện phức tạp, song nó lại dưạ trên các nguyên 
tắc hết sức đơn giản. Đó là lý do tại sao, tạo ra các SĐTD 
lại dễ dàng và thú vị, bởi vì chúng theo nhu cầu sẵn có và 
năng lực tiềm tàng của bộ não chứ không phải là đối lập 
với chúng. Vậy, bộ não có những nhiệm vụ gì then chốt 
trong việc tạo ra SĐTD? Rất đơn giản là: Tưởng tượng và 
liên kết. Đây là những thành phần cấu tạo nên một số 
SĐTD, mặc dù chúng có thể được chỉnh sửa tự do theo ý 
muốn cá nhân.

Các bước để tạo nên một sơ đồ tư duy:

Bước 1: Xác định từ khóa

Bước 2: Vẽ chủ đề ở trung tâm

Dùng một hình ảnh hay bức tranh, từ khoá cho ý 
tưởng trung tâm. Xác định được chủ đề trung tâm sẽ giúp 
SV dễ dàng triển khai các “nhánh phụ”.

Bước 3: Vẽ thêm các tiêu đề phụ (nhánh cấp 1)

 Tiêu đề phụ nên được viết bằng CHỮ IN HOA nằm 
trên các nhánh dày để làm nổi bật.

 Tiêu đề phụ nên gắn liền với trung tâm.

 Tiêu đề phụ nên được vẽ theo hướng chéo góc chứ 
không nằm ngang, như vậy nhiều nhánh phụ khác có thể 
được vẽ tỏa ra một cách dễ dàng hơn.

Bước 4: Vẽ các nhánh cấp 2, cấp 3, …

 Ở bước này, SV vẽ nối tiếp nhánh cấp 2, 3 để tạo ra 
sự liên kết.

 Nên vẽ nhiều nhánh cong hơn đường thẳng, như 
thế sẽ làm cho Mind Map nhìn mềm mại, uyển chuyển và 
dễ nhớ hơn.

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY 
ĐỂ HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

ThS. Lê Thị Bích Hằng
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 Chỉ nên tận dụng từ khóa và hình ảnh, ở mỗi nhánh chỉ sử dụng 1 từ khóa. Việc này giúp cho nhiều từ khóa mới 
và những ý khác được nối thêm vào các từ khóa sẵn có một cách dễ dàng

 Tất cả các nhánh của một ý nên tỏa ra từ một điểm và có cùng 1 màu.

Bước 5: Thêm các hình ảnh minh họa

Có thể vẽ thêm một vài hình ảnh minh họa đơn giản để sơ đồ thêm sinh động.  

Sơ Đồ Tư Duy trở nên sinh động với các hình minh họa đơn giản

3. Áp dụng sơ đồ tư duy trong học từ vựng tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất tại trường Đại học Điện lực

SĐTD được tạo thành bởi hầu hết các từ khoá nên chỉ với những từ khoá là đã có thể nắm bắt được hết nội dung 
của tất cả những điều mà SV đang muốn ghi nhớ. Trong giờ học chia sẻ từ vựng môn tiếng Anh 1- lớp D15 – NLTT, với sỹ 
sỗ 40 SV. Giáo trình giảng dạy, LIFE – Pre – Intermediate. Sinh viên trong lớp được chia thành 8 nhóm. Thành viên trong 
nhóm chuẩn bị chia sẻ với các bạn cùng lớp không dưới 10 từ hoặc cấu trúc có liên quan tới chủ đề “HEALTH”. Các chia 
sẻ của sinh viên bao gồm việc cung cấp ý tưởng, mục tiêu, địa điểm, bối cảnh, giải thích ý nghĩa tại sao từ đó đứng ở vị 
trí đó và đặt câu. Với thời gian chia sẻ từ vựng trong 10 – 15 phút, sinh viên kiểm tra đối chiếu phần từ vựng cho nhóm 
mình. Và thực tế, giáo viên có ít thời gian để thực sự dạy các từ vựng mà giáo viên sẽ hướng dẫn cho sinh viên phát triển 
ý tưởng về từ vựng được dùng trong từng chủ đề và bối cảnh cụ thể. Sơ đồ này đã được xây dựng trong một lớp học 
và ý tưởng sơ đồ tư duy được sinh viên trình bày tại buổi học đó. Bằng cách thực hiện nghiên cứu hành động, là người 
hướng dẫn sinh viên nâng cao thành công ở sinh viên học tiếng Anh. Từ chủ đề trung tâm – HEALTH, sinh viên đã đưa 
ra các tiêu đề phụ (4 nhánh cấp 1)

Tiếp theo, với vai trò của người hướng dẫn, tác giả gợi ý tới tiêu đề phụ, sinh viên tiếp tục đưa ra ý tưởng và từ vựng. 

Tiết học diễn ra trong năm mươi phút, giảng viên hướng dẫn phương pháp áp dụng SĐTD trong giờ học từ vựng 
tiếng Anh, bản thân sinh viên rất nhiệt tình tham gia xây dựng đóng góp vốn từ mình có cho nhóm mình. Sinh viên đều 
đồng ý rằng vẽ SĐTD góp phần tăng cường tính tự học từ vựng và kích thích não bộ hoạt động. Mặc dù tác giả chỉ áp 
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dụng phương pháp này ở một phạm vi nhỏ, một lớp học, nhưng kết quả phản hồi từ sinh viên rất đáng khích lệ. Một 
sinh viên trong nhóm có nói: vẽ SĐTD trong giờ học từ vựng tiếng Anh rất thú vị, hào hứng và giúp em nhớ được các từ 
mới”. Một sinh viên đại diện nhóm 4 có phát biểu ý kiến rằng: học từ vựng tiếng Anh theo cách vẽ SĐTD rất dễ nhớ, đòi 
hỏi sinh viên có cái nhìn tổng quát về một vấn đề đề cập đến và sinh viên nói rằng “Em rất thích vẽ SĐTD như vẽ ra các ý 
tưởng của mình”. Bên cạnh đó, sinh viên cũng gợi ý, và theo tôi, vừa là giáo viên dạy môn tiếng Anh, vừa là người hướng 
dẫn người học, tôi rất ghi nhận ý kiến đóng góp của sinh viên nhóm 3: “Mong muốn vẽ SĐTD để học ngữ pháp tiếng 
Anh” và điều đó đã khích lệ chính bản thân tác giả áp dụng SĐTD trong tiết học ngữ pháp tiếng Anh.

Sử dụng SĐTD để hỗ trợ xây dựng vốn từ vựng là một cách hiệu quả để giúp sinh viên học từ vựng là một cách 
hiệu quả để giúp sinh viên học từ vựng. Nó cung cấp cho họ có một cách khác để ghi nhớ từ mới thay vì học thuộc 
lòng. Sinh viên đã có được sự tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh sau khi giới thiệu và sử dụng SĐTD. Họ thích khám 
phá cách áp dụng sơ đồ tư duy trong các bài học thông thường. Trong năm học tới, SĐTD sẽ được mở rộng sang các 
lớp khác trong trường cả về học từ vựng tiếng Anh cũng như học ngữ pháp tiếng Anh. Tôi hy vọng vi nghiên cứu sẽ 
được mở rộng. 

4. Kết luận

SĐTD không phải là một cách tiếp cận mới, đòi hỏi một sự thay đổi về cách hướng dẫn sinh viên tiếp cận với sự hoạt 
động của não bộ. Đây là công cụ học tập vận dụng được cả chức năng của não trái và não phải. Do vậy, SĐTD và sự hoạt 
động của chức năng của não bộ chính là kỹ thuật dạy học lấy học sinh làm trung tâm của giáo dục. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
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Những tháng cuối năm kế hoạch, 
thường là thời điểm hội tụ đầy đủ các 
yếu tố để triển khai công tác thi công 
sửa chữa thiết bị trên lưới, cũng là 
thời điểm hoàn thành các hạng mục 
của dự án, công trình cải tạo, nâng 
cấp... hệ thống lưới điện Truyền tải. 

Năm nay, công tác thi công, 
hoàn thành các hạng mục 
công trình theo kế hoạch 

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

công trình của Trung tâm cho chúng 
tôi biết: “Trước đây nếu không ảnh 

hưởng đến dịch bệnh,  sau khi chuẩn 
bị đầy đủ dụng cụ thi công thì nhóm 
công tác di chuyển đến địa điểm 
công tác chỉ cần trước 3 tiếng đồng 
hồ là có thể ổn định công tác và bắt 
tay vào công việc. Còn thời điểm này, 
do ảnh hưởng dịch bệnh nên công 
tác chuẩn bị ban đầu cũng mất thời 
gian rất dài, do phải chuẩn bị đầy đủ 
các thủ tục theo quy định của mỗi địa 
phương khi đội công tác di chuyển 
qua. Nhiều địa phương trong thời 
gian này, do diễn biến của dịch bệnh 
hết sức phức tạp nên các quy định 
về biện pháp chống dịch cũng thay 
đổi liên tục,  nhiều khi trên đường di 
chuyển quân đến địa điểm công tác, 
thì các thủ tục pháp lý mà Đội công 
tác chuẩn bị trước đây không hội đủ 
các điều kiện của địa phương đưa ra, 
nên không thể thông chốt. Do đó 
anh em đội công tác phải nằm chờ tại 
chốt, có những hôm phải nằm xuyên 

DỊCH BỆNH KHÔNG NGĂN CẢN ĐƯỢC
BƯỚC CHÂN CỦA NHỮNG NGƯỜI “LÍNH” TRUYỀN TẢI ĐIỆN- NHỮNG NGƯỜI “ BÁC SỸ” 

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

Thi công sửa chữa MBA AT1 TBA 500kV Thạnh Mỹ - ảnh Văn Tuấn

Bữa cơm tạm dọc đường chờ thông chốt đến thi công nâng công suất TBA 220kV 
Sơn Hà - Ảnh Thanh Sơn
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đêm  để chờ bộ phận ở nhà làm các 
thủ tục bổ sung đầy đủ theo quy định 
của địa phương thì mới được thông 
chốt. Chính vì thế nên khi vào được 
địa điểm công tác thường bị chậm so 
với lịch đăng ký thi công rất nhiều, 
điều này anh em nhóm công tác phải 
nổ lực làm tăng ca, làm thâu đêm để 
bù lại thời gian bị chậm; ảnh hưởng 
rất lớn đến sức khỏe anh em thi công.”

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

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

Đình Ngọc – Văn Sinh

Thi công lắp đặt MBA AT2 TBA 220kV – Sơn Hà - Ảnh Mạnh Hà

Đóng điện hoàn thành MBA AT3 TBA 220kV – Huế  lúc 0h17 ngày 30/9/2021
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Hiện tại, hồ Hòa Bình thiếu hụt so với yêu cầu tối 
thiểu khoảng 945 triệu m3; hồ Thác Bà thiếu hụt 
khoảng 415 triệu m3; các hồ Lai Châu, Sơn La mực 

nước cũng thấp hơn MNDBT từ 5-10m. Tổng lượng thiếu 
hụt so với mực nước dâng bình thường của cả hệ thống 
hồ chứa khoảng 5,7 tỷ m3.

Với tình trạng thiếu hụt nguồn nước như nêu trên, 
cùng với nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy 
văn quốc gia về xu thế khí tượng thủy văn đến cuối năm 
2021, khả năng nguồn nước trong 3 tháng cuối năm 2021 
đến các hồ chứa lớn trên thượng lưu sông Hồng và trên 
các lưu vực sông khu vực Bắc Bộ sẽ tiếp tục thiếu hụt từ 
30-50% so với trung bình nhiều năm, đặc biệt thiếu hụt 
tại vùng hạ lưu sông Lô và sông Hồng từ 60-80%. Do vậy, 
nguy cơ thiếu nước trong thời gian còn lại của mùa khô có 
khả năng diễn ra nghiêm trọng.

Để hạn chế tình trạng thiếu nước xảy ra trên lưu 
vực sông Hồng, đặc biệt là bảo đảm nguồn nước cho vụ 
Đông Xuân khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường đã có văn bản số 6135/BTNMT-TNN 
ngày 8/10/2021, trong đó có một số nội dung đáng chú ý 
như sau:

Các nhà máy thủy điện Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, 
Tuyên Quang, Thác Bà, Bản Chát và Huội Quảng: điều 
chỉnh kế hoạch huy động phát điện, lập kế hoạch tích 
nước, xả nước để nâng dần mực nước các hồ, bảo cân đối 
nguồn nước và ưu tiên cho các nhu cầu sử dụng nước ở hạ 
du từ nay đến cuối mùa cạn.

Đề nghị Bộ NN&PTNT chỉ đạo tính toán, lập kế hoạch 
lấy nước cụ thể phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 
2021-2022; lưu ý thời gian cụ thể và phương án điều tiết 
nước cho hạ du theo hướng linh hoạt về thời gian lấy nước 
và mực nước hạ du sông, phù hợp với thực tế mực nước 
sông bị hạ thấp. 

Đồng thời, đề nghị Bộ NN&PTNT chỉ đạo các đơn 
vị quản lý vận hành hệ thống công trình thủy lợi phía 
hạ du rà soát, nâng cao năng lực, hiệu quả lấy nước phù 
hợp với điều kiện nguồn nước các hồ chứa và trên lưu 
vực sông, đặc biệt là các công trình lấy nước dọc dòng 
chính sông Hồng, sông Đuống và các hệ thống thủy lợi 
lớn ở hạ du như Bắc Hưng Hải, Bắc Đuống,... tránh lãng 
phí nguồn nước. 

Đặc biệt, đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình và Tp. Hà Nội 
khẩn trương chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan đến việc cải 
tạo, nâng cao năng lực lấy nước của Nhà máy nước sông 
Đà, giảm áp lực cấp nước đối với hệ thống hồ chứa trên 
sông Đà, đặc biệt là hồ chứa thủy điện Hòa Bình.

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà: 
Cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý, vận hành hồ 
Hòa Bình trong quá trình lấy nước và khẩn trương hoàn 
thành giải pháp công trình để khai thác hiệu quả nguồn 
nước điều tiết từ hồ Hòa Bình, không phụ thuộc vào việc 
vận hành Nhà máy Thuỷ điện Hòa Bình, đặc biệt trong bối 
cảnh biến đổi khí hậu như hiện nay.

Để giải quyết khó khăn trong việc lấy nước, đến nay 
Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà đã được các 
sở, ban, ngành của tỉnh Hoà Bình đồng thuận về giải pháp 
hạ thấp đáy sông tại khu vực cửa kênh để khơi thông dòng 
chảy, dẫn nước vào trong cửa kênh sau đó tiếp tục xử lý 
bằng bơm động lực đưa nước vào kênh. Tuy nhiên, vẫn 
phải sớm có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Hòa Bình.

Hải Triều

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG RA CHỈ ĐẠO 
KHẨN TRƯỚC NGUY CƠ THIẾU NƯỚC NGHIÊM TRỌNG TRONG MÙA KHÔ

Đến thời điểm hiện tại, dù đã qua thời điểm lũ chính vụ đối với các hồ thủy điện phía Bắc nhưng vẫn không xuất 
hiện lũ lớn trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình. Thời gian vừa qua, mặc dù các hồ chứa lớn, quan trọng trên lưu vực 
sông Hồng đã chủ động vận hành, ưu tiên việc tích nước ở thời điểm cuối mùa lũ, đầu mùa cạn; tuy nhiên mực nước 
các hồ chứa lớn, quan trọng đều đang ở mức rất thấp, tổng lượng nước tích được của các hồ chỉ đạt từ 30% đến 65% 
so với trung bình nhiều năm.
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Ngày 6/10, tại Hà Nội, Chủ 
tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN) Dương Quang Thành 
đã có buổi làm việc trực tuyến với 
ông Wong Kim Yin - Chủ tịch kiêm 
Tổng giám đốc Tập đoàn Sembcorp 
(Singapore).

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV 
EVN  đánh giá cao những đóng 
góp của Tập đoàn Sembcorp 

trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam.

Theo Chủ tịch HĐTV EVN Dương 
Quang Thành, với mục tiêu trở thành 
doanh nghiệp số,  Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam  mong muốn hợp tác 
cùng Tập đoàn Sembcorp trong ứng 
dụng trí tuệ nhân tạo, khoa học công 
nghệ vào vận hành hệ thống điện. 

4 lĩnh vực hợp tác được EVN đề 
xuất gồm:  từng bước tự động hóa 
trong quản lý vận hành nhà máy 
điện, lưới điện thông minh; cùng 
phối hợp đầu tư các dự án điện, đặc 
biệt là năng lượng mới, năng lượng 
tái tạo  và nguồn điện sử dụng LNG, 
nghiên cứu hợp tác đầu tư phát triển 
nguồn tích trữ điện tại Việt Nam; 
cùng nghiên cứu hợp tác xây dựng 
các nhà máy điện tại Trung tâm Điện 
lực Dung Quất (Quảng Ngãi), hợp tác 

sử dụng nhiên liệu cho phát điện, sử 
dụng cơ sở hạ tầng dùng chung tại 
Trung tâm Điện lực Dung Quất. Lĩnh 
vực thứ tư, EVN mong muốn Tập đoàn 
Sembcorp đào tạo chuyên gia về kỹ 
thuật và quản lý cho EVN. 

Ông Wong Kim Yin - Chủ tịch 
kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn 
Sembcorp rất ấn tượng về những kết 
quả EVN đạt được  trong việc đảm 
bảo cung ứng điện cho quốc gia, với 
tốc độ tăng trưởng điện năng cao và 
EVN đã trở thành một tập đoàn năng 
lượng mạnh ở châu Á.

Tập đoàn Sembcorp đã hoạt 
động ở Việt Nam trên 25 năm, trong 

đó phải kể đến việc tham gia đầu tư, 
vận hành Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 
3 (Bà Rịa – Vũng Tàu). Trong quá trình 
vận hành, Sembcorp luôn nhận được 
sự hỗ trợ của EVN. 

Cả 4 lĩnh vực theo đề xuất của 
EVN, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập 
đoàn Semcorrp đều hoàn toàn nhất 
trí và tin tưởng quá trình hợp tác sẽ 
thành công. Ngoài ra, lợi thế nữa của 
Sembcorp là  có khả năng huy động 
vốn lớn, luôn tạo niềm tin với các nhà 
đầu tư nên Sembcorp cũng rất mong 
muốn hợp tác chặt chẽ với EVN vì sự 
phát triển của mỗi bên.

Đinh Liên

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN EVN 
LÀM VIỆC VỚI TẬP ĐOÀN SEMBCORP

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành chủ trì buổi làm việc trực tuyến
 với Tập đoàn Sembcorp
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Bên cạnh đó, Điện lực Hòa Vang thường xuyên kiểm 
tra đêm, kiểm tra thiết bị điện định kỳ; tăng cường 
công tác phát quang hành lang tuyến nhằm ngăn 

ngừa sự cố, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn 
định trên địa bàn. Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt 
động duy tu, bảo dưỡng hệ thống lưới điện trên địa bàn 
huyện Hòa Vang trước mùa mưa bão:

Tiếp đất đảm bảo an toàn khi thực hiện công tác trên 
đường dây

Kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng các thiết bị đóng cắt, tủ RMU 
tại khu công nghệ cao

Thay xà, sứ tại đường dây trung áp nhánh rẽ Phú Hạ

Cải tạo lưới điện nhánh rẽ Phú Hạ, Phú Thượng tại xã Hòa Sơn

Lắp chống sét thông minh tại thôn Trường Định, xã Hòa Bắc

Vệ sinh bảo dưỡng TBA tại thôn An Định, xã Hòa Bắc

Thay dây khoảng vượt sông, thi công mới tuyến trung áp 
cấp điện Trạm bơm An Trạch trước mùa mưa bão

Yên Bình

Chùm ảnh: 
NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY LƯỚI ĐIỆN 

HUYỆN HÒA VANG TRƯỚC MÙA MƯA BÃO

Để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống lưới điện, cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và đời sống, phát 
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) trước mùa mưa bão, Điện lực Hòa 
Vang (PC Đà Nẵng) đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện nhiều giải pháp ngăn ngừa sự cố, bảo trì, bảo dưỡng để thiết bị 
điện đảm bảo vận hành an toàn; đẩy mạnh thực hiện chống quá tải các trạm biến áp, nâng công suất máy biến áp; đồng thời, 
đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện trên địa bàn theo kế hoạch năm 2021. 
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Công ty Điện lực Quốc gia PLN 
là doanh nghiệp nhà nước sản 
xuất, truyền tải, phân phối điện, 

dịch vụ điện tại Indonesia. Tại Hội thảo 
“Hành trình chuyển đổi số - Bài học và 
kinh nghiệm” do EVN chủ trì tổ chức 
với sự tham gia của doanh nghiệp 
ngành Điện các nước ASEAN, đại diện 
PLN đã chia sẻ những kinh nghiệm 
thực tiễn trong việc hiện đại hoá dịch 
vụ điện, chăm sóc khách hàng (CSKH). 
Trong đó, nền tảng “New PLN Mobile” 
được coi là bước đột phá.

Thực tế, PLN Mobile phiên bản 
đầu tiên được giới thiệu tới khách 
hàng từ năm 2016. Tuy nhiên, ứng 
dụng khi đó chỉ mang tính cung cấp 
thông tin, không thể thực hiện giao 
dịch dịch vụ điện. Với mong muốn 
kích thích tăng trưởng dịch vụ điện 
thông qua mô hình kinh doanh sáng 
tạo, PLN đã ra mắt phiên bản mới “New 
PLN Mobile” từ ngày 20/12/2020. Nền 
tảng này cho phép giao tiếp 2 chiều 
giữa khách hàng và nhân viên PLN 
trực tuyến, thực hiện cung cấp dịch 
vụ điện, thanh toán tiền điện, thông 
báo chỉ số công tơ, thông báo mất 
điện tới từng khách hàng... Đặc biệt, 
New PLN Mobile đã được tích hợp 
với các ứng dụng rời rạc trước đó của 
PLN và các doanh nghiệp để cung 
cấp dịch vụ trong các lĩnh vực khác 
như: thuê bao Internet, sửa chữa điện 
trong nhà, trạm sạc điện công cộng... 

Còn Công ty Điện lực Meralco - 
công ty phân phối điện tại Philippines, 
xác định trung tâm chuyển đổi số là 
hướng tới khách hàng sử dụng điện. 
Meralco tập trung phát triển nền tảng 
cung cấp dịch vụ điện, dịch vụ CSKH 
với các tiện ích: ứng dụng đọc chỉ số 
công tơ/công tơ thẻ trả trước; cảnh 

báo chỉ số tiêu thụ tăng, giảm bất 
thường cho người dùng; thanh toán 
hoá đơn trực tuyến; ghi, xoá nợ theo 
thời gian thực... 

Đại diện Meralco cho biết, thay 
vì phải để khách hàng xếp hàng dài 
đợi ngoài trụ sở, Meralco đã tạo các 
điểm kết nối trên không gian số, “ảo 
hoá” giao tiếp với khách hàng. Đồng 
thời, sử dụng công nghệ tự động hoá 

(ứng dụng chatbot, auto-voice, auto-
email) để phục vụ cùng lúc nhiều 
khách hàng... Ngoài ra, trên nền tảng 
của Meralco cũng cho phép kết nối 
miễn phí giữa khách hàng với các đại 
lý/nhà cung cấp một số dịch vụ hạ 
tầng khác được Meralco chứng nhận 
về chất lượng. 

Không khó để nhận ra, các nền 
tảng công nghệ đa tiện ích “all-in-

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG NGÀNH ĐIỆN:

TỪ ASEAN, NHÌN VỀ EVN
Tại khu vực Đông Nam Á, việc thực hiện chuyển đổi số trong công tác kinh doanh, dịch vụ điện đã và đang diễn 

ra mạnh mẽ ở nhiều nước. Trong đó, điểm chung là sự đột phá tư duy, đổi mới quy trình; chú trọng phát triển các nền 
tảng, hệ sinh thái công nghệ tiện ích, nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng.

Ứng dụng PLN Mobile phiên bản mới phát hành từ năm 2020 cho khách hàng 
của PLN (Indonesia)
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one” đã được các doanh nghiệp ngành 
Điện các nước chú trọng phát triển. Hệ 
sinh thái dịch vụ thương mại cũng hình 
thành, khi app của doanh nghiệp điện 
không chỉ đơn thuần cung cấp dịch vụ 
điện, mà còn liên kết, mở rộng tiện ích 
với các bên khác nhau, nhằm tăng thêm 
các giá trị gia tăng cho cả bên cung cấp 
và bên sử dụng dịch vụ.

Thực tế tại Việt Nam, việc đơn vị Điện 
lực “ảo hoá” giao tiếp với khách hàng, số 
hoá dịch vụ điện, cung cấp dịch vụ điện 
và thanh toán trực tuyến đã không còn là 
câu chuyện mới. Hiện nay, với việc phát 
triển các kênh trực tuyến, các app cung 
cấp dịch vụ và CSKH, khách hàng của 
EVN có thể gửi yêu cầu mọi lúc, mọi nơi; 
không còn bị giới hạn bởi không gian, 
thời gian. Có thể thấy, so với các DN trong 
nước, EVN đã thực sự tạo dấu ấn trong 
việc đổi mới, hiện đại hoá dịch vụ. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, không thể 
phủ nhận một số ý kiến từ các chuyên 
gia, khách hàng sử dụng điện cho rằng, 
họ thấy “bị bối rối” trước nhiều số tổng 
đài, nhiều app của các đơn vị EVN. Do 
đặc thù quản lý bán điện theo khu vực, 
các Tổng công ty Điện lực đã phát triển 
các kênh cho khách hàng của mình. Hiện 
nay, 5 Tổng công ty Điện lực đang quản 
lý 6 đầu số tổng đài CSKH, 6 ứng dụng 
CSKH trên thiết bị di động, 5 website 
riêng, cùng các kênh Zalo, Fanpage 
riêng biệt...

Theo Đề án chuyển đổi số của Tập 
đoàn, tới năm 2025, EVN sẽ xây dựng 
nền tảng CSKH dùng chung cho 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. Cùng đó, tự động hóa hoạt động 
tiếp nhận và xử lý các yêu cầu khách hàng 
qua Trung tâm chăm sóc khách hàng. Tập 
đoàn cũng sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu định 
danh khách hàng thống nhất trong toàn 
EVN; ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân 
tích hành vi khách hàng, nâng cao chất 
lượng phục vụ. 

Với xu hướng kinh tế chia sẻ, EVN 
cũng sẽ liên kết nền tảng CSKH với các 
đối tác khác để cùng nhau chăm sóc và 
tạo ra giá trị gia tăng mới cho khách hàng 
ngành Điện. 

Anh Hùng

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HĐTV VÀ 
TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Ngày 6/10, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Lễ 
công bố các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV và Thành viên HĐTV 
kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC).

   

Chủ tịch HĐTV 
EVN Dương Quang 
Thành trao quyết 
định bổ nhiệm cho 
bà Đỗ Nguyệt Ánh 
- Chủ tịch HĐTV 
EVNNPC và ông 
Nguyễn Đức Thiện 
- Thành viên HĐTV 
kiêm Tổng giám đốc 
EVNNPC

Tại Quyết định số 69/QĐ-EVN ngày 5/7/2021 của HĐTV EVN, bà Đỗ 
Nguyệt Ánh – Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc EVNNPC được bổ 
nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV EVNNPC kể từ ngày 1/8/2021.

Tại Quyết định số 126/QĐ-EVN ngày 1/10/2021 của HĐTV EVN, ông 
Nguyễn Đức Thiện – Phó Tổng giám đốc EVNNPC được bổ nhiệm giữ 
chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc EVNNPC 
từ ngày 1/10/2021. 

Dự và trao các quyết định bổ nhiệm, ông Dương Quang Thành – Chủ 
tịch HĐTV EVN chúc mừng bà Đỗ Nguyệt Ánh và ông Nguyễn Đức Thiện 
trên những cương vị mới. Lãnh đạo EVN cũng kỳ vọng, với sức trẻ, sự năng 
động, kinh nghiệm, bản lĩnh trong công tác, bà Đỗ Nguyệt Ánh và ông 
Nguyễn Đức Thiện sẽ  lãnh đạo toàn thể CBCNV của tổng công ty luôn 
đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt 
nhiệm vụ đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội khu vực phía Bắc.

Ông Dương Quang Thành cũng yêu cầu Chủ tịch HĐTV EVNNPC, 
Tổng giám đốc EVNNPC tiếp tục lãnh đạo tổng công ty đẩy mạnh ứng 
dụng khoa học công nghệ, trở thành doanh nghiệp số theo định hướng 
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đồng thời, cải thiện mạnh mẽ các chỉ 
tiêu kỹ thuật, phấn đấu đưa EVNNPC trở thành đơn vị hàng đầu trong 
khối phân phối của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng như khu vực.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 52 năm ngày thành lập Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc (6/10/1969-6/10/2021), Chủ tịch HĐTV EVN Dương 
Quang Thành ghi nhận và tri ân sự nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, CBCNV, 
người lao động qua nhiều thế hệ đã chung sức, đồng lòng xây dựng 
EVNNPC ngày càng lớn mạnh, góp sức cùng EVN hoàn thành sứ mệnh 
được Đảng, Nhà nước giao phó.

Cảm ơn lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, lãnh đạo và CBCNV 
toàn EVNNPC đã tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ, bà Đỗ Nguyệt Ánh 
và ông Nguyễn Đức Thiện cam kết sẽ nỗ lực, quyết tâm cao nhất; sáng 
tạo, đoàn kết trong nội bộ, phát huy dân chủ, đưa EVNNPC vượt qua 
mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tập đoàn giao.

Nghi Viên
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Ứng dụng này sử dụng các thiết 
bị và hệ thống phần mềm 
hãng FaCare (phần mềm cho 

người dùng và phần mềm cho bác sĩ 
quản lý) thực hiện đo, theo dõi, quản lý 
sức khỏe của từng cán bộ công nhân 
viên. Các thiết bị đo mà PTC2 đang sử 
dụng bao gồm: Thiết bị đo nhiệt độ cơ 
thể, đo huyết áp, đo đường huyết, đo 
nồng độ oxy trong máu…

Để thực hiện, người sử dụng tải 
phần mềm FaCare về điện thoại, bác 
sĩ phụ trách y tế sẽ thiết lập và xác 
nhận các thông tin của từng cá nhân. 
Sau đó các cá nhân kết nối với thiết bị 
đo và đồng bộ với phần mềm quản lý 
của đơn vị thông qua  Blutooth.

Tất các các dữ liệu đo sẽ được 
lưu trữ trong, cập nhật vào phần 
mềm quản lý của PTC2 và thiết bị di 
động của người lao động. Sau khi 
cập nhật các thông số nếu có chỉ số 
đo vượt ngưỡng quy định thiết bị 
đo sẽ cảnh báo ngay lập tức. Khi đã 
có kết quả dữ liệu bác sĩ phụ trách y 
tế của PTC2 có thể xem và đánh giá 
được tình trạng sức khỏe của từng 

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2: 
TRIỂN KHAI ÁP DỤNG THEO DÕI SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG TỪ XA

PTC2 triển khai đo các thông số sức khỏe cho CBCNV

Các chỉ số sức khỏe sau khi thực hiện đo

Sức khỏe của người lao động là 
một trong những yếu tố quyết định 
đến chất lượng, năng suất làm việc 
và hiệu quả hoạt động của Công 
ty Truyền tải điện 2 (PTC2). Trong 
thời gian qua, đứng trước những 
diễn biến hết sức phức tạp của dịch 
bệnh COVID-19 đang diễn tại nhiều 
địa phương trong cả nước. Đảng ủy, 
lãnh đạo PTC2 đặt biệt quan tâm, 
tạo môi trường lao động an toàn, 
đảm bảo tốt sức khỏe, đời sống và 
các chính sách cho người lao động. 
Bắt đầu từ ngày 13/10/2021, PTC2 
triển khai áp dụng phần mềm theo 
dõi sức khỏe người lao động từ xa 
trong toàn Công ty.
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cá nhân, đồng thời có thể đưa ra 
được các giải pháp kịp thời, tư 
vấn hỗ trợ sức khỏe cho người lao 
động.

Đặc biệt PTC2 sử dụng các 
thiết bị đó và hệ thống phần mềm 
này để thực hiện công tác kiểm tra, 
theo dõi sức khỏe của các cán bộ 
công nhân viên trước khi làm việc 
trên cao hoặc công việc đặc biệt 
theo quy định hiện hành của Tập 
đoàn điện lực Việt Nam (EVN) và 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 
gia (EVNNPT).

Ông Nguyễn Đăng Thông – 
Chủ tịch Công đoàn PTC2, thành 
viên của tổ sáng kiến cho biết: 
Thực hiện chương trình chuyển 
đổi số của EVN và EVNNPT, PTC2 
đã có sáng kiến “Triển khai áp 
dụng theo dõi sức khỏe người lao 
động từ xa”. Sau khi hoàn thành 
cập nhật các thông số sức khỏe 
của các thiết bị đo, các dữ liệu 
khám chữa bệnh bên ngoài hay 
khám sức khỏe định kỳ của CBCNV 
sẽ được cập nhật vào hệ thống 
máy chủ quản lý của PTC2. Ứng 
dụng này không chỉ hiển thị, lưu 
trữ kết quả đo không giới hạn trên 
phần mềm và website mà còn kết 
nối với hệ thống quản lý bệnh viện 
(HIS), tạo và lưu kết quả trên bệnh 
án điện tử. Qua đó, bác sỹ phụ 
trách y tế của PTC2 có thể đưa ra 
các phương án hỗ trợ về sức khỏe 
cho CBCNV. Đặc biệt đáp ứng được 
các giải pháp phòng ngừa dịch 
bệnh theo các văn bản hướng dẫn 
của Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng 
chống COVID-19, EVN và EVNNPT 
trong tình hình mới.

Việc đẩy mạnh các ứng dụng 
công nghệ vào công tác quản trị 
doanh nghiệp góp phần rất quan 
trọng trong việc nâng cao hiệu quả 
quản lý vận hành an toàn cho hệ 
thống truyền tải điện, đẩy nhanh 
công tác chuyển đổi số trong 
PTC2 và EVNNPT góp phần cùng 
EVNNPT cơ bản hoàn thành công 
tác chuyển đổi số vào năm 2022 và 
thành doanh nghiệp số vào năm 
2025.

Quang Thắng

Ông Nguyễn Đăng Thông – Chủ tịch Công đoàn PTC2, thành viên của tổ sáng kiến 
phát biểu tại buổi triển khai thực hiện ứng dụng.

          

Các thông số đo sức khỏe được lưu trữ vào phần mềm của máy chủ
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Công đoàn đã đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền để lãnh đạo 
Công ty cũng như tập thể 

người lao động nâng cao hiểu biết 
về quyền lợi, trách nhiệm trong việc 
thực hiện Luật Công đoàn, Bộ luật Lao 
động và Luật Bảo hiểm xã hội.

Đối với người lao động, Công 
đoàn thường xuyên đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động, nắm bắt tâm 
tư, nguyện vọng của người lao động 
để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo 
dục, nâng cao nhận thức pháp luật 
cho người lao động, giúp họ tự bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của mình, từ đó mỗi người lao 
động ngày càng nâng cao nhận thức, 
tinh thần trách nhiệm và gắn bó với 
doanh nghiệp.

Tổ chức Công đoàn còn thường 
xuyên phát động, triển khai thực 
hiện các phong trào thi đua trong 
doanh nghiệp như: “Lao động giỏi, 
lao động sáng tạo”; “Phát huy sáng 
kiến, cải tiến kỹ thuật”; chấp hành 

nội quy lao động, tuân thủ quy 
trình công nghệ; nâng cao trình độ 
nghiệp vụ, tay nghề; nâng cao năng 
suất lao động....

Tổ chức Công đoàn còn tham 
mưu cho lãnh đạo Công ty động viên, 
khen thưởng kịp thời những tập thể, 
cá nhân thực hiện tốt phong trào thi 
đua, tạo động lực cho người lao động 
yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.

Công tác chăm lo, đại diện, bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính 
đáng của đoàn viên, công nhân lao 
động được Công đoàn thực hiện với 
những việc làm cụ thể: Phối hợp tham 
gia kiểm tra, giám sát thực hiện chế 
độ chính sách đối với người lao động; 
phát huy vai trò của công nhân lao 
động thông qua thực hiện quy chế 
dân chủ ở cơ sở...

Có những thời điểm Công ty 
Truyền tải điện 1 gặp rất nhiều khó 
khăn thách thức, để đồng hành cùng 
doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở đã đổi 
mới phương pháp hoạt động, sáng tạo 
trong công tác vận động đoàn viên 
phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 
hăng say lao động sản xuất, tiết kiệm 
chi phí, tăng năng suất lao động. Nhờ 
đó, PTC1 đã vững vàng vượt qua khó 
khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ 
sản xuất kinh doanh được giao; việc 
làm, tiền lương, tiền công của đoàn 
viên, người lao động được đảm bảo, 
đời sống công nhân lao động được 
nâng lên. Thu nhập bình quân của 

CÔNG ĐOÀN PTC1 ĐỒNG HÀNH 
CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, trong nhiều năm qua, tổ chức Công đoàn trong PTC1 đã phát huy 
vai trò là cầu nối giữa người sử dụng lao động và người lao động trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp, chính đáng cho người lao động, góp phần không nhỏ vào việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn 
định và tiến bộ trong doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững.
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người lao động năm sau thường 
cao hơn năm trước.

Tại Công ty, tổ chức Công 
đoàn thường xuyên phối hợp 
với chuyên môn quan tâm cải 
thiện đời sống, điều kiện làm 
việc của cán bộ, công nhân viên, 
chủ động phối hợp với chuyên 
môn thực hiện tốt quy chế dân 
chủ ở cơ sở; giám sát việc thực 
hiện hợp đồng lao động, thỏa 
ước lao động tập thể theo đúng 
quy định của pháp luật; đảm bảo 
đầy đủ quyền lợi về bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp, bảo hộ lao động, 
các điều kiện an toàn vệ sinh lao 
động, xây dựng quy định về chế 
độ cấp phát bảo hộ lao động cho 
người lao động tiền lương và các 
chế độ khác.

Thời gian qua, Công đoàn 
đã phối hợp với chuyên môn 
nỗ lực không ngừng nhằm cải 
thiện môi trường làm việc, xây 
dựng mối quan hệ hài hòa giữa 
lợi ích của doanh nghiệp, quyền 
lợi của người lao động. Bên cạnh 
việc thực hiện tái cơ cấu, bố trí, 
sắp xếp lao động hợp lý để công 
nhân có năng suất cao, thu nhập 
ổn định, Công đoàn còn cùng với 
chuyên môn sửa đổi, bổ sung 
thỏa ước lao động tập thể phù 
hợp với Bộ luật Lao động, chú 
trọng những điều khoản có lợi 
hơn cho người lao động.

Từ nhiều năm, Công đoàn 
Công ty và Ban Giám đốc đã phát 
động lập “Quỹ tương trợ xã hội” 
để trợ cấp cho đoàn viên có hoàn 
cảnh khó khăn.

Thời gian tới, để đồng hành 
cùng sự phát triển bền vững của 
doanh nghiệp, tổ chức Công 
đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động; tuyên 
truyền, vận động đoàn viên phát 
huy tinh thần trách nhiệm, chủ 
động và sáng tạo trong lao động 
sản xuất, đồng thời phối hợp với 
chuyên môn chăm lo tốt hơn đời 
sống người lao động.

Hải Triều

ĐỨC KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY SẢN XUẤT 
XĂNG MÁY BAY “XANH” ĐẦU TIÊN

 Một nhà máy sản xuất xăng máy bay trung hòa carbon đã được khánh 
thành tại Đức. Đây là bước đầu tiên trong quá trình phát triển loại nhiên liệu 
này ở Đức, nhằm giảm lượng khí thải carbon của ngành hàng không theo các 
mục tiêu về khí hậu.

Ông Dietrich Brockhagen, chủ tịch của tổ chức phi chính phủ Atmosfair, cho 
biết: “Đây là nhà máy đầu tiên trên thế giới sản xuất xăng trung hòa carbon trên 
quy mô công nghiệp”.

Nhà máy sẽ sản xuất nhiên liệu máy bay từ các năng lượng tái tạo như điện mặt 
trời hoặc năng lượng gió, được sản xuất tại chỗ và lưu trữ bằng công nghệ hydro.

Một phần nguyên liệu thô khác sẽ đến từ một nhà máy khí sinh học, cũng 
có mặt trong khu vực.

Xăng máy bay “xanh”, được sản xuất từ   năng lượng tái tạo hoặc sinh khối, 
là một trong những con đường để khử carbon trong lĩnh vực hàng không, chịu 
trách nhiệm cho 2% lượng khí thải CO2 toàn cầu, theo Tổ chức phi chính phủ 
Mạng lưới Hành động Khí hậu.

Svenja Schulze, Bộ trưởng Bộ Môi trường Đức, có mặt tại lễ khánh thành cho 
biết: “Để nước Đức đạt được mức trung hòa carbon, ngành hàng không cũng 
phải đóng góp”.

Nhưng loại nhiên liệu này vẫn đắt gấp mười lần so với xăng máy bay có 
nguồn gốc hóa thạch và vẫn còn lâu mới có thể cạnh tranh để chuyển sang quy 
mô công nghiệp.

Sản lượng của nhà máy mới, dự kiến   bắt đầu vào quý đầu tiên của năm 
2022, sẽ chỉ đạt một tấn mỗi ngày.

Tuy nhiên, Đức đã đặt mục tiêu, trong tổng mức tiêu thụ nhiên liệu hàng 
không, xăng máy bay “xanh” đạt được 0,5% thị phần, tương đương 50.000 tấn 
mỗi năm, kể từ năm 2026. Từ năm 2030, năng lực sản xuất phải đạt 200.000 tấn, 
theo mục tiêu của chính phủ.

“Do đó, chúng tôi sẽ phải mở rộng đáng kể năng lực của mình và phát triển 
công nghệ để đạt được những mục tiêu này”, Thủ tướng Angela Merkel cho biết 
trong một thông điệp video được gửi tới lễ khánh thành nhà máy. “Việc khánh 
thành nhà máy này là một sự kiện quan trọng”, bà Merkel khẳng định.

Đức gần đây đã phải nâng cao các mục tiêu về khí hậu và hiện có ý định đạt 
được mức trung hòa carbon vào năm 2045, so với mốc 2050 trước đó, sau một quyết 
định của Tòa án Hiến pháp chỉ trích sự thiếu tham vọng của các cơ quan công quyền.

Nh.Thạch AFP
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Báo cáo tổng kết nêu rõ: Ngay 
khi có văn bản chỉ đạo của 
Đảng ủy EVNNPT, Đảng bộ 

PTC1 đã kịp thời triển khai Nghị quyết 
22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng đến các cấp ủy, tổ chức 
Đảng và đảng viên trong toàn Đảng 
bộ; giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, 
cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, 
sâu sắc những nội dung cơ bản của 
Nghị quyết, nhất là ý nghĩa của việc 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng 
và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng 
viên. Năm 2011, Đảng ủy PTC1 đã tổ 
chức sơ kết 03 năm, năm 2018 đã tổ 
chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị 
quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp 
hành Trung ương. Đảng bộ PTC1 đã 
làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, 

hoàn thiện mô hình TCCS đảng, công 
tác kết nạp đảng viên. Năm 2009, 
Đảng bộ đã được Đảng uỷ Tập đoàn 
ra quyết định ủy quyền kết nạp và 
khai trừ đảng viên, giúp Đảng bộ chủ 
động hơn trong việc phát triển đảng. 
Tính từ năm 2015 đến 16/10/2021, 
Đảng bộ PTC1 đã kiện toàn, bổ sung 
137 cán bộ cấp ủy các cấp; tiến hành 
thành lập mới, giải thể, chia tách, sát 
nhập 57 tổ chức Đảng. Từ 2011 đến 
16/10/2021, Đảng ủy PTC1 đã kết nạp 
được 331 đảng viên.

  Đảng bộ đã kịp thời xây dựng 
chương trình hành động thực hiện 
các văn bản của Đảng ủy EVN và 
EVNNPT về thực hiện Nghị quyết 
13, 14-NQ/ĐU ngày 27/12/2017 của 
Đảng ủy EVN về nâng cao chất lượng 
công tác phát triển Đảng và quản lý 
đảng viên, nâng cao chất lượng sinh 
hoạt Chi bộ và các chương trình, kết 
hoạch của Đảng ủy EVNNPT. Tháng 
6/2021, Đảng bộ PTC1 và các tổ chức 
Đảng đã tổ chức sơ kết 03 năm thực 
hiện 02 Nghị quyết 13 và 14-NQ/ĐU 
của Đảng ủy EVN. Xây dựng kế hoạch 

thực hiện các Hướng dẫn số 19-HD/
ĐU ngày19/4/2019 của Đảng ủy 
EVNNPT hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 
số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của 
Ban Bí thư và Kế hoạch số 31-KH/ĐU 
của Đảng ủy EVN về nâng cao chất 
lượng kết nạp đảng viên và rà soát, 
sàng lọc, đưa những đảng viên không 
còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; chương 
trình hành động số 36-CTr/ĐU ngày 
24/6/2019 thực hiện Nghị quyết số 
204-NQ/ĐU của Đảng ủy Khối về lãnh 
đạo công tác cán bộ, quản lý cán bộ 
đảng viên trong tình hình mới, chỉ 
đạo các tổ chức Đảng quán triệt thực 
hiện nghiêm túc.

Thực hiện chủ trương trẻ hóa, 
tiêu chuẩn hóa, nhất thể hóa chức 
danh cán bộ tại PTC1 được thực hiện 
tốt. Hiện tại, Đảng bộ PTC1 đồng chí 
Bí thư kiêm Giám đốc, đồng chí Phó Bí 
thư kiêm phó Giám đốc, Bí thư các Chi 
bộ trực thuộc là trưởng phòng; đối 
với các Đảng bộ bộ phận trực thuộc 
Bí thư là Giám đốc Truyền tải điện. 
Công tác điều động, luân chuyển cán 
bộ được Ban thường vụ, Đảng ủy chú 

ĐẢNG ỦY CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG 

TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 
gia (EVNNPT) tại công văn số 149-

CV/ĐU ngày 07/10/2021 về việc tổng 
kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở 
đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên 

theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/
TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp 
hành Trung ương khóa X về “Nâng 

cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng 

đội ngũ cán bộ, đảng viên”, sáng 
ngày 15/10/2021, Đảng bộ Công ty 
Truyền tải điện 1 (PTC1) đã tổ chức 
hội nghị trực tuyến với sự tham dự 
của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ, Bí thư, cấp ủy các 
tổ chức Đảng trực thuộc. Đồng chí 

Nguyễn Phúc An – Bí thư Đảng bộ, 
chủ trì hội nghị.

Đ/c Hoàng Xuân Khôi, UVBTV, Phó bí thư Đảng bộ PTC1 trình bày báo cáo tổng kết
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trọng thực hiện theo hướng đào tạo, 
bồi dưỡng, thử thách cán bộ; bổ sung 
cán bộ cho những đơn vị khó khăn, 
địa bàn phức tạp, nguồn cán bộ 
mỏng, đây là biện pháp tích cực để 
đổi mới công tác cán bộ và nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ. Công tác 
bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm, bổ 
nhiệm lại cán bộ, bổ sung cấp ủy của 
đơn vị được thực hiện nghiệm túc và 
tuân thủ quy định về công tác cán bộ, 
cấp ủy của EVNNPT.

Đảng ủy PTC1 luôn đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng 
thông qua chủ trương, nghị quyết, 
chương trình, kế hoạch hành động; 
chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc 
thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW, 
Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, Nghị 
quyết 14-NQ/ĐU của Đảng ủy EVN... 
về nâng cao chất lượng sinh hoạt 
Chi bộ. Tăng cường công tác sinh 
hoạt chuyên đề, duy trì chế độ sinh 
hoạt định kỳ gắn với nội dung tự phê 
bình và phê bình theo tinh thần Nghị 
quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa 
XII và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; 
Các văn bản đầu nhiệm kỳ đã được 
xây dựng, triển khai, quán triệt thực 
hiện và bổ sung kịp thời các nội dung 
trong quá trình chỉ đạo, thực hiện. 
Hàng năm, Đảng ủy PTC1 thực hiện 
kiểm tra, giám sát từ 3 - 4 tổ chức 
đảng trực thuộc. Công tác đào tạo, 
chuẩn hóa cán bộ được chú trọng, 
số cán bộ cấp ủy có trình độ chuyên 
môn sau đại học: 24 đồng chí, đại 
học: 156 đồng chí. Về lý luận chính 
trị: Số cán bộ có trình độ cao cấp, cử 

nhân: 16, trung cấp: 30. Nhiệm kỳ 
2015 – 2020, đã có 22 cán bộ cấp ủy 
được đào tạo trình độ chuyên môn 
sau Đại học, 10 trường hợp được đào 
tạo cao cấp, cử nhân lý luận chính trị 
và 21 trường hợp được đào trung cấp 
lý luận chính trị, 25 lượt cán bộ cấp 
ủy được đào tạo về nghiệp vụ công 
tác Đảng.

Tham luận tại hội nghị, đại diện 
Đảng bộ bộ bộ phận Truyền tải điện 
Nghệ An, Chi bộ phòng Tổ chức và 
Nhân sự, Chi bộ phòng Kiểm tra – 
Thanh tra và Pháp chế đã có những ý 
kiến về việc cần tiếp tục làm tốt công 
tác phát triển đảng viên, nhất là đội 
ngũ công nhân, ĐVTN trẻ có trình 
độ, có chí hướng phấn đấu, đội ngũ 
đảng viên đông, đảm bảo chất lượng 
là một trong những yếu tố quan 
trọng góp phần xây dựng, phát triển 
tổ chức Đảng. Bên cạnh đó, công tác 
kiện toàn tổ chức Đảng với mô hình 

tổ chức chuyên môn đã góp phần làm 
cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thống 
nhất, xuyên suốt. Vai trò của Chi bộ 
trong công tác lãnh đạo thực hiện 
nhiệm vụ được giao được thể hiện 
rõ nét, đồng bộ; Đảng bộ PTC1 có địa 
bàn rộng, số tổ chức Đảng, đảng viên 
đông nhưng lực lượng cán bộ chuyên 
trách chỉ có hai người, đội ngũ cán bộ 
làm công tác đảng của đơn vị 100% 
kiêm nhiệm, việc tham gia các lớp tập 
huấn nghiệp vụ rất hạn chế do phụ 
thuộc đảng bộ cấp trên ... đó cũng 
là những điểm khó khăn trong quá 
trình triển khai thực hiện nhiệm vụ 
của Đảng bộ PTC1.

Kết luận hội nghị, đồng chí 
Nguyễn Phúc An – Bí thư Đảng bộ 
nhấn mạnh: Phát huy những thành 
quả trong công tác xây dựng tổ chức 
cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng 
viên, yêu cầu các Đảng bộ bộ phận, 
Chi bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện 
tốt NQ 22-NQ/TW để góp phần xây 
dựng từng tổ chức đảng vững mạnh 
toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ, 
đảng viên vững vàng về mọi mặt; 
tiếp tục thực hiện tốt công tác đào 
tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý 
luận chính trị và chuyên môn cho 
đội ngũ cán bộ, cấp ủy và đảng viên 
để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt 
ra, góp phần nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở 
đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, 
đảng viên – từ đó xây dựng Đảng 
bộ ngày một phát triển vững mạnh 
toàn diện./.

Mạnh Hùng

Toàn cảnh Hội nghị đầu cầu trụ sở PTC1

Đ/c Nguyễn Phúc An, Bí thư Đảng bộ PTC1 kết luận Hội nghị
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Tham dự khai giảng có đồng 
chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí 
thư Thường trực Đảng ủy EVN, 

đồng chí Trịnh Mai Phương - Ủy viên 
Ban Thường vụ, Trưởng ban Truyền 
thông EVN.

Đồng chí Trịnh Mai Phương 
-  Ủy  viên Ban Thường vụ, Trưởng 
ban Truyền thông EVN, Trưởng 
ban Tổ chức lớp học cho biết: Theo 
Chương trình công tác năm 2021 
của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 
Đảng ủy EVN, lớp bồi dưỡng lý luận 
chính trị dành cho đối tượng kết nạp 
Đảng và đảng viên mới do Đảng uỷ 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức 
dự kiến triển khai vào tháng 8, tuy 
nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch 
bệnh COVID-19 nên lớp học chưa thể 
triển khai tại thời điểm đó.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, 
với tinh thần đáp ứng yêu cầu trong 

tình hình mới, ngày 10/9/2021 Ban 
Tuyên giáo Trung ương có văn bản 
cho phép mở các lớp bồi dưỡng lý 
luận chính trị bằng hình thức trực 
tuyến hoặc kết hợp trực tuyến với tập 
trung nhằm đảm bảo việc bồi dưỡng 
lý luận chính trị cho các đối tượng 
học được kịp thời.

Căn cứ vào tình hình thực tế, 
Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
quyết định mở các lớp bồi dưỡng lý 
luận chính trị dành cho đảng viên 
mới bằng hình thức trực tuyến kết 
hợp với tập trung thông qua nền 
tảng Zoom. Tại điểm cầu trụ sở EVN 
gồm các học viên của Đảng bộ Cơ 
quan EVN  và học viên của Đảng bộ 

ĐẢNG ỦY EVN KHAI GIẢNG 
LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO 93 ĐẢNG VIÊN MỚI

Ngày 6/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 
(Đảng ủy Khối DNTW) tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho 93 đảng viên mới. Lớp học được tổ 
chức theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN phát biểu tại buổi khai giảng lớp học

Đồng chí Trịnh Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Truyền thông 
EVN, Trưởng ban Tổ chức lớp học phát biểu tại buổi khai giảng
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Công ty Viễn thông Điện lực và Công 
nghệ thông tin, đồng thời kết nối trực 
tuyến tới các tổ chức đảng trực thuộc 
có học viên tham gia.

Chương trình có 10 chuyên đề, 
như: công tác xây dựng Đảng; đường 
lối và chiến lược phát triển kinh tế 
- xã hội; công tác quốc phòng an 
ninh; phát triển giáo dục và đào tạo; 
khoa học và công nghệ; xây dựng và 

phát triển văn hóa, con người Việt 
Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 
trường,... theo đường lối và sự lãnh 
đạo của Đảng.

Phát biểu tại buổi khai giảng, 
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN 
Nguyễn Hữu Tuấn cho biết: Theo quy 
định của Điều lệ Đảng hiện hành, mọi 
đảng viên sau khi kết nạp Đảng phải 
trải qua thời gian dự bị là 12 tháng. 

Trong thời gian này, đảng viên dự bị 
phải tham gia lớp bồi dưỡng lý luận 
chính trị dành cho đảng viên mới - 
đây là chương trình bắt buộc. Hết 
chương trình học tập phải viết thu 
hoạch, bài thu hoạch đạt yêu cầu 
thì học viên sẽ được cấp Giấy chứng 
nhận - đây là một điều kiện để cấp uỷ 
xem xét chuyển đảng chính thức cho 
đảng viên dự bị.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn 
yêu cầu các học viên tập trung nghe 
giảng, nêu cao tinh thần tự giác, chủ 
động nghiên cứu tài liệu trước khi 
vào lớp, nghiêm chỉnh chấp hành quy 
định của lớp học. Đối với Ban tổ chức 
lớp học cần có mặt trên lớp để hỗ trợ 
học viên và giảng viên giải quyết kịp 
thời mọi vấn đề phát sinh trong quá 
trình giảng dạy và học tập.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn tin 
tưởng rằng, với kinh nghiệm và sự 
nhiệt tình của các giảng viên, với sự 
cố gắng của các học viên, lớp học sẽ 
hoàn thành tốt chương trình đề ra.

Lớp học sẽ diễn ra trong trong 4 
ngày từ 06/10 đến ngày 9/10/2021.

Xuân Tiến

Giảng viên Ngô Thị Thiết - Trưởng phòng Giáo vụ (Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 
- Đảng ủy Khối DNTW) truyền đạt kiến thức tại lớp học

Các học viên tham gia lớp học theo hình thức trực tuyến
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Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, 
hệ thống truyền tải điện 500kV 
do Truyền tải điện Đông Bắc 

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

Nhận thức được tầm quan trọng 
của việc bảo vệ hệ thống truyền tải 
điện 500kV cần phải có sự vào cuộc 
của các cấp, ngành, đặc biệt là người 
dân sinh sống dọc tuyến truyền tải, 
Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh 
Quảng Ninh đã tham mưu cho Truyền 
tải điện Đông Bắc 1 xây dựng kế 
hoạch, triển khai mô hình phong trào 
bảo vệ ANTQ với tên gọi “Đảm bảo an 
ninh, an toàn hệ thống lưới điện cao 
áp 500kV trên địa bàn tỉnh Quảng 
Ninh”. Ngày 23/6/2021, mô hình chính 
thức ra mắt và được triển khai dưới 
hình thức nhóm Chat trên nền tảng 

ứng dụng Zalo. Thành viên tham gia 
ban đầu là cán bộ, công nhân viên 
Trạm 500kV Quảng Ninh, chính quyền 
địa phương và một số hộ dân xung 
quanh khu vực có đường dây 500kV 
đi qua trên địa bàn phường Hoành 
Bồ, xã Vũ Oai – TP Hạ Long, lâu dài sẽ 
nhân rộng ra toàn tuyến truyền tải. 

Mục tiêu của mô hình nhằm 
nâng cao nhận thức của người dân 
khu vực dọc tuyến truyền tải điện 
500kV trong bảo vệ công trình trọng 
điểm liên quan đến ANQG; tuyên 
truyền chủ trương, đường lối chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước trong công tác bảo vệ an toàn 
hành lang lưới điện; cung cấp thông 
tin chính thống, xác thực về các vấn 
đề dư luận xã hội quan tâm, ngăn 
chặn thông tin giả, tin xấu ảnh hưởng 
đến sự vận hành an toàn hệ thống; 
phòng ngừa, ngăn chặn các vấn đề 

phức tạp về an ninh trật tự; tiếp nhận 
phản ảnh, thông tin tố giác tội phạm 
của người dân khi phát hiện các vụ 
việc mất ANTT ảnh hưởng đến hệ 
thống truyền tải điện 500kV, tạo sự 
gắn kết giữa người dân với cơ quan 
quản lý nhà nước trong công tác 
quản lý, vận hành hệ thống. 

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

Hải Triều

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

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

Lực lượng An ninh kinh tế nắm tình hình liên quan đến ANTT

Ñieän & Ñôøi soáng     28

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏCî



Dự án do Tổng công ty Truyền 
tải điện Quốc gia (EVNNPT) 
làm chủ đầu tư, SPMB thay 

mặt EVNNPT điều hành quản lý dự 
án. Công ty Cổ phần thiết kế xây dựng 
điện 5 thực hiện tư vấn thiết kế; Công 
ty cổ phần Năng Lượng thực hiện tư 
vấn giám sát; Liên danh Công ty cổ 
phần Xây lắp điện 1 – Công ty TNHH 
MTV Xây lắp điện 2 – Công ty cổ phần 
Thương mại xây lắp công nghiệp 
Thăng Long đảm nhận thi công xây 
dựng; Công ty Truyền tải điện 4 tiếp 
nhận vận hành sau khi công trình 
hoàn thành.

Vượt qua mọi khó khăn thách 
thức do ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid - 19 bùng phát tại TP. Hồ Chí 
Minh và các tỉnh thành miền Nam. 

Nhiều địa phương đã thực hiện giãn 
cách xã hội theo Chỉ thị 16- CT/TTg 
của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời 
thực hiện chỉ đạo của EVNNPT về việc 
đẩy nhanh tiến độ các công trình lưới 
điện của các đơn vị phục vụ đấu nối, 

tạo điều kiện đóng điện hòa lưới điện 
tại các tỉnh phía Nam. SPMB cùng 
các đơn vị tham gia dự án đã phải áp 
dụng nhiều biện pháp mạnh để bảo 
đảm mục tiêu kép: Vừa chống dịch 
hiệu quả vừa phải bảo đảm tiến độ 
các dự án không bị gián đoạn.

 SPMB đã cử cán bộ có mặt tại 
địa phương thực hiện “3 tại chỗ” phối 
hợp chặt chẽ với chính quyền và các 
cơ quan chức năng thực hiện tốt 
công tác bồi thường giải phóng mặt 
bằng. Chỉ đạo, phối hợp các nhà thầu 
thi công trong việc vận chuyển nhân 
lực, vật tư thiết bị, phương tiện máy 
móc vào công trường, thi công trong 
điều kiện thời tiết khắc nghiệt giữa 
mùa lũ tại miền tây Nam bộ. 

Với tinh thần trách nhiệm và 
quyết tâm cao nhất, SPMB đã hoàn 
thành ĐD 220kV đấu nối Vĩnh Châu - 
rẽ Long Phú - Sóc Trăng thuộc Dự án 
TBA 220kV Vĩnh Châu và ĐD đấu nối 
trước ngày 15/10/2021 theo kế hoạch 
được giao. Việc hoàn thành dự án sẽ 
tăng khả năng đảm bảo cung cấp 
điện cho các phụ tải, đáp ứng nhu cầu 
phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Sóc 
Trăng và khu vực lân cận. Đồng thời 
góp phần giải phóng công suất của 
các nhà máy điện năng lượng tái tạo 
trong khu vực, giảm tải cho các TBA 
220kV Sóc Trăng, Bạc Liêu hiện hữu 
và các đường dây 110kV trong khu 
vực, góp phần đảm bảo tiêu chí N-1, 
nâng cao độ tin cậy, an toàn cung cấp 
điện cho lưới điện khu vực, phù hợp 
với QHĐ VII điều chỉnh và Quy hoạch 
phát triển điện lực tỉnh Sóc Trăng giai 
đoạn 2016-2025, có xét đến 2035.

Trần Hân

SPMB HOÀN THÀNH ĐD 220 KV ĐẤU NỐI VĨNH CHÂU - RẼ LONG PHÚ - 
SÓC TRĂNG THUỘC DỰ ÁN TBA 220 KV VĨNH CHÂU VÀ ĐD ĐẤU NỐI

Vào lúc 21h29 ngày 12/10/2021 Ban Quản lý dự án các công trình điện miền 
Nam (SPMB) đã phối hợp với các đơn vị tham gia dự án tổ chức đóng điện thành 
công đường dây (ĐD) 220kV đấu nối (276 Sóc Trăng- T63hh- T19-T04 Hòa Đông 
2) thuộc Dự án Trạm biến áp (TBA) 220 kV Vĩnh Châu và ĐD đấu nối trước ngày 
15/10/2021 theo kế hoạch được giao.

Đường dây 220 kV đấu nối Vĩnh Châu - rẽ Long Phú - Sóc Trăng
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Bắt đầu với phiên bản CMIS 1.0 
triển khai năm 2004, phiên 
bản CMIS 2.0 hoàn thành năm 

2011, đến tháng 10/2018, Công ty 
Viễn thông Điện lực và Công nghệ 
thông tin (EVNICT) đã hoàn thành 
việc nâng cấp, triển khai hệ thống 
CMIS 3.0 cho 05 Tổng công ty Điện 
lực, 107 Công ty Điện lực và 621 Điện 
lực trực thuộc. Hệ thống CMIS 3.0 bao 
gồm 14 phân hệ chính phục vụ đầy 
đủ cho nghiệp vụ kinh doanh tại các 
đơn vị.

Giai đoạn nâng cấp phiên bản 
3.0 có nhiều thay đổi rõ rệt nhất trong 
công tác kinh doanh và dịch vụ khách 
hàng của EVN. Đó là việc EVNICT 
hoàn thành chức năng thay đổi giá 
bán điện trong hệ thống CMIS 3.0, 
đáp ứng việc giảm giá điện, giảm tiền 
điện do COVID-19 cho các đợt giảm 
giá điện 1, 2, 3, 4 và 5 trong các năm 
2020, 2021. Đồng thời, hiệu chỉnh các 
chức năng chương trình để theo dõi 
số khách hàng được hỗ trợ giảm giá, 
sản lượng điện, số tiền hỗ trợ theo 
các đối tượng, theo từng đơn vị trong 
hệ thống CMIS 3.0 và cổng thông 
tin điều hành công tác kinh doanh 
và dịch vụ khách hàng, đảm bảo Tập 
đoàn, các Tổng công ty Điện lực/Công 
ty Điện lực theo dõi được số liệu theo 
từng ngày, tuần và tháng các đợt hỗ 
trợ giảm giá.

Việc cập nhật phiên bản CMIS 
như hiệu chỉnh về cung cấp dịch vụ 
điện điện tử, số hóa hợp đồng mua 
bán điện, quản lý khách hàng điện 
mặt trời mái nhà, bổ sung QR Code 
hỗ trợ thanh toán điện tử,… luôn 
đáp ứng kịp thời yêu cầu của các 
Tổng công ty Điện lực trong công tác 
KD&DVKH.

Thông qua hệ thống CMIS, 
EVNICT cũng hỗ trợ các Tổng công ty 
Điện lực hoàn thiện liên kết với Cổng 
Dịch vụ công Quốc gia về thông tin 
khách hàng, nội dung tra cứu tiến 
độ cấp điện trên website chăm sóc 
khách hàng; hoàn thành hiệu chỉnh, 
bổ sung chức năng trong chương 
trình CMIS để kết nối, chia sẻ dữ liệu 
yêu cầu cấp điện với Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia đáp ứng theo cả mô 
hình kết nối ngoài Internet và qua 
đường truyền riêng. Nhờ đó, EVN 
đã cung cấp 100% dịch vụ điện trên 
Cổng. Theo đánh giá, các dịch vụ điện 
thuộc nhóm các dịch vụ nổi bật được 
nhiều người sử dụng nhất, chiếm tỷ lệ 
77,16% số yêu cầu của các Bộ, ngành, 
địa phương được người dân và doanh 
nghiệp thực hiện trên Cổng. 

CMIS được tích hợp với hệ thống 
Cổng thông tin điều hành công tác 
KD&DVKH được triển khai trên nền 
tảng báo cáo thông minh (Business 
Intelligence) và Hệ thống kho dữ liệu 
đo đếm dùng chung. Đây là nơi tập 
trung dữ liệu, cung cấp thông tin, số 
liệu báo cáo hoạt động KD&DVKH 
của các Tổng công ty Điện lực/ Công 
ty Điện lực/ Điện lực, giúp lãnh đạo 
Tập đoàn và các ban chuyên môn 
theo dõi, đánh giá, phân tích tình 
hình kinh doanh điện một cách dễ 
dàng, nhanh chóng.

Các thông tin trong hệ thống 
CMIS 3.0 được lưu trữ đầy đủ và chính 
xác, được tích hợp xuyên suốt theo 
quá trình, có sự liên hệ ràng buộc chặt 
chẽ, phản ánh toàn bộ công tác kinh 

HỆ THỐNG CMIS - ĐỘT PHÁ TRONG CÔNG TÁC 
KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CỦA EVN

Hệ thống thông tin quản lý khách hàng dùng điện (CMIS) được EVN đưa vào sử dụng từ tháng 4/2004 và 
đến năm 2007, toàn bộ các đơn vị của EVN đã khai thác hệ thống này trong kinh doanh điện năng. Đến nay, 
CMIS đã và đang đóng góp vai trò vô cùng quan trọng, là hệ thống phần mềm đột phá trong công tác kinh 
doanh và dịch vụ khách hàng của EVN.

Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng (đứng giữa) 
chúc mừng các tập thể, cá nhân trong EVN được biểu dương tại Hội nghị trực tuyến 

sơ kết 1 năm vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc  gia (ảnh chụp trước 27/4/2021). 
Ảnh: ĐVCC
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doanh điện, công tác cung cấp dịch vụ điện tới khách 
hàng. Các biểu mẫu giao tiếp nội bộ giữa các bộ phận 
trong đơn vị, các báo cáo được hệ thống hỗ trợ người 
dùng có thể ký số, giúp điện tử hóa toàn bộ các tác 
nghiệp nội bộ trong công tác KD&DVKH. Trong công 
tác quản lý quan hệ với khách hàng, hệ thống phần 
mềm CRM tại các Trung tâm CSKH hỗ trợ quản lý toàn 
bộ các yêu cầu về điện của khách hàng đến các kênh 
cung cấp dịch vụ hiện hữu và chuyển yêu cầu này đến 
các Công ty Điện lực/Điện lực để giải quyết cũng như 
trao đổi, tích hợp thông tin với hệ thống CMIS 3.0.

Nhờ hệ thống CMIS, việc thực hiện số hóa các hồ 
sơ hợp đồng mua bán điện cũng được EVN triển khai 
thông qua các phương thức: Quét (scan), ký hợp đồng 
mua bán điện theo phương thức điện tử, ứng dụng 
barcode, QR Code, hóa đơn điện tử... 

CMIS là phần mềm lõi, là kênh cung cấp dịch 
vụ ra bên ngoài, giúp EVN phát triển theo hướng 
điện tử hóa giao dịch, thanh toán không dùng 
tiền mặt, thiết lập các hệ thống đảm bảo cung 
cấp dịch vụ điện cấp độ 4, dịch vụ công Quốc gia, 
số hóa toàn bộ giao dịch với khách hàng... 

Từ nền tảng phần mềm CMIS, các Tổng công 
ty Điện lực đã xây dựng các App CSKH, khảo sát 
hiện trường, đo đếm, ứng dụng quản lý khách 
hàng, chatbox.... 

Những nỗ lực của EVNICT đã góp phần quan 
trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách 
hàng của EVN, được khách hàng và xã hội ghi nhận và 
đánh giá cao. Độ tin cậy cung cấp điện, điểm hài lòng 
của khách hàng bình quân hàng năm tăng theo thời 
gian; đặc biệt, chỉ số tiếp cận điện năng của EVN tăng 
6 năm liên tục và năm 2019 xếp hạng thứ 27/190 nền 
kinh tế.

Nhằm đáp ứng các yêu cầu về chuyển đổi số 
trong lĩnh vực KD&DVKH, hiện nay, EVNICT đang tiếp 
tục thực hiện nâng cấp hệ thống CMIS 3.0 theo chỉ 
đạo của EVN. Ngoài việc cập nhật, bổ sung, hiệu chỉnh 
các chức năng/modul theo các thay đổi trong Quy 
định Dịch vụ điện; Quy trình Kinh doanh sửa đổi 2021, 
đáp ứng số hóa 100% quy trình cung cấp dịch vụ điện 
và các hoạt động nghiệp vụ quản lý nội bộ,... một số 
tính năng mới và hiện đại cũng sẽ được bổ sung, xây 
dựng. Dự kiến, việc nâng cấp này sẽ hoàn thiện trong 
năm 2021 và được kỳ vọng sẽ đáp ứng sự chuyển đổi 
mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách 
hàng theo mô hình chuyển đổi số, hướng đến doanh 
nghiệp số của EVN.

Phương Bá

EVNHCMC ĐƯỢC XẾP HẠNG 
TÍN NHIỆM MỨC “BB”

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) 
vừa được Fitch Ratings (tổ chức xếp hạng tín dụng quốc 
tế) xếp hạng tín nhiệm năm 2021 ở mức “BB” với triển 
vọng tích cực, ngang bằng với thứ hạng tín nhiệm của 
công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và thứ 
hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam.

Thứ hạng “BB” với triển vọng tích cực cho thấy chất lượng 
dịch vụ khách hàng và hiệu quả điều hành kinh doanh 

của EVNHCMC ngày càng tốt hơn - Ảnh chụp trước ngày 
27/4/2021

Theo Fitch Ratings, EVNHCMC có mối liên kết chặt 
chẽ với công ty mẹ EVN. Ngoài việc sở hữu EVNHCMC, 
EVN xác định lợi nhuận của công ty thông qua định cơ 
chế giá bán buôn nội bộ. Giá bán buôn nội bộ này hướng 
tới bù đắp chi phí cho EVNHCMC.

Cũng theo Fitch Ratings, hồ sơ tài chính của EVNHCMC 
mạnh hơn so với mức đánh giá xếp hạng tín nhiệm. Hồ sơ 
xếp hạng độc lập của EVNHCMC được hỗ trợ bởi vị trí thị 
trường trong phân phối điện tại TP. Hồ Chí Minh với khách 
hàng đa dạng và tỉ lệ thu tiền điện cao.

Được biết, khi đưa ra xếp hạng, Fitch Ratings dựa vào 
đánh giá của các chuyên gia, bao gồm kiểm toán độc lập 
về báo cáo tài chính, luật sư về các vấn đề pháp lý và thuế. 
Ngay sau khi công khai kết quả xếp hạng, Fitch Ratings sẽ 
tiến hành theo dõi và đánh giá kết quả của doanh nghiệp 
theo từng năm.

Năm 2020, EVNHCMC cũng được Fitch Ratings đánh 
giá tín nhiệm mức BB.

Gia Linh
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Trước khi 25 lao động mới nhận 
nhiệm vụ quản lý vận hành, 
theo Quy định và chỉ đạo của 

Ban lãnh đạo Công ty giao: các phòng 
chuyên môn của Công ty có nhiệm vụ 
đào tạo cho lực lượng vận hành mới 
được tuyển dụng với các nội dung 
về công tác an toàn vệ sinh lao động, 
chuyên môn nghiệp vụ, giới thiệu 
về quá trình hình thành của PTC1, 
về Văn hóa Tổng công ty Truyền tải 
điện (EVNNPT) được xây dựng trong 
quá trình phát triển của Công ty 
nhằm giúp lực lượng vận hành nắm 
bắt nhanh trong công việc, hòa nhập 
với lực lượng sản xuất để hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị luôn giữ vững hệ 
thống truyền tải điện an toàn, liên tục 
và ổn định.

Việc đào tạo bồi huấn cho lực 
lượng mới vận hành gặp không ít 
khó khăn trong bối cảnh đất nước 
đồng lòng chống dịch Covid-19. Tất 
cả được đào tạo qua hệ thống trực 

tuyến “Meeting zoom”, với sự tìm tòi, 

lựa chọn các hình thức phù hợp các 

phòng chuyên môn đã tìm ra các 

phương pháp truyền đạt, trao đổi có 

chất lượng để đạt hiệu quả cao nhất 

trong quá trình đào tạo.

Do đặc thù của ngành nên việc 
đào tạo an toàn vệ sinh lao động 
luôn được đưa lên hàng đầu. Việc 
huấn luyện an toàn vệ sinh lao động 
giúp cho người lao động có thể chủ 
động nhận biết được các mối nguy 
tiềm ẩn trong khi làm việc cũng như 
đưa ra các biện pháp phòng tránh sự 
cố tai nạn nghề nghiệp. PTC1 luôn 
quan tâm đến “con người”, nên việc 
huấn luyện an toàn vệ sinh lao động 
không chỉ diễn ra định kỳ, mà trong 
mọi hoạt động đều được gắn liền với 
công tác an toàn vệ sinh lao động để 
đảm bảo an toàn cao nhất cho người 
và thiết bị.

Công tác đào tạo kỹ thuật được 
hết sức chú trọng, đội ngũ công nhân 
quản lý vận hành phải nhanh chóng 
nắm bắt, trưởng thành và làm chủ 
thiết bị được giao. Ngoài những kiến 
thức đã được học tại các trường đại 
học, trường đào tạo nghề lực lượng 

NÉT ĐẸP VĂN HÓA PTC1 TRONG CÔNG TÁC 
ĐÀO TẠO LỰC LƯỢNG VẬN HÀNH MỚI

Hệ thống lưới điện truyền tải của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã trải dài đến tất cả các tỉnh 
thành của Miền Bắc. Vừa qua, Công ty đã tuyển dụng 25 lao động mới, bổ sung cho lực lượng vận 
hành quản lý trạm biến áp, đáp ứng sự phát triển của hệ thống điện quốc gia vươn tới các vùng núi 
cao như các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.
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vận hành mới đã được bồi huấn, chia 
sẻ những kinh nghiệm thực tế làm 
việc trên hiện trường, những công 
nghệ mới đang áp dụng tại Công ty 
để lực lượng vận hành hiểu, đáp ứng 
với quá trình chuyển đổi số đang 
thực hiện tại Công ty, cũng như trong 
toàn ngành điện.

Song song với các công tác đào 
tạo, bồi huấn về chuyên môn nghiệp 
vụ, Phòng Tổ chức và nhân sự giới 
thiệu quá trình hình thành của Công 

ty từ ngày đầu mới thành lập, với một 
bề dày lịch sử phát triển 40 năm hiện 
đã và đang lớn mạnh không ngừng. 
Hiện tại là một đơn vị thành viên lớn 
nhất của Tổng Công ty Truyền tải 
điện Quốc gia, giữ một vai trò hết sức 
quan trọng trong việc đảm bảo cung 
cấp điện an toàn liên tục phục vụ 
phát triển kinh tế dân sinh cho miền 
Bắc và toàn quốc.

Văn phòng Công ty với nhiệm vụ 
được giao trong công tác đào tạo với 

nội dung về Văn hóa EVNNPT. Thông 
qua thực tế, các công việc đặc thù 
của nghề nghiệp, những tấm gương 
điển hình, những câu chuyện văn 
hóa, những hình ảnh về lao động 
sản xuất, các cán bộ truyền thông 
của Văn phòng đã chia sẻ, truyền tải 
những bài học khai tâm của Văn hóa 
doanh nghiệp, những thông điệp về 
giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức, văn 
hóa ứng xử của Công ty và cao hơn 
đó là Văn hóa EVNNPT.

 Kết thúc chương trình đào tạo, 
một công nhân đã phát biểu: Khóa 
đào tạo cho lực lượng mới vào vận 
hành đã giúp chúng em cảm nhận 
được Văn hóa của Công ty qua các 
hành vi đẹp, ứng xử văn minh, được 
thể hiện rõ nét nhất là thế hệ đi trước 
đã truyền đạt, chia sẻ những kinh 
nghiệm cho thế hệ sau. Chúng em xin 
hứa nhanh chóng hòa nhập và cùng 
chung tay với các thế hệ đi trước xây 
dựng Công ty ngày càng vững mạnh 
với truyền thống đã được tôi luyện 
qua 40 năm trên phương châm Đoàn 
kết - Kế thừa và phát triển./. 

Quốc Chiêu
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NƯỚC VỀ CÁC HỒ THỦY ĐIỆN TRÊN SÔNG ĐÀ 

GIẢM THẤP SO VỚI TRUNG BÌNH NHIỀU NĂM

Đến đầu tháng 10/2021, tổng 
lượng nước tích được ở các 
hồ thuỷ điện Sơn La, Hoà Bình 

mới chỉ đạt khoảng 8,40 tỷ m3, tương 
ứng 66,74% dung tích hữu ích (thiếu 
hụt khoảng 4,19 tỷ m3  so với mực 
nước dâng bình thường). Cụ thể, tỷ 
lệ nước tích được của các hồ như sau: 
Sơn La 67,4%, Bản Chát 77,0%, Hòa 
Bình 66,1%. Trong đó, tại hồ Hòa Bình, 
hiện mới tích được lên 106.62m, thấp 
hơn 6,28m so với quy định (112,9m) 
và thấp hơn 10,38m so với mực nước 
dâng bình thường.

Dự kiến, đến ngày 31/12/2021, 
tổng lượng nước tích được của các hồ 
chứa trên lưu vực này chỉ đạt 13,3 tỷ 
m3, thiếu hụt khoảng 1,78 tỷ m3  so 
với mực nước dâng bình thường nếu 
tần suất nước về tiếp tục duy trì như 
thời gian qua, cùng với việc các nhà 
máy thực hiện khai thác theo Quy 
trình vận hành liên hồ. Trong đó, riêng 
hồ Hòa Bình dự kiến tích được lên cao 
trình 113,1m (thấp hơn khoảng 3,9m 
so với mực nước dâng bình thường).

Cần sớm triển khai biện pháp để 
sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả hơn

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

Hạ lưu Thủy điện Hòa Bình

Tại buổi làm việc giữa Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam (EVN) với Công ty Cổ phần 
Đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) 
vào cuối tháng 9/2021 vừa qua, Trung 
tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cho 
biết: trong mùa mưa năm nay, lượng 
nước về các hồ chứa thủy điện trên lưu 
vực sông Đà chỉ bằng 61 - 80% so với trung 
bình nhiều năm (TBNN), đặc biệt các lưu 
vực giữa của các hồ Hòa Bình và Sơn La chỉ 
bằng 20 - 65% so với TBNN. Tổng lượng 
nước về trong giai đoạn mùa mưa trên 
nhánh sông Đà thiếu hụt khoảng 15 tỷ 
m3 so với TBNN.

Thượng lưu Thủy điện 
Hòa Bình, ảnh chụp 
tháng 10/2021
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cần 3,4 tỷ m3), cũng như đảm bảo 
nước trong các tháng mùa khô 
2022. Việc duy trì vận hành liên tục 
Nhà máy Thủy điện Hòa Bình với 
yêu cầu lưu lượng cao (750 m3/s) 
trong năm nay và các năm tới sẽ 
gặp nhiều khó khăn do biến đổi 
khí hậu.

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

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

Để chủ động sẵn sàng khắc 
phục khó khăn về sử dụng nước 
sông Đà trong mùa khô tới, Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã đề 
nghị Công ty Cổ phần Đầu tư nước 
sạch sông Đà đẩy nhanh tiến độ 
các công trình, giải pháp của đơn vị 
để chủ động sản xuất kinh doanh, 
không phụ thuộc vào việc vận hành 
Nhà máy Thuỷ điện Hòa Bình, đặc 
biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu 
như hiện nay.

Quốc Chiêu

PHÁP DÙNG THUẾ QUAN 
ĐỂ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI

Một biện pháp thuế quan mới đã được đưa ra để tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc phát triển các dự án quang điện trên các mái nhà lớn ở Pháp, 
theo một nghị định được công bố hôm 9/10.

Tất cả các dự án có quy mô nhỏ hơn 500 kilowatt (kW), hoặc 5.000 m³ 
diện tích bề mặt, sẽ được hưởng trực tiếp giá mua mà không phải thông qua 
đấu thầu. Trước đây, để hưởng ưu đãi này, dự án chỉ cần ở mức 100 kW.

Biện pháp này nhằm mục đích khuyến khích việc lắp đặt bề mặt lớn 
các tấm thu năng lượng mặt trời, ví dụ như trên mái của các trang trại nông 
nghiệp, nhà kho, trung tâm mua sắm... đồng thời hạn chế việc chiếm dụng 
không gian tự nhiên và đất tư, Bộ Chuyển đổi sinh thái Pháp cho biết.

Nghị định cũng quy định một khoản thưởng về thuế quan nếu công 
trình đạt được một số tiêu chí về thẩm mỹ.

Ngành công nghiệp năng lượng mặt trời hoan nghênh quyết định này.

Liên minh Năng lượng tái tạo (SER) cho biết: “Chắc chắn sắc lệnh này sẽ 
tạo ra một động lực cho ngành”.

Enerplan, hiệp hội các chuyên gia năng lượng mặt trời Pháp, kêu gọi 
các công ty “nắm bắt cơ hội này”. “Đây là một tin tuyệt vời”, Chủ tịch của 
Enerplan, Daniel Bour, phản ứng.

Pháp có gần 12 gigawatt (GW) điện mặt trời được lắp đặt. Công suất này 
sẽ tăng gấp 3 lần trong 7 năm tới, để đạt được mục tiêu trong lộ trình năng 
lượng của đất nước (35 - 44 GW điện mặt trời vào năm 2028).

Nh.Thạch AFP
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Theo đó, PC Đà Nẵng đã tổ chức 
nhiều lớp đào tạo hệ thống GIS 
để bồi huấn về các khái niệm 

cơ bản trong GIS, hệ tọa độ địa lý; 
biên tập và số hóa dữ liệu lưới điện 
với công cụ ArcGIS Desktop; kiểm tra 
và rà soát chất lượng dữ liệu GIS; cài 
đặt và vận hành hệ thống GIS server. 
Đối tượng tham gia các lớp đào tạo 
là đội ngũ phụ trách kỹ thuật đến từ 
Phòng Công nghệ thông tin, Phòng 
Kỹ thuật, Phòng Điều độ, các điện lực 
và Đội Quản lý vận hành lưới điện 
cao thế thuộc PC Đà Nẵng. Trong 
điều kiện giãn cách xã hội để phòng 
chống dịch Covid-19, các lớp đào 
tạo được tổ chức qua hình thức trực 
tuyến từ xa.

Các lớp đào tạo đã trang bị cho 
cán bộ công nhân viên, đặc biệt là bộ 
phận trực tiếp quản lý hệ thống lưới 
điện tại các đơn vị kiến thức từ cơ 
bản đến chuyên sâu về hệ thống GIS, 

các công cụ dùng để số hóa dữ liệu 
lưới điện trên nền bản đồ số, kiểm tra 
chất lượng dữ liệu biên tập được đầy 
đủ, chuẩn xác cũng như khả năng cài 
đặt, vận hành và quản trị hệ thống 
máy chủ GIS. Đây là những kỹ năng 
sẽ được sử dụng trong thời gian đến 
nhằm khởi tạo và cập nhật thường 
xuyên dữ liệu lưới điện, xây dựng và 
phát triển các bài toán khai thác trên 
nền bản đồ số.

Thời gian đến, PC Đà Nẵng sẽ 
tiếp tục tổ chức các lớp bồi huấn 
chuyên sâu, đào tạo về cập nhật và 
hiệu chỉnh dữ liệu, khai thác dữ liệu 
GIS, đảm bảo trang bị đủ kiến thức 
cho bộ phận trực tiếp là cán bộ kỹ 
thuật tại Công ty và đơn vị có thể sử 
dụng thành thạo các công cụ GIS, 
giúp duy trì việc cập nhật, áp dụng 
công nghệ bản đồ số trong công tác 
quản lý vận hành lưới điện, góp phần 
hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số 

lĩnh vực quản lý kỹ thuật mà Công ty 
đã đề ra.

Được biết, GIS dịch sang tiếng 
việt có nghĩa là Hệ thống thông tin 
địa lý. Xây dựng hệ thống lưới điện 
trên nền tảng GIS giúp thiết lập hệ 
thống mạng lưới thông minh; ứng 
dụng các bài toán quản lý vận hành 
tiên tiến; hỗ trợ quản lý tài sản, tối ưu 
hóa hiệu suất và tuổi thọ của tài sản; 
lập kế hoạch nâng cấp, phát triển mới 
hệ thống mạng lưới; trao đổi thông 
tin với khách hàng, đối tác một cách 
dễ dàng… 

Kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu 
lưới điện trên nền tảng GIS của PC Đà 
Nẵng sẽ được thực hiện gồm 3 giai 
đoạn chính. Cụ thể, năm 2021: thực 
hiện xây dựng hạ tầng, biên tập dữ 
liệu lưới cao - trung thế. Trong đó, PC 
Đà Nẵng triển khai biên tập dữ liệu 
lưới trung thế và bài toán quản lý sơ 
đồ mặt bằng lưới điện trung thế theo 
thời gian, quản trị hệ thống GIS. Việc 
biên tập số hóa lưới cao thế sẽ thực 
hiện trong dự án do Tổng công ty 
Điện lực miền Trung triển khai.

Năm 2022: thực hiện thu thập và 
biên tập dữ liệu lưới hạ thế, xây dựng 
bài toán quản lý sơ đồ mặt bằng lưới 
điện hạ thế theo thời gian. 

Giai đoạn 2023 - 2025: đẩy mạnh 
khai thác dữ liệu GIS cho các bài toán 
nghiệp vụ như: Quản lý mất điện, 
Quản lý tài sản, Kiểm tra lưới điện, 
Quản lý quy hoạch lưới điện, Quản lý 
sơ đồ nguyên lý lưới điện, Quản lý phụ 
tải, Quản lý tổn thất điện năng, Quản 
lý nguồn năng lượng, các bài toán 
khác (nếu có) để phục vụ quá trình 
chuyển đổi số của Công ty, các bài 
toán phục vụ Đề án thành phố thông 
minh của thành phố Đà Nẵng....

Tác giả

PC ĐÀ NẴNG ĐÀO TẠO VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ GIS

Thực hiện chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số, giới thiệu công nghệ số cho cán bộ nhân viên làm 
việc trực tiếp thuộc lĩnh vực quản lý kỹ thuật, trong tháng 9/2021, PC Đà Nẵng đã tổ chức nhiều lớp đào tạo 
về hệ thống thông tin địa lý GIS (Geographic Information System) đến cán bộ phụ trách kỹ thuật và công 
nghệ thông tin tại các đơn vị.

Mô tả hoạt động khai thác dữ liệu của hệ thống GIS
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Nhận thức được công tác 
phòng cháy chữa cháy (PCCC) 
đóng vai trò vô cùng quan 

trọng trong việc bảo vệ tính mạng 
con người và tài sản, PTC1 luôn coi 
công tác PCCC là nhiệm vụ thường 
xuyên, liên tục, đồng thời xây dựng 
mạng lưới PCCC rộng khắp đến từng 
đơn vị trực thuộc. Thực hiện sự phân 
công của Giám đốc, Công ty đã giao 
nhiệm vụ cho 01 Phó Giám đốc phụ 
trách công tác KTAT-BHLĐ, trong đó 
có công tác PCCC&CNCH. Phòng 
An toàn PTC1 có chức năng tham 
mưu cho lãnh đạo Công ty về công 
tác KTAT&BHLĐ, trong phòng phân 
công 01 chuyên viên theo dõi trực 
tiếp công tác PCCC&CNCH, tại các 
Truyền tải điện phân công cán bộ an 
toàn kiêm nhiệm quản lý công tác 
PCCC&CNCH.

Có thể nói, trong những năm 
qua, PTC1 luôn làm tốt công tác bồi 
dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ an toàn 
PCCC và CNCH; xây dựng và thực tập 
phương án chữa cháy. Hiện nay, tại 
các đơn vị trong PTC1 đều tổ chức 
Đội PCCC cơ sở, đối với đơn vị có dưới 
10 người và tại các trạm biến áp thì 
100% quân số đều là đội viên, các cơ 
sở khác đảm bảo tối thiểu 10 người. 
Tổng số Đội PCCC trong PTC1 hiện 
nay là 114 cơ sở, với 1.681 đội viên. 
Người có chức danh chỉ huy chữa 
cháy và đội viên đội PCCC các cơ sở 
trong PTC1 đều được cơ quan Cảnh 
sát PCCC&CNCH huấn luyện nghiệp 
vụ PCCC và cấp Giấy chứng nhận định 
kỳ 02 năm, huấn luyện CNCH và cấp 
Giấy chứng nhận định kỳ 5 năm. Tại 

PTC1 THỰC HIỆN HIỆU QUẢ
CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) giao nhiệm vụ quản lý, 
vận hành lưới truyền tải điện các tỉnh khu vực phía Bắc từ đèo Ngang (hết địa phận tỉnh Hà Tĩnh) trở ra, bao gồm các 
trạm biến áp (TBA) và đường dây 220 kV và 500 kV. Với khối lượng quản lý vận hành lớn như vậy, công tác đảm bảo an 
toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) cho con người, tài sản và thiết bị luôn được chú trọng, 
coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Chuẩn bị hiện trường diễn tập công tác PCCC tại TBA 220kV Mường Tè

Tổ chức huấn luyện định kỳ an toàn điện hàng năm 
cho toàn thể CBCNV trong Công ty
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các trạm biến áp (thuộc danh mục cơ 
sở có nguy hiểm về cháy, nổ) còn được 
huấn luyện bổ sung về quy trình vận 
hành hệ thống chữa cháy hiện có tại 
trạm; hằng quý được ôn luyện các kiến 
thức về PCCC, tổ chức diễn tập sự cố 
kết hợp với PCCC theo các tình huống 
giả định có thể xảy ra trong thực tế. 
Trong phương án diễn tập PCCC đều 
lồng ghép nội dung cấp cứu người bị 
nạn trong đám cháy. Công nhân quản 
lý vận hành đường dây đều phải huấn 
luyện và cấp chứng chỉ bơi lội, hằng 
năm được ôn luyện bổ sung. Tại các 
trạm, đội đều có tủ thuốc và một số 
dụng cụ phục vụ sơ cấp cứu.

Bên cạnh đó, PTC1 cũng tăng 
cường công tác kiểm tra an toàn PCCC 
và CNCH tại các đơn vị trực thuộc. 
Hàng quý Công ty chấm điểm công 
tác thi đua đều lồng ghép nội dung 
PCCC, coi đây là một trong các tiêu chí 
của công tác an toàn cho con người, 
tài sản và thiết bị. Trong 6 tháng đầu 
năm 2021, các cơ sở tự kiểm tra 313 
lượt; cơ quan chức năng kiểm tra 26 
lượt; 88 biên bản kiểm tra được lập. 
Các trạm biến áp kiểm tra hệ thống 
chữa cháy tự động (giàn phun sương) 
ít nhất 01 lần/năm kết hợp trong các 
đợt cắt điện thí nghiệm định kỳ máy 
biến áp; hằng tháng kiểm tra các 
phương tiện PCCC theo TCVN 3890-
2009; hằng tuần kiểm tra hệ thống 

chữa cháy bằng nước; hằng ngày 
kiểm tra sự hoạt động bình thường 
của tất cả các phương tiện, thiết bị 
PCCC trong vận hành tại trạm biến áp.

PTC1 cũng chú trọng công tác 
quản lý hệ thống, phương tiện PCCC 
và CNCH ở đơn vị. Phương tiện, thiết 
bị PCCC được trang bị đúng theo thiết 
kế đã được thẩm duyệt. Trong trường 
hợp cơ sở không thuộc diện phải 
duyệt thiết kế PCCC thì căn cứ TCVN 
3890-2009 để trang bị. Trong những 
tháng đầu năm, Công ty đã thực hiện 
bảo dưỡng toàn bộ hệ thống chữa 
cháy, báo cháy tại các trạm biến áp, 
kho vật tư. Các phương tiện chữa cháy 
được bố trí hợp lý tại các vị trí dễ thấy, 
dễ lấy sử dụng, không bị mưa nắng 
tác động trực tiếp và các vật khác cản 
trở. Hệ thống chữa cháy, báo cháy đều 
xây dựng quy trình vận hành cụ thể 
và được hướng dẫn sử dụng cho đội 
PCCC cơ sở.

Trong thời gian tới, để chấp hành 
đúng các quy định của pháp luật và 
chỉ đạo của ngành, Công ty sẽ triển 
khai thực hiện các nội dung sau: Thực 
hiện đúng các quy định của pháp 
luật trong công tác phòng ngừa sự 
cố, không để xảy ra cháy, nổ do các 
nguyên nhân chủ quan; Thực hiện tốt 
công tác tuyên truyền để mỗi CB-CNV 
tự giác chấp hành các quy định của 

pháp luật, của ngành và của Công ty 
trong công tác PCCC&CNCH; Thực hiện 
tuyên truyền trong nhân dân để hạn 
chế thấp nhất các vụ cháy trong hành 
lang an toàn lưới điện; Huấn luyện, 
thực tập PCCC&CNCH tại các cơ sở 
theo đúng quy định; Các cơ sở rà soát, 
kiện toàn việc lập, phê duyệt Phương 
án CNCH theo đúng quy định; Công 
ty tập trung thực hiện bảo dưỡng hệ 
thống chữa cháy và báo cháy định 
kỳ năm 2021; Mua sắm, cấp phương 
tiện PCCC&CNCH đúng theo kế hoạch 
trong năm 2021; Hoàn thiện, kiện toàn 
phần mềm PCCC. Các cơ sở thực hiện 
cập nhật thường xuyên phần mềm để 
có số liệu chính xác phục vụ cho việc 
cung cấp thông tin báo cáo; Thống kê, 
mua bảo hiểm cháy, nổ theo quy định.

Nhận thức rõ về tầm quan trọng 
của công tác PCCC qua huấn luyện, 
tuyên truyền toàn thể CBCNV PTC1 
đã chủ động nắm bắt được tình hình, 
cách phòng chống cháy nổ và cách xử 
lý đám cháy. Trong mọi tình huống có 
thể bình tĩnh xử lý, đảm bảo an toàn 
cho chính bản thân cũng như những 
người xung quanh. Không chỉ hạn 
chế rủi ro xảy ra cháy nổ, phòng cháy 
chữa cháy còn mang một ý nghĩa tích 
cực đó là giúp con người trong tập 
thể PTC1 cũng như cộng đồng gắn 
kết với nhau.

Bình Nguyên

Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ an toàn PCCC và CNCH tại các TBA, đội Thao tác Lưu động
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Phải nói rằng làn sóng dịch bệnh 
COVID-19 lần thứ 4 có những 
diễn biến vô cùng phức tạp. TP 

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

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

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

Đặc biệt từ đầu tháng 7/2021 đến 
nay, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ tại văn bản 969/TTg-KGVX 
ngày 17/7/2021, TP.HCM và tất cả 19 
tỉnh thành phía Nam đều thực hiện 
giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/
CT-TTg,  đồng thời  tăng cường một 
loạt biện pháp mạnh để siết chặt 
hơn nữa khi áp dụng thực hiện Chỉ 
thị số 16. Theo đó CBCNV của SPMB, 
các  thầu tư vấn, xây lắp, cung cấp 

vật tư thiết bị… gặp nhất nhiều khó 
khăn trong việc di chuyển nhân lực, 
vật tư, thiết bị, phương tiện qua lại 
giữa các địa phương do giãn cách 
xã hội. Điều này cũng đã ảnh hưởng 
đến các nhà thầu xây lắp trong việc 
điều động nhân lực, thời gian thi 
công xây lắp trên công trường không 
thể kéo dài.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kép, 
ông Trương Hữu Thành – Giám đốc 
SPMB đã tổ chức nhiều cuộc họp 
trực tuyến thông qua Hội nghị truyền 
hình, Zoom Cloud Mettings với toàn 
thể CBCNV. Một phần để điều hành 
công việc, một phần là động viên 
và phát huy tinh thần trách nhiệm 
của từng cá nhân, chung sức đồng 
lòng vượt qua giai đoạn khó khăn 
của đại dịch, đồng thời triển khai các 

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

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

Ông Trương Hữu Thành - Giám đốc SPMB chủ trù cuộc họp giao ban 
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biện pháp phòng chống dịch bệnh 
COVID-19, các phương án làm việc 
trực tuyến cho CBCNV. SPMB cũng 
đã chỉ đạo các phòng quản lý công 
trình cử cán bộ bám sát công trường 
thực hiện 3 tại chỗ ở các địa phương 
đang thực hiện dự án, đảm bảo tiến 
độ không bị gián đoạn.

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

Trước đó để thực hiện tốt công 
tác phòng, chống dịch SPMB đã khẩn 
trương mua và cấp phát khẩu trang, 
dung dịch sát khuẩn cho từng phòng 
chức năng, tiến hành việc phun khử 
khuẩn toàn trụ sở 02 tuần/lần, bố trí 
sắp xếp lại phòng làm việc để đảm 
bảo khoảng cách giữa các chuyên 
viên… Một trong những việc SPMB 
ưu tiên thực hiện đó là phối hợp với 
các đơn vị ngành Điện trên địa bàn 
và Trung tâm kiểm soát dịch bệnh các 
địa phương tiêm vắc - xin cho CBCNV. 
Đến nay 100% CBCNV SPMB đã hoàn 

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

Trong suốt thời gian nằm trong 
tâm dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, 
SPMB đã luôn nhận được sự quan 

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

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

Nguyễn Việt - Vũ Thúy Hạnh

Hoạt động cấp phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn; kiểm tra thân nhiệt,
 khai báo ý tế trước khi vào trụ sở làm việc cho CBCNV SPMB

Ñieän & Ñôøi soáng     40

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏCî



Do đó, để đảm bảo vận hành 
lưới điện an toàn, có thể hỗ 
trợ nhân dân, khách hàng sử 

dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu 
quả, trong thời gian qua, các đơn vị 
trong EVNNPC đã triển khai đồng bộ 
nhiều giải pháp nhằm ngăn ngừa các 
nguy cơ cháy nổ, gây mất an toàn, 
ảnh hưởng vận hành lưới điện, đồng 
thời, thực hiện nhiều giải pháp đảm 
bảo phòng cháy, chữa cháy (PCCC) 
trong sản xuất kinh doanh.

Tổ chức bộ máy thực hiện 
PCCC đồng bộ từ Tổng công ty đến 
cấp cơ sở

Theo ông Vũ Anh Phương – 
Phó Tổng Giám đốc EVNNPC, trong 
những năm qua, 100% các đơn vị 
trong EVNNPC thường xuyên phối 
hợp chính quyền địa phương, Cảnh 
sát PCCC các cấp tuyên truyền về sử 
dụng điện an toàn, hiệu quả đối với 
lưới điện sau công tơ của cơ sở, hộ 

tiêu thụ điện và tham gia các đoàn 
kiểm tra an toàn PCCC, an toàn sử 
dụng điện của cơ quan quản lý nhà 
nước tại các cơ sở, hộ tiêu thụ điện 
trên địa bàn.

Công tác PCCC luôn được Đảng, 
Nhà nước quan tâm chỉ đạo, tổ chức 
thực hiện từ trung ương đến cơ sở, do 
vậy, công tác tổ chức thực hiện PCCC 
trong Tổng  công ty Điện lực miền Bắc 
được triển khai đồng bộ, bài bản từ 
cấp Tổng công ty đến cấp cơ sở.

Tại Tổng công ty, Tổng Giám đốc 
giao nhiệm vụ cụ thể cho 01 Phó Tổng 
Giám đốc tham mưu cho Tổng Giám 
đốc về công tác PCCC; tại 40 Đơn vị, 
cơ sở trực thuộc Giám đốc hoặc phó 
Giám đốc là Người đứng đầu đơn vị, 
cơ sở chịu trách nhiệm về công tác 
PCCC của đơn vị, cơ sở; giao Ban an 
toàn EVNNPC  (phòng an toàn các 
Công ty Điện lực) là đầu mối quản lý, 
tham mưu về công tác PCCC; tại mỗi 
đơn vị cơ sở (Điện lực, phân xưởng..) 
có 1 cán bộ (chuyên viên) kiêm nhiệm 
theo dõi, thực hiện công tác PCCC của 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC 
CHÚ TRỌNG THỰC HIỆN AN TOÀN PHÒNG CHÁY 

TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI PHÂN PHỐI

Là một đơn vị thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) 
chịu trách nhiệm quản lý vận hành, kinh doanh bán điện trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc (từ Hà Tĩnh trở 
ra, trừ Hà Nội) với mục tiêu luôn đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống 
của nhân dân góp phần đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

Diễn tập PCCC định kỳ tại PC Bắc Ninh

EVNNPC đưa ra khuyến cáo phòng chống cháy nổ trong sử dụng điện
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đơn vị, cơ sở.

Tại các Đơn vị của EVNNPC đều 
thành lập Ban chỉ huy PCCC, các 
thành viên trong Ban chỉ huy được 
phân công cụ thể, rõ ràng; mỗi đơn 
vị, cơ sở, trạm biến áp trung gian trở 
lên.. được thành lập Đội (Tổ) PCCC cơ 
sở và được huấn luyện, bồi dưỡng về 
nghiệp vụ PCCC, sau huấn luyện được 
cấp giấy chứng nhận đáp ứng được 
yêu cầu chữa cháy tại chỗ. Hiện tại 
toàn EVNNPC có 2.789 người trong 
Ban chỉ huy PCCC cơ sở; 608 đội PCCC 
cơ sở, gồm 7.600 đội viên.

Công tác huấn luyện nghiệp vụ 
PCCC và tuyên truyền về PCCC, được 
Tổng công ty và các Đơn vị thành 
viên thực hiện định kỳ, đột xuất đúng 
quy định. Đến 30/6/2021, 100% các 
Đơn vị, cơ sở đã tổ chức thực tập các 
tình huống giả định trong phương án 
chữa cháy được phê duyệt theo qui 
định: 305/607 (01 lần/năm).

Trông công tác kiểm tra an toàn 
PCCC của Đơn vị, cơ sở, Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc đã thực hiện và chỉ 
đạo các Đơn vị thực hiện đúng  công 
tác kiểm tra an toàn PCCC theo Quy 
định công tác an toàn vệ sinh lao 
động trong Tập đoàn Điện lực Quốc 
gia Việt Nam. Tính đến nay, 9 tháng 
năm 2021, EVNNPC không để xảy ra 
sự cố cháy nổ nào. Tại các Đơn vị của 

EVNNPC, 6 tháng đầu năm cơ sở đã tổ 
chức tự kiểm tra an toàn PCCC được 
1.743 lần , Cơ quan cơ sở PCCC tại địa 
phương phối hợp kiểm tra được 148 
lần, Tổng công ty và  các đơn vị phối 
hợp kiểm tra được 28 lần.

Trong quản lý hệ thống, phương 
tiện PCCC ở các đơn vị, cơ sở, các Đơn 
vị thành viên EVNNPC đã chủ động 
trong công tác quản lý, kiểm tra định 
kỳ các thiết bị PCCC theo quy định. 
Đặc biệt, với các thiết bị PCCC tại các 
khu vực có nguy cơ gây cháy nổ cao 
như TBA 110kV, TBA trung gian, kho 
xưởng... đã được các Đơn vị, cơ sở 
đặc biệt trú trọng. Các thiết bị có hiện 
tượng bất thường, hư hỏng được 
kiểm tra và sửa chữa kịp thời, đảm 
bảo vận  hành an toàn, không có lỗi 
chủ quan về PCCC. Với những trang 
bị PCCC không đạt tiêu chuẩn, được 
thanh lý, bổ sung mới và dự phòng 
đúng số lượng yêu cầu.

Đối với các trạm biến áp 110kV, 
trạm biến áp trung gian thường 
xuyên, định kỳ kiểm tra các thiết bị 
phòng cháy, hệ thống chữa cháy và 
các phương tiện PCCC, dụng cụ; bể 
nước, bể cát chữa cháy, bể chứa dầu 
sự cố, và các phương tiện chữa cháy 
thô sơ (xẻng, xô..) luôn sẵn sàng khi 
có tình huống cháy, nổ xảy ra.

Các dự án xây dựng mới, cải tạo, 

nâng cấp công trình điện TBA 110 kV 
đều lập thiết kế hệ thống PCCC theo 
các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 
hiện hành. Được cơ quan Cảnh sát 
PCCC thẩm duyệt thiết kế, nghiệm 
thu về PCCC.. theo quy định trước khi 
đưa vào vận hành.

Đồng bộ nhiều giải pháp 
quản lý nhằm ngăn ngừa các nguy 
cơ cháy nổ, gây mất an toàn, ảnh 
hưởng vận hành lưới điện

Theo đánh giá của Cục Cảnh 
sát PCCC và CNCH – C07 (Bộ Công 
an), dù công tác PCCC được các cấp, 
các ngành quan tâm chỉ đạo và thực 
hiện, đặc biệt từ khi có Luật PCCC có 
hiệu lực từ 4/10/2001, trong đó quy 
định rõ PCCC là trách nhiệm của mỗi 
cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá 
nhân trên lãnh thổ Việt Nam và quy 
định ngày 4/10 hàng năm là ngày 
“Toàn dân PCCC”, tuy nhiên, trên 
phạm vi cả nước, tình hình cháy, nổ 
vẫn diễn biến phức tạp, nhất là cháy 
nổ tại hộ gia đình, cơ sở kinh doanh 
dịch vụ giải trí, khu công nghiệp và 
vẫn chưa có một chế tài đủ mạnh, xử 
lý mạnh các sai phạm trong sử dụng 
điện sinh hoạt.

Theo thống kê trên 50% vụ sự 
cố cháy nổ có liên quan đến sự cố về 
sử dụng điện hoặc bất cẩn trong sử 
dụng điện. Thực tế các vụ cháy phát 
sinh do chạm, chập điện đa phần do 
nguyên nhân chủ quan do sai sót 
trong quá trình thiết kế, thi công, mua 
sắm vật tư thiết bị, sử dụng, sửa chữa 
bảo dưỡng, cải tạo nâng cấp, tuổi thọ 
thiết bị,... là tài sản và thuộc trách 
nhiệm của chủ cơ sở, hộ tiêu thụ điện 
(nhận điện sau công tơ), nằm ngoài 
phạm vi quản lý của ngành điện.

Trong phạm vi quản lý của mình, 
EVN cũng như Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc và các đơn vị thành viên đã 
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp 
nhằm ngăn ngừa các nguy cơ cháy 
nổ, gây mất an toàn, ảnh hưởng vận 
hành lưới điện như tăng cường thực 
hiện kiểm tra, rà soát chụp ảnh nhiệt, 
đo bắn nhiệt tại các vị trí, điểm tiếp 
xúc trên đường dây dẫn điện, trạm 
biến áp trung, hạ thế thuộc phạm vi 
quản lý để phát hiện sớm khả năng 
phát sinh cháy, nổ trên lưới điện 

Huấn luyện an toàn PCCC tại PC Điện Biên
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vào thời điểm các phụ tải tăng cao. 
Ngành điện cũng tăng cường kiểm 
tra nhằm phát hiện, thay thế kịp thời 
các vật liệu, thiết bị đã qua sử dụng 
lâu ngày hoặc chất lượng kém. Song 
song các đơn vị trong EVN, EVNNPC 
thường xuyên phối hợp chính quyền 
địa phương, Cảnh sát PCCC tuyên 
truyền về sử dụng điện an toàn, hiệu 
quả đối với lưới điện sau công tơ của 
cơ sở, hộ tiêu thụ điện và tham gia các 
đoàn kiểm tra an toàn PCCC, an toàn 
sử dụng điện của cơ quan quản lý nhà 
nước tại các cơ sở, hộ tiêu thụ điện 
trên địa bàn.

Trao đổi về công tác PCCC tại 
Điện lực cấp tỉnh, ông Trần Ðức Dũng 
- Giám đốc Công ty Ðiện lực Ðiện Biên 
(đơn vị thành viên EVNNPC) cho biết: 
Việc xây dựng, phối hợp tổ chức thực 
tập các phương án PCCC giữa chuyên 
môn với ngành điện tại cấp cơ sở là 
hết sức cần thiết bởi qua quá trình 
thực tập, lực lượng PCCC cơ sở kịp thời 
rút kinh nghiệm, nâng cao khả năng, 

hiệu quả công tác phối hợp, không bị 
động khi có sự cố cháy nổ xảy ra, từ 
đó phát huy tối đa hiệu quả phương 
châm “4 tại chỗ”. Một trong những giải 
pháp trọng tâm trong công tác PCCC 
được Công ty Điện lực Điện Biên triển 
khai thực hiện nghiêm túc là thường 
xuyên kiểm tra công tác PCCC tại các 
cơ sở sản xuất, kiểm tra an toàn hành 
lang lưới điện, tránh nguy cơ xảy 
ra cháy nổ do những nguyên nhân 
khách quan, yếu tố thời tiết, cây gãy 
đổ… Tại cơ sở, lực lượng PCCC liên tục 
kiểm tra, phát quang hành lang tuyến 
dọc đường dây điện đơn vị quản lý, 
các điểm xung yếu, nguy cơ mất an 
toàn để kịp thời khắc phục sự cố. Ðặc 
biệt trước mùa mưa, Công ty tiến 
hành khảo sát thực trạng toàn bộ hệ 
thống lưới điện, từ đó phát hiện kịp 
thời các vị trí quá tải của dây dẫn, cáp, 
trạm biến áp, các mối nối, sứ nhiễm 
bẩn gây hiện tượng phóng điện để xử 
lý kỹ thuật. Trong quá trình kiểm tra, 
lực lượng PCCC cơ sở kết hợp tuyên 

truyền các quy định về an toàn điện 
cho người dân, nhắc nhở người dân 
không treo các biển hiệu, biển quảng 
cáo hoặc buôn bán, họp chợ dưới các 
trụ điện cũng như khi xây dựng nhà 
cửa cần tuân thủ khoảng cách an 
toàn, phòng ngừa nguy cơ cháy nổ…

Công ty Điện lực Thái Nguyên 
cũng cho biết: Năm 2020 trên lưới 
điện tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra hơn 
40 vụ cháy nổ gây hư hỏng số lượng 
lớn hộp công tơ, công tơ (1 pha, 3 pha) 
và cáp điện xuống hòm công tơ tổng 
thiệt hại trên 114 triệu đồng. 6 tháng 
đầu năm 2021 đã xảy ra 06 vụ trong 
đó 01 vụ trên lưới điện thuộc Điện lực 
Phú Lương quản lý do chập cháy dây 
sau công tơ (tài sản khách hàng), 05 
vụ thuộc Điện lực Định Hoá và Điện 
lực TP Thái Nguyên quản lý thiệt hại 
51 triệu đồng. Nguyên nhân các vụ 
cháy nổ trên lưới điện chủ yếu do 
phụ tải sinh hoạt tăng đột biến mùa 
nắng nóng và người dân tập trung ở 
nhà do giãn cách phòng chống dịch 
Covid-19. Bên cạnh đó có nhiều hộ 
dân sử dụng thiết bị điện, dây dẫn 
không đảm bảo tiết diện, các nối nối 
trong nhà không đảm bảo kỹ thuật, sử 
dụng các ổ cắm tạm, không có phích 
cắm tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ 
và tai nạn điện trong dân. Phần lớn 
các vụ cháy nổ trên địa bàn gần đây 
cho thấy nguyên nhân từ chạm chập 
điện gây cháy chiếm tỷ lệ gần 50-60%, 
số vụ còn lại là nguyên nhân khác như 
sơ xuất bất cẩn sử dụng nguồn nhiệt, 
dùng quá tải dòng sau công tơ, vi 
phạm quy định về PCCC…

Do đó, để chủ động trong công 
tác ngăn chặn sự cố do cháy nổ, giảm 
nguy cơ cháy nổ từ chập cháy do 
điện và giảm thiểu thiệt hại từ các vụ 
cháy của nhân dân và doanh nghiệp 
trên địa bàn, PC Thái Nguyên đã tăng 
cường phối hợp với UBND, Ban chỉ 
huy quân sự, Công an địa phương 
tăng cường kiểm tra, tuyên truyền và 
hướng dẫn các điểm có nguy cơ mất 
an toàn, cháy nổ trên địa bàn theo 
quy định tại Nghị định 136/2020/
NĐ-CP của Chính phủ. Trong quá 
trình kiểm tra Đoàn kiểm tra đã phổ 
biến các quy định pháp luật về PCCC, 
hướng dẫn người dân kiến thức về sử 
dụng thiết bị phòng cháy và ký cam 

Kiểm tra đường điện và khuyến cao nhân dân thực hiện các biện pháp PCCC để 
không để xảy ra sự cố cháy nổ trong đốt nương, làm rẫy,... vi phạm an toàn hành 

lang lưới điện gây nguy cô cháy nổ tại Đội
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kết thực hiện các quy định và khắc 
phục ngay các nguy cơ cháy nổ đã 
phát hiện.

Để ngăn ngừa các sự cố cháy nổ 
do điện, ngành điện đã khuyến cáo 
người dân thường xuyên kiểm tra 
các thiết bị điện, tránh để các sự cố 
chập cháy do hư hỏng thiết bị hoặc 
mối nối không đảm bảo, lắp đặt thiết 
bị bảo vệ phù hợp tải sử dụng (Cầu 
chì, công tắc, cầu dao, attomat…),   
không sử dụng cùng lúc nhiều thiết 
bị tiêu thụ điện vượt quá khả năng 
chịu tải của dây dẫn, tắt các thiết bị 
nếu không sử dụng,  không sử dụng 
thiết bị tiêu thụ điện trong cùng một 
ổ cắm, dây dẫn không đi trên mái tôn 

hoặc treo trên tường, tường vách làm 
bằng vật liệu dễ cháy...

PCCC là nhiệm vụ của toàn xã 
hội, các cấp, các ngành và toàn thể 
nhân dân. Thiếu tướng Nguyễn Tuấn 
Anh – Cục trưởng C07 đã khẳng định 
trong một cuộc hội thảo do ngành 
điện phối hợp với các lực lượng 
chuyên trách PCCC là Cục Cảnh sát 
PCCC – CO7 (Bộ Công an) tổ chức 
Anăm 2020: Nền kinh tế đất nước 
trong những năm qua phát triển 
với nhịp độ khá cao, quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa 
nhanh ở hầu hết các địa phương. 
Chất lượng cuộc sống của người dân 
được nâng cao, nhu cầu sử dụng các 

thiết bị điện ngày càng nhiều. Những 
yếu tố phát triển đó kéo theo sự gia 
tăng tiêu thụ năng lượng, tiềm ẩn 
nhiều nguy cơ cháy, nổ.

Trong thời gian tới, lãnh đạo 
ngành điện và Cục Cảnh sát PCCC, 
các cơ quan, đơn vị có liên quan trong 
phạm vi trách nhiệm của mình cần 
tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, 
Bộ Công Thương, các Bộ, ngành, UBND 
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương  triển khai hiệu quả Nghị quyết 
số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 
của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục 
hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả thực hiện chính sách pháp luật 
về PCCC và Quyết định số 630/QĐ-TTg 
ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Kế hoạch thực 
hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14. 
EVN, EVNNPC và các và đơn vị thành 
viên chú trọng đào tạo, nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực thực hiện công 
tác quản lý, đánh giá chất lượng sản 
phẩm hàng hóa, thiết bị điện, kiểm 
tra, điều tra giải quyết các vụ cháy, nổ. 
EVN cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 
trực thuộc cử cán bộ, chuyên viên phụ 
trách an toàn tham gia các chương 
trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu 
về an toàn PCCC.

Cần có các quy định, chế tài đủ 
mạnh để buộc các chủ đầu tư, tổ 
chức, doanh nghiệp khi đầu tư xây 
dựng dự án, công trình phải nghiên 
cứu, nắm bắt rõ và vận dụng đầy đủ 
các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
trong thiết kế, lựa chọn thiết bị, lắp 
đặt và nghiệm thu đưa công trình 
vào sử dụng bảo đảm vận hành an 
toàn, tin cậy.

Trong quá trình sử dụng điện khi 
có nhu cầu sử dụng thêm các thiết bị 
tiêu thụ điện cần phải báo cáo bên 
bán điện rà soát, đánh giá lại hệ thống 
đường dây dẫn, thiết bị bảo vệ có đáp 
ứng yêu cầu hay không, trường hợp 
không bảo đảm phải được cải tạo, 
thay thế đồng bộ trước khi đưa vào sử 
dụng; kiểm tra, bảo trì hệ thống, thiết 
bị điện, thay thế kịp thời các thiết bị 
hư hỏng hoặc không bảo đảm yêu 
cầu. Việc sử dụng điện phải bảo đảm 
quy định an toàn về PCCC.

 Trần Phương

MỘT SỐ KHUYẾN CÁO VỀ PCCC VÀ CNCH  TRONG DÂN CỦA 
CẢNH SÁT PCCC:

- Đối với khu dân cư mọi người phải kiểm tra chặt chẽ các nguồn 
dễ xảy ra cháy, nổ trong gia đình, phải cẩn trọng trong việc sử dụng 
xăng dầu, điện, lửa, khí đốt, hóa chất. Không được để xăng dầu, các 
chất dễ cháy gần bếp, đèn dầu, đường dây điện, cẩn thận trong việc sử 
dụng bàn ủi điện, bếp điện. Khi đung nấu, thắp nhang đèn thờ cúng 
phải có người trông coi, khi ra khỏi nhà, phải kiểm tra lại bếp, tắt điện 
và lửa. Không buôn bán, tàng trữ các chất dễ cháy nổ xăng dầu; không 
được dùng xăng thay dầu lửa để đun nấu, thắp đèn. Không câu mắc sử 
dụng điện tùy tiện, khi sử dụng điện phải có đầy đủ các thiết bị an toàn 
như: cầu dao, cầu chì lắp đặt đúng quy cách an toàn. Giáo dục trẻ không 
được chơi hoặc sử dụng điện, nghịch lửa, thận trọng khi đốt rác, đốt cỏ 
phòng cháy lan… Nghiên cấm việc gọi điện thoạt báo cháy giả. Nhắc 
nhở nhau thực hiện tốt “Quy ước PC&CC trong hộ gia đình”.

- Đối với cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện chú ý kiểm tra 
phát hiện sớm các nguyên nhân có thể gây cháy, nổ để kịp thời sửa 
chữa. Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, quy trình kiểm tra máy 
móc an toàn, hệ thống cấp nước, dụng cụ chữa cháy, đường giao thông, 
hệ thống thông tin liên lạc phải tuân thủ nội quy PCCC nghiêm ngặt, 
có phương án, kế hoạch PCCC cụ thể... tăng cường kiểm tra, canh gác 
nghiêm ngặt, nhất là ngoài giờ hành chính.

Mỗi gia đình, cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện cần trang 
bị dụng cụ chữa cháy cần thiết như : thùng chứa nước, bình chữa cháy, 
hướng dẫn nhau cách sử dụng thành thạo các phương tiện, dụng cụ 
chữa cháy tại chổ để có thể dập tắt ngay ngọn lửa khi mới phát sinh. 
Kiên quyết giải tỏa những nơi xây dựng trái phép, lấn chiếm hành lang 
an toàn điện, lấn chiếm đường phố, ngõ hẻm làm cản trở công tác PCCC 
và CNCH...

Nếu xảy ra cháy, hãy bình tĩnh báo cho mọi người biết, cúp cầu dao 
điện trong khu vực cháy, dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập 
tắt ngọn lửa đồng thời gọi điện thoại số 114 hoặc thông qua Ứng dụng 
Help 114 để báo Cảnh sát PCCC và CNCH đến cứu chữa, chú ý việc cứu 
người và tài sản.
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Quy mô dự án bao gồm: Phần 
TBA 220kV Lao Bảo được 
thiết kế lắp đặt 02 MBA 220 

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

Tại dự án này PTC2 giao Truyền 
tải điện (TTĐ) Quảng Trị thực hiện 
công tác tư vấn giám sát (TVGS), 

nghiệm thu, tiếp nhận vận hành TBA 
220KV Lao Bảo và ĐD 220KV Đông 
Hà - Lao Bảo. Ngay khi được lãnh đạo 
PTC2 giao nhiệm vụ TTĐ Quảng Trị 
đã thành lập Tổ TVGS và quán triệt 
đến cán bộ, công nhân tham gia cần 
chú ý chất lượng công trình là yếu tố 
quan trọng hàng đầu quyết định bảo 
đảm cho công trình được vận hành 
an toàn khi đưa vào sử dụng. Để đáp 
ứng tiến độ công trình đơn vị đã bố 
trí nhân lực hợp lý, phối hợp chặt chẽ 
với các nhà thầu tham gia dự án.

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

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

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

TBA 220kV Lao Bảo

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

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

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

 Việt Hưng

THỢ ĐIỆN HỖ TRỢ DẬP TẮT 

QUẠT THÔNG GIÓ BỊ CHÁY Ở NHÀ DÂN

Mới đây, trong lúc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tơ tại 
kiệt 142/H15 đường Điện Biên Phủ (TP Đà Nẵng), các thợ điện 
thuộc Điện lực Thanh Khê (PC Đà Nẵng) đã phát hiện kịp thời và 
nhanh chóng hỗ trợ dập tắt quạt thông gió bị cháy ở nhà dân.

Công nhân Điện lực Thanh Khê xử lý giúp dân tại hiện trường                                    

Theo đó, nhóm công tác gồm anh Thân Trọng Tín và   Ngô Phú 
Thành (Công nhân Tổ Quản lý đo đếm (Điện lực Thanh Khê) phát hiện 
nhà dân có khói bốc ra rất nhiều từ tầng 1. Nhóm công tác nhanh 
chóng ngừng công việc đang làm để phối hợp cùng gia đình xử lý và 
dập tắt ngọn lửa phát ra từ quạt thông gió.

Sau khi dập tắt đám cháy, nhóm công tác đã xác minh nguyên 
nhân cháy là do chạm chập dẫn đến cháy quạt hút gió của nhà anh 
N.P.H. Vì phát hiện đám cháy sớm và kịp thời xử lý nên gia đình anh H 
chỉ bị cháy quạt thông gió, không thiệt hại gì thêm. Nhóm công tác 
cũng đã hướng dẫn gia đình anh H về an toàn điện, những lưu ý trong 
quá trình sử dụng điện...

Yên Bình
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Công tơ điện của Vconnex 
tích hợp Wi-Fi, xem thông số 
điện tiêu thụ và số tiền phải trả 
thời gian thực qua smartphone.

Bộ giám sát tiêu thụ điện năng 
thông minh là sản phẩm đầu 
tay của hãng smarthome Việt 

- Vconnex. Trong khi các mẫu công tơ 
thông minh trên thị trường phần lớn 
là gia công tại Trung Quốc và được 
viết lại phần mềm, sản phẩm của 
Vconnex được kỹ sư Việt thiết kế cả 
phần cứng và phần mềm, sau đó sản 
xuất tại Việt Nam. Đây cũng là model 
hiếm hoi có các chứng nhận của Viện 
đo lường Việt Nam, ICT, RoHS và CE.

Công tơ thông minh Vconnex 
rất nhỏ gọn, chỉ bằng hai áp-tô-mát 
đơn. Người dùng có thể gắn thẳng 
vào hộp điện trong gia đình nhờ thiết 
kế ngàm theo chuẩn chung. Phía trên 
có màn hình theo dõi thông số, đèn 
báo và một nút chuyển chế độ cũng 
như cài đặt.

Sản phẩm được sản xuất tại 
Việt Nam có tên mã VCN-EM0101, 
hoạt động trên nền tảng IoT được 
xây dựng theo chuẩn IoT toàn cầu 
oneM2M. Sản phẩm có thể tự động 
cập nhật nâng cấp của nhà phát triển 
nhờ công nghệ OTA.

Sai số của công tơ được nhà sản 
xuất công bố dưới 1% - tương đương 

các model công tơ thông minh hiện 
có trên thị trường. Tuy nhiên, điểm 
khác biệt là số liệu này được kiểm 
chứng bởi Viện đo lường.

Công tơ thông minh sử dụng 
kiểu kết nối trực tiếp vào mạng lưới 
điện gia đình. Trong đó, đầu điện vào 
nối thẳng từ sau công tơ của điện 
lực và đầu ra là vào điện lưới của 
căn hộ. Cách thức đấu nối này phức 
tạp hơn so với kiểu dùng cuộn cảm 
từ như một số loại giá thành rẻ trên 
thị trường nhưng chính xác và hoạt 
động ổn định hơn. Thiết kế phần vỏ, 
lẫy mở các điểm tiếp xúc đều chắc 
chắn, gia công khá tốt.

Một ưu điểm khác từ công tơ 
điện của Vconnex là có thể đo hai 
chiều. Nếu người dùng có lắp điện 
mặt trời, công tơ có thể đo lượng 
điện năng đã hòa lưới từ hệ thống.

Thử nghiệm lắp đặt công tơ với 
một bình đun nước siêu tốc. Ngay 
sau khi bật bình, thông số trên công 
tơ bắt đầu hiển thị theo thời gian 
thực. Công suất đo được cao nhất là 
khoảng 1.800 W, tương đương công 

suất của bình siêu tốc. Để thay đổi 
thông số hiển thị về hiệu điện thế, 
dòng điện, công suất và lượng điện 
tiêu thụ, người dùng chỉ cần nhấn 
nút Mode trên thân sản phẩm. Màn 
hình có đèn nền nên có thể quan sát 
trong điều kiện tối.

Công tơ điện thông minh sử 
dụng kết nối Wi-Fi để truyền dữ liệu 
đến điện thoại thông minh thông 
qua ứng dụng Vconnex. Trên màn 
hình chủ, người dùng có thể xem 
các thông số tức thời về dòng điện. 
Ngoài ra, thiết bị sẽ đưa ra cảnh báo 
về công suất, điện áp và quá tải. Ví dụ, 
người dùng có thể thiết lập ngưỡng 
về dòng điện để khi gần đạt mức này, 
phần mềm sẽ đưa ra cảnh báo để 
điều chỉnh thiết bị bật/tắt trong nhà.

Điểm hay của sản phẩm là dựa 
vào điện năng tiêu thụ đưa ra mức chi 
phí phải trả theo đúng biểu giá của 
EVN. Người dùng có thể chọn sẵn các 
danh mục về điện bán lẻ, tiêu dùng 
cá nhân hay kinh doanh để có biểu 
giá tương ứng. So với ứng dụng của 
cơ quan điện lực như Epoint hay EVN, 
số liệu sẽ chi tiết hơn và thực tế hơn. 
Tuy nhiên, đây chỉ là sản phẩm giúp 
người dùng nắm được lượng điện 
tiêu thụ thực tế và liên tục để có kế 
hoạch sử dụng hợp lý và tiết kiệm. Số 
liệu và sản phẩm không thể thay thế 
hoàn toàn công tơ do điện lực cung 
cấp.

Bộ bo mạch của Vconnex VCN-
EM0101. Giá sản phẩm là 1,9 triệu 
đồng cao gấp đôi so với một số mẫu 
công tơ thông minh xuất xứ Trung 
Quốc. Bù lại, thiết bị của Vconnex có 
ưu điểm về sản xuất, lắp ráp trong 
nước. Máy chủ đặt tại Việt Nam, có 
đầy đủ chứng nhận và ứng dụng trực 
quan, dễ sử dụng hơn.

Nhật Anh (Tổng hợp)

CÔNG TƠ THÔNG MINH 
THEO DÕI TIỀN ĐIỆN QUA SMARTPHONE
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Nhật Anh

MƯA BÃO LIÊN TIẾP XẢY RA,
 NHỮNG LƯU Ý ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐIỆN

Mùa mưa bão thường tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm về điện. Vì vậy, Tạp chí Điện và Đời sống xin được 
khuyến cáo người dân về các biện pháp phòng chống tai nạn điện mùa mưa bão do EVN (Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam) đưa ra, giúp mọi người có thêm kiến thức hữu ích cho mình và các thành viên trong gia đình.
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Hiện nay, tình hình dịch bệnh 
Covid-19 diễn biến khó lường nên ở 
nhiều địa phương, học sinh tạm thời 
chuyển sang học trực tuyến. Vì vậy, 
vấn đề an toàn điện đối với trẻ em 
là rất cấp thiết. PC Đà Nẵng đưa ra 
những cảnh báo, khuyến nghị thiết 
thực dưới đây, phụ huynh cần biết để 
đảm bảo an toàn điện cho con trẻ.

Theo thống kê, trẻ em thường 
gặp phải các tai nạn điện là do 
chạm tay trực tiếp vào ổ điện, 

vào dây điện trần hoặc dây điện 
bị hở; trẻ găm vật nhọn bằng kim 
loại vào ổ điện; dây điện bị đứt hở, 
rò rỉ; hoặc thiếu an toàn trong khâu 
thiết kế các loại ổ cắm điện… Đây là 
những trường hợp cần lưu ý nhất khi 
gia đình có trẻ nhỏ, tuyệt đối không 
để các cháu lại gần hay tiếp xúc với 
những nơi có ổ điện. Do đó, phụ 
huynh nên thường xuyên kiểm tra 
hệ thống điện trong gia đình, không 
để dây điện nằm trong tầm với của 
trẻ, sử dụng ổ cắm điện có màn chắn 
an toàn hoặc trang bị thêm nắp che 
lỗ cắm điện.

Để phòng tránh tai nạn điện và 
đảm bảo an toàn cho trẻ em, phụ 
huynh cần tuân thủ nghiêm ngặt các 
biện pháp an toàn; lựa chọn thiết bị 
điện đảm bảo chất lượng, có nhãn 
hiệu của nhà sản xuất, không nên 
mua những sản phẩm giá rẻ, kém 
chất lượng; dây dẫn điện phải phù 
hợp với công suất sử dụng để tránh 
sự cố đứt, chập, cháy… vì một sơ suất 
nhỏ có thể dẫn đến mất an toàn điện 
rất nguy hiểm.

Đặc biệt, mỗi gia đình nên lắp 
cầu chì trước các ổ cắm điện hay theo 
khu vực (tầng, phòng) để ngắt dòng 
điện khi xảy ra chạm chập, ngăn ngừa 
hỏa hoạn do điện, hoặc lắp CB chống 
giật chất lượng cao cho toàn bộ ngôi 
nhà. Thiết bị này giúp phát hiện sự 
cố nhanh, nhạy và có khả năng đóng 
ngắt tự động nhanh hơn loại CB 
thông thường. 

Phụ huynh cần thường xuyên 
kiểm tra các thiết bị, dây dẫn điện 
trong gia đình, nếu có dấu hiệu hư 
hỏng phải kịp thời sửa chữa, thay thế. 
Lưu ý khi trời mưa gây ngập nước, cần 
phải ngắt ngay nguồn điện trong gia 
đình, nguồn điện cung cấp cho các 
thiết bị sử dụng điện lắp đặt ngoài trời. 

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng 
nên thường xuyên nhờ thợ điện có 
chuyên môn kiểm tra các chỉ tiêu kỹ 
thuật như khả năng chịu nhiệt, khả 
năng chịu lửa và chịu cháy, kiểm tra 
độ bền của vật liệu nhựa dưới tác 
động của tia UV… để xác định các chỉ 
tiêu hoạt động an toàn.

Đặc biệt, phụ huynh cần cẩn 
trọng khi cho trẻ em sử dụng máy tính, 
điện thoại di động để học trực tuyến. 
Vì thời gian học kéo dài nên hầu hết 
các em phải vừa sạc điện vừa sử dụng 
thiết bị làm tăng nguy cơ mất an toàn 
điện. Do đó để tránh những tai nạn 
đáng tiếc, phụ huynh cần kiểm tra kỹ 
thiết bị trước khi đưa cho con trẻ sử 
dụng, thường xuyên quan sát, đồng 
hành để hỗ trợ con khi cần thiết. 

Ngoài ra, phụ huynh cần trang 
bị cho con những kiến thức, kỹ năng 
cần thiết về an toàn điện; nhắc nhở 

con về nguy cơ điện giật; lưu ý trẻ 
không được tiếp xúc gần với ổ điện, 
dây dẫn điện hay các vật dụng có thể 
dẫn điện; đảm bảo khoảng cách với 
nguồn điện, khi có sự cố xảy ra cần 
nhờ sự trợ giúp của người lớn và tuyệt 
đối không tự ý sửa chữa.

Nhiều chuyên gia công nghệ 
khuyến cáo, để đảm bảo an toàn khi 
sử dụng điện thoại di động, cần hạn 
chế bật chế độ 3G/4G để tránh bức 
xạ lớn khi dùng. Đối với laptop, nên 
sử dụng thêm các thiết bị hỗ trợ tản 
nhiệt và loại bỏ dòng điện rò rỉ, rút 
phích cắm sạc trước khi kết nối các 
phụ kiện.

Thời gian sắp tới, TP Đà Nẵng nói 
riêng và khu vực miền Trung dự báo 
sẽ xuất hiện nhiều cơn mưa lớn, có 
khả năng gây ngập dẫn đến nguồn 
điện và thiết bị điện trong gia đình bị 
ẩm ướt, nguy cơ chập điện cục bộ rất 
cao, có khả năng gây điện giật hoặc 
cháy, đặc biệt là đối với các dụng cụ 
điện cầm tay như máy sấy tóc, máy 
khoan… nên tuyệt đối cẩn trọng, 
luôn để mắt tới trẻ em để hạn chế 
nguy cơ tai nạn điện.

Mạnh Đức

NÊN LÀM GÌ ĐỂ TRẺ EM ĐƯỢC AN TOÀN VỚI ĐIỆN?

Ảnh minh họa (nguồn internet)
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Phụ kiện điện thoại “gắn mác” nhiều nhãn hàng nổi 
tiếng đang được bán tràn lan với giá siêu rẻ trên thị 
trường nhưng chất lượng thì tù mù và ẩn chứa hiểm 

họa rập rình.

Đánh vào tâm lý ham rẻ lừa người tiêu dùng

Hiện nay, tại các hội nhóm trên mạng xã hội, phụ 
kiện điện thoại được gắn mác nhiều nhãn hàng nổi tiếng 
như: Iphone, SamSung, Xiaomi, Oppo... được rao bán với 
những lời mời hấp dẫn “phụ kiện điện thoại ngon, bổ, rẻ”, 
“ôm càng nhiều giá càng rẻ”, “giá rẻ như cho...”.

Theo ghi nhận của phóng viên, khách hàng chỉ cần 
bỏ ra số tiền 20.000 – 29.000 đồng đã có thể mua được dây 
cáp sạc đa năng chính hãng, sạc siêu nhanh nam châm 
2.1A cho các nhãn hàng điện thoại. Thậm chí chưa đến 
7.000 đồng cũng có thể mua được cáp sạc hít nam châm 
nhiều màu 360 độ dây dù và có Led. Hay chưa đến 9.000 
đồng là mua được ốp lưng Iphone được quảng cáo cạnh 
vuông viền nổi BVC gấu Soyo... và rất nhiều mặt hàng khác 
được quảng cáo chính hãng với giá rẻ mà người dùng dễ 
dàng mua được.

Khảo sát của phóng viên, phụ kiện điện thoại bày bán 
tại nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội như: ven đường Nguyễn 
Xiển (Q.Thanh Xuân), Giải Phóng (Q.Hoàng Mai)... với giá 
chỉ từ 5.000, 10.000 đồng... Người bán giới thiệu là hàng 
chính hãng nên người dùng yên tâm sử dụng.

Trao đổi với PV, một nhân viên cửa hàng bán phụ kiện 
điện thoại lâu năm nằm trên đường Nguyễn Trãi (Q.Thanh 
Xuân) cho biết: “Em làm lâu năm nên biết được chủ nhập 
hàng ở đâu. Phần lớn ốp, dây sạc, kính cường lực các nhãn 
hàng điện thoại... nhập theo cân ở chợ Trời. Còn một số 
phụ kiện như pin nhập ở Trung Quốc”. Nhân viên này cũng 
cho biết, trước đây cửa hàng bán được nhiều, lợi nhuận 
cao nhưng thời gian gần đây xuất hiện tình trạng bán dạo, 
bán vỉa hè nhiều nên mọi người thường tiện đâu mua đó, 
ít người vào cửa hàng hơn.

Quá trình khảo sát PV nhận thấy trên các trang 
thương mại điện tử tuy cùng một loại phụ kiện được gắn 
mác cùng nhãn hàng nhưng lại có nhiều mức giá khác 
nhau, chênh lệch từ vài chục đến cả trăm nghìn đồng. Vậy 
đâu mới là hàng chính hãng để người dùng yên tâm?

Hiện nay, thời đại công nghệ 4.0 “lên ngôi”, người tiêu 
dùng chủ yếu mua, bán trên các sàn thương mại, bởi vậy 
những shop chào bán với giá “siêu rẻ" sẽ thu hút nhiều 
người đặt mua dù bằng mắt không nhận biết được nguồn 
gốc xuất xứ cũng như chất lượng sản phẩm này.

Một chủ cửa hàng bán phụ kiện cho biết, trước đây, 
cách nhận biết sạc điện thoại Iphone hay Samsung chính 
hãng thường là đưa nam châm vào gần cục sạc, nếu nam 
châm không hút là hàng “chuẩn”. Nhưng hiện nay cách thử 
này không còn tác dụng, do hàng nhái cũng nhái lại được 
cách này, nên khó nhận biết. Được biết, trên thị trường 
những sản phẩm chính hãng từ các nhãn hàng kể trên 
đều được bán với giá thành khá cao, như củ sạc iphone, 
ốp lưng, dây sạc... dao động từ vài trăm nghìn đồng, pin 
iphone chính hãng tới hơn 1 triệu đồng/1 pin.

Tiềm ẩn nhiều rủi ro

Trên thực tế, vì ham rẻ không ít người tiêu dùng vẫn 
mua các phụ kiện điện thoại giá rẻ để sử dụng, tiềm ẩn 
nhiều rủi ro như: nổ pin điện thoại, cháy cục sạc, điện 
giật khi đang sạc pin.... Sự việc kể trên không những 
gây thiệt hại về kinh tế, thậm chí đánh đổi cả tính mạng 
người dùng.

PHỤ KIỆN ĐIỆN THOẠI FAKE TRÀN LAN THỊ TRƯỜNG: 
CHẤT LƯỢNG TÙ MÙ, HIỂM HỌA RẬP RÌNH

Phụ kiện điện thoại “gắn mác” nhiều nhãn hàng nổi tiếng đang được bán tràn lan với giá siêu rẻ trên 
thị trường nhưng chất lượng thì tù mù và ẩn chứa hiểm họa rập rình.

Phụ kiện điện thoại gắn mác hãng được bán với giá rẻ trên 
các sàn thương mại.
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Trường hợp gần nhất là Nguyễn 
Văn S. (học sinh lớp 10 Trường THPT 
Quỳnh Lưu 1) tử vong khi đeo tai 
nghe điện thoại đang sạc. Theo đó, 
vào khoảng 12h đêm 9/4, khi cả nhà 
đang ngủ, ông Nguyễn Văn D. (bố nạn 
nhân) nghe tiếng động lạ trên phòng 
con trai. Ông D. chạy lên kiểm tra thì 
phát hiện người con nằm bất động, 
có sợi dây điện quấn vào chân, trên 
tai đeo tai nghe. Sau đó, ông D. nhanh 
chóng cắt điện sơ cứu nhưng không 
kịp. Còn trường hợp chị Nguyễn Thị 
Nga (Nghệ An) cắm sạc điện thoại, cục 
sạc bất ngờ chập nổ phát lửa gây hỏa 
hoạn thiêu rụi nhiều vật dụng trong 
nhà, may mắn không ảnh hưởng tính 
mạng nhưng thiệt hại về tài sản ước 
tính hàng chục triệu đồng…

Ông Trang Tuấn Linh - Kỹ sư công 
nghệ kỹ thuật điện, điện tử, hiện đang 
là nhân viên kỹ thuật cho một đơn vị 
ở TP.HCM cho biết: “Thông thường 
sự cố cháy, nổ điện thoại có nguyên 
nhân từ sạc chứ không phải do pin. 
Bởi lẽ, sạc không đạt chuẩn sẽ làm 
pin bị phồng, đến một lúc nào đó lớp 
vật liệu bọc pin sẽ quá giới hạn chịu 
đựng, gây nổ”.

Ông Linh phân tích, ở bộ sạc điện 
thoại sẽ có thiết bị chuyển đổi nguồn 
điện 220V xuống điện áp 5V. Nếu thiết 
bị này đạt chuẩn thì nguồn điện đầu 
ra 5V sẽ không gây nguy hiểm. Nhưng 
nếu bộ sạc không đạt chuẩn sẽ gây sự 
cố, điện áp đầu ra tăng lên làm hỏng 

pin, gây nổ hoặc rò rỉ điện áp lớn, gây 
giật điện, bỏng cho người tiếp xúc. 
“Điện áp đầu ra điện thoại tăng lên 
có thể gây cháy, nổ điện thoại, người 
chạm vào bị điện giật. Đa số trường 
hợp bị sự cố điện thoại là do yếu tố 
này. Do đó, chúng ta nên chọn loại sạc 
phù hợp với thiết bị, tức là phụ kiện 
chính hãng để đảm bảo an toàn. Tốt 
nhất là không nên sử dụng điện thoại 
khi đang sạc”, ông Linh khuyến cáo.

Liên quan đến tình trạng buôn 
bán, làm giả, nhái các nhãn hàng 
nổi tiếng trên thị trường, vừa qua, 
tại khu vực cửa khẩu Lạng Sơn, lực 
lượng chức năng phát hiện một xe 
hàng đang vận chuyển 6 thùng hàng 
chứa 100 kg linh kiện điện thoại các 
loại, 33 điện thoại di động các loại, 
100 củ xạc điện thoại di động và 4 tai 
nghe không dây điện thoại di động… 
không có giấy tờ chứng minh nguồn 
gốc xuất xứ.

Từ những sự việc trên cho thấy, 
bên cạnh việc cơ quan chức năng xử 
lý, người tiêu dùng cần thông thái, lựa 
chọn sản phẩm phù hợp, chính hãng, 
đồng thời phối hợp với cơ quan điều 
tra nếu phát hiện cơ sở bán hàng nhái 
để cùng “dẹp loạn” thị trường phụ 
kiện giả này.

Nhật Anh

Cháy nổ điện thoại khi người dùng đang sạc. (Ảnh internet).

Lô hàng phụ kiện điện thoại bị cơ quan chức năng bắt giữ.
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