
N
hân dịp kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt 
Nam (21/6/1925 - 21/6/2021), thay mặt Hội Điện lực Việt 
Nam tôi thân ái gửi tới cán bộ, biên tập viên, phóng viên 
Tạp chí Điện & Đời sống lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc 

Điện & Đời sống tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng 
phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là vũ khí tư tưởng sắc bén, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, 
là diễn đàn tin cậy của Hội Điện lực Việt Nam và nhân dân.

Trong những năm qua, Tạp chí Điện & Đời sống đã không ngừng đổi mới, vươn lên mạnh 
mẽ, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, bảo đảm định hướng chính trị, thực hiện tốt chức 
năng là cơ quan ngôn luận của Hội Điện lực Việt Nam. Nhiều nhà báo đã không quản khó 
khăn, gian khổ, hòa mình vào thực tiễn của công cuộc đổi mới đất nước, sáng tạo nên 
các tác phẩm báo chí có giá trị, đem lại hiệu quả xã hội tích cực, được đông đảo bạn đọc 
ghi nhận. 

Thời gian qua, ngành Điện nước nhà đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, xứng đáng 
là lá cờ đầu trong công cuộc xây dựng Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước. Với trách 
nhiệm của những người làm báo, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Điện & Đời sống 
cần tiếp tục bám sát công tác tư tưởng, tích cực tuyên truyền, cổ vũ, khẳng định thành tựu 
của ngành Điện trong công cuộc đổi mới, đồng thời phát hiện, biểu dương các điển hình 
tiên tiến.

Hội Điện lực Việt Nam một lần nữa ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những đóng góp, 
cống hiến to lớn của cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Điện & Đời sống. Chúc các 
đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

CHỦ TỊCH HỘI ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

    

            Đặng Hùng

Thư chúc mừng 
TẠP CHÍ ĐIỆN & ĐỜI SỐNG NHÂN NGÀY
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Người đứng đầu Facebook - 
ông Mark Zuckerberg đã từng 
nói rằng: “Chúng tôi tuy là 

công ty công nghệ nhưng cũng cảm 
thấy có trách nhiệm về việc người 
dùng sử dụng công nghệ ấy như 
thế nào” (câu nguyên bản: We build 
technology, and we feel responsible 
for how it’s used). Điều đó có nghĩa là, 
không còn quan điểm như trước đây, 
rằng các công ty “công nghệ” không 
chịu trách nhiệm về nội dung. Và thực 
tế cho thấy các mạng xã hội này càng 
ngày càng hoàn thiện những cơ chế 
kiểm soát nội dung. 

Trước sự việc này, bản thân 
người đứng đầu Facebook đã phải 
lên tiếng yêu cầu cần phải có thêm 
các giải pháp để kiểm soát, ngăn 
chặn các hành vi này trên mạng xã 
hội. Có nghĩa là từ cấp cao nhất của 
Facebook hay Google, họ cũng đều 
xác định nếu không làm nghiêm túc 
việc này, họ sẽ bị mất uy tín và phải 
chịu sức ép từ cộng đồng sử dụng 
mạng cũng như từ các chính phủ. 

Điều này cho thấy, cho dù ở bất 
cứ không gian nào, những thông tin 
xấu độc, bịa đặt luôn bị lên án. Không 
có điều tốt đẹp nào có thể xây được 
trên nền giả dối

Xu hướng Chính phủ lên 
“Phây” tiếp dân

Chỉ có sự minh bạch tối đa mới 
chống được tin giả nhưng trong thời 
đại mà ai cũng có thể phát tin như 
ngày nay thì dẫu có minh bạch cỡ 
nào tin giả vẫn được lan truyền. 

Công tác quản lý nhà nước 
không thể chỉ coi việc gỡ bỏ, chặn 
những thông tin xấu độc là cách duy 
nhất để tạo sự đồng thuận xã hội, để 
giảm tác hại của khủng hoảng truyền 
thông trước một vấn đề cụ thể nào 
đó đang được xã hội quan tâm.

Các cơ quan quản lý nhà nước 
nói chung, các đồng chí lãnh đạo 
các cấp dường như cũng đang có sự 
chuyển biến trong suy nghĩ khi tiếp 
cận và xử lý vấn đề đối thoại với xã 
hội trên môi trường mạng xã hội.

Quan sát trên mạng xã hội, dễ 
dàng nhận ra Chính phủ, nhiều cơ 
quan chính thống và cả các chính 
khách cũng đang sử dụng Facebook 
như một kênh thông tin. Có thể thấy, 
dường như các cơ quan quản lý đang 
có xu hướng hoà nhập cùng hoạt 
động của xã hội qua các kênh mạng 
xã hội. Từ đó, truyền thông xã hội đã 
thể hiện được lợi thế trở thành một 
phương thức kết nối giữa Chính phủ, 
chính khách với cộng đồng xã hội. 
Đây là 1 xu hướng tích cực.

Chỉ tính riêng Facebook, hiện 
nay Việt Nam có khoảng 60 triệu 
trang cá nhân, đó là 60 triệu cách 
sống, 60 triệu nhận thức, 60 triệu mô 
hình. Chúng ta phải có lựa chọn sẽ 
đọc cái gì, sẽ học theo ai.

Chúng ta phải thừa nhận đã có 
nhiều lúc thiếu trách nhiệm, như khi 
đọc một thông tin dù biết là không 
đúng nhưng lại không lên tiếng. 
Những việc không chuẩn, không tốt 
phát triển là vì chúng ta không ngăn 

ngừa một cách tích cực, chủ động. Vì 
thế, hữu khuynh cũng là môi trường 
dung dưỡng những cái không tốt. 
Cũng vì thế, nghiêm túc sẽ tạo ra môi 
trường mà người tốt dựa vào, người 
xấu không dám lộng hành. 

Xã hội mạng đang phát triển rất 
nhanh, rất phong phú, đa dạng và 
không thể ngăn cấm được. Vấn đề 
đặt ra là chúng ta chung sống với xã 
hội mạng và đảm bảo được cái tốt 
nhiều hơn, ngăn ngừa được cái xấu 
nhiều hơn là điều cần thiết cho thời 
đại mới, thời đại mà thông tin càng 
thông thoáng bao nhiêu thì càng giải 
phóng tư tưởng và định hướng tốt 
bấy nhiêu. 

Tôi nghĩ, đây gần như là cách 
duy nhất để Việt Nam phát triển 
văn minh, vừa đảm bảo được tự do 
thông tin, vừa ràng buộc được trách 
nhiệm của người viết, người nói khi 
động chạm tới những vấn đề liên 
quan đến danh dự, nhân phẩm của 
người khác.

Thực tế hiện nay, nhiều người 
làm báo đang thể hiện những thái 
độ khác nhau, thậm chí là mâu 
thuẫn nhau khi xuất hiện trên báo 
chí chính thống và trên mạng xã hội. 
Các nhà báo là đại diện của dân chủ 
trí tuệ, dân chủ đẳng cấp, dân chủ 
dẫn dắt. Vì vậy, báo chí là phải chuẩn 
để dẫn dắt xã hội. Và các phóng viên 
báo chí hoàn toàn có thể tham gia 
môi trường mạng, thậm chí phải 
tham gia nhiều hơn; nên coi đây là 
nơi thể hiện tốt nhất trách nhiệm 
của mình với xã hội, đưa thông tin, 

NGƯỜI LÀM BÁO CẦN ỨNG XỬ
CÓ TRÁCH NHIỆM TRÊN MẠNG XÃ HỘI
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định hướng thông tin, dẫn dắt thông 
tin,.. nhằm tạo ra xu thế xã hội lành 
mạnh. Nhà báo được đào tạo cơ bản, 
có học, có nghề phải làm được điều 
đó. Với số lượng hơn 2 vạn phóng 
viên – nhà báo như hiện nay, nếu 
làm chuẩn mực, làm nghiêm túc sẽ 
tạo ra một áp lực xã hội rất tốt. Thái 
độ nghiêm túc sẽ tạo ra môi trường 
mà người tốt có thể dựa vào, người 
xấu không dám lộng hành. Vai trò 
của nhà nước, các cơ quan quản lý 
báo chí phải làm được điều đó. Quản 
lý là quản có lý, quản có lý chính là 
nguyên lý, là quy chế quyết định. 

Người làm báo càng phải ứng 
xử có trách nhiệm trên mạng xã hội

Facebook hay mạng xã hội nói 
chung đều là những công cụ, những 
thành tựu công nghệ, nên sẽ rất dại 
dột nếu từ chối. Vì thế, chính nhà báo 
càng phải tham gia đón nhận một 
cách tích cực nhất, nhanh nhạy nhất 
để trước tiên là phục vụ cho việc tác 
nghiệp của mình. Trên Facebook, 
một nhà báo vẫn có thể “hành nghề”, 
miễn là anh ứng xử một cách có trách 
nhiệm với cộng đồng mạng và ngay 
cả với bản thân mình. Còn nếu những 
thành tựu công nghệ tuyệt vời ấy bị 
sử dụng vào những mục đích xấu thì 
nó sẽ gây hậu quả cho toàn xã hội.

Nhà báo khác với tất cả những 
người đưa tin khác: Cần có trách 
nhiệm với thông tin mình đưa. Một 
nhà báo luôn xác định bản thân sẽ 
trung thành với sự thật, nhanh nhạy 
kịp thời, nhưng bao giờ cũng phải 
hình dung trước thông tin mình đưa 
ra sẽ mang lại lợi ích hay gây ra tác hại 
đối với xã hội. Cái này là lựa chọn của 
từng nhà báo, không ai có thể cấm 
đoán hay bắt buộc.

Hiện nay, mới nổi lên khuynh 
hướng làm báo theo kiểu bất chấp 
mọi giá, miễn là thành công, miễn 
là chương trình mình có rating cao, 
thậm chí có thể hi sinh cả đồng chí, 
đồng đội, hy sinh cả lý tưởng, hy sinh 
cả nội dung. Tôi nghĩ làm báo như thế 
là vô đạo đức. Có những việc ta biết 
chắc có thể mang lại rất nhiều tiền 
nhưng chúng ta vẫn không làm bởi 

một lý do duy nhất: Đạo đức. Vì lý do 
ấy, ta không thể bóp méo hình ảnh 
của đồng chí, đồng đội mình được, 
không thể bóp méo sự thật chỉ để 
tăng sự “ăn khách”.

Vấn đề chính cần phải làm rõ là 
nhà báo nên tham gia mạng xã hội 
như thế nào chứ không phải có nên 
tham gia mạng xã hội hay không. 

Xu hướng đáng lo ngại hiện nay 
là có nhiều phóng viên, nhà báo tham 
gia mạng xã hội nhưng quên mất 
mình không chỉ là một công dân bình 
thường mà còn là nhà báo, nên đã bộc 
lộ rất nhiều các quan điểm cá nhân trái 
ngược với quan điểm của cơ quan báo 
chí nơi họ làm việc. Khi lên mạng xã 
hội bằng những “status”, những bình 
luận “comments”, nhà báo có tác động 
nhất định thậm chí là khá lớn trong 
việc dẫn dắt cộng đồng mạng, dẫn dắt 
những nhà báo xung quanh mình. Từ 
đó mà có những vụ việc nhà báo gây 
ảnh hưởng đến những người bạn bè 
xung quanh một cách tiêu cực, đưa 
những quan điểm vi phạm tiêu chuẩn 
đạo đức nghề nghiệp và những quy 
định nội bộ của toà soạn.

Thời gian vừa qua, có rất nhiều 
vụ việc nhà báo bị xử lý kỷ luật, bị thu 
hồi thẻ nhà báo. Gần đây nhất cũng 
có trường hợp nhiều nhà báo, sau khi 
phát ngôn trên mạng xã hội những 
quan điểm lệch lạc thì đã bị bị kỷ luật, 
bị đình chỉ chức vụ hoặc đã viết đơn 
xin thôi việc và nộp lại thẻ nhà báo… 
Đó là những trường hợp rất cụ thể và 
cũng rất đáng tiếc.

Rõ ràng, có một vấn đề mà các cơ 
quan quản lý, Hội Nhà Báo Việt Nam 
quan tâm là các hành vi, phát ngôn 
của các nhà báo trên mạng xã hội có 
vi phạm 10 nguyên tắc đạo đức nghề 
nghiệp của người làm báo Việt Nam 
hay không, có vi phạm những quy 
định khác của pháp luật hay không, 
có vi phạm bản thân những quy định 
nội bộ của cơ quan báo chí hay không. 
Một bộ phận những người làm báo 
đang tham gia mạng xã hội hiện nay 
thường xuyên vi phạm những quy 
định trên và biết mình vi phạm mà 
vẫn làm. Họ làm vậy bởi họ cảm thấy 

mình có một dạng quyền lực khác 
trên mạng xã hội, có thể chỉ là cảm 
giác được nhiều “like” trong chốc lát, 
nhưng quyền lực đó, ảnh hưởng đó 
cũng có thể được quy ra những lợi ích 
vật chất rất cụ thể. Có nhiều nhà báo 
coi việc tham gia mạng xã hội là hoạt 
động chính và thậm chí là mang lại 
thu nhập chính.

Các cơ quan báo chí cần củng cố 
bộ quy tắc ứng xử, những quy định 
nội bộ liên quan tới việc phóng viên 
tham gia mạng xã hội, để các phóng 
viên, nhà báo không bao giờ quên 
được rằng khi tham gia mạng xã hội, 
họ có những giới hạn do đạo đức 
nghề nghiệp, đạo đức công vụ do cơ 
quan quy định.

Chúng ta ủng hộ và luôn tìm 
cách mở rộng quyền tự do ngôn luận 
của các nhà báo trong đời thường 
cũng như trên mạng xã hội. Nhưng 
tự do ngôn luận không thể bị nhầm 
lẫn với loạn ngôn, lộng ngôn. Chúng 
ta cần hiểu rằng sự tự do kết thúc 
khi chúng ta xúc phạm đến những 
người khác, khi chúng ta vi phạm 
vào những quy chế của cơ quan, khi 
chúng ta vi phạm những quy tắc, quy 
định đã thống nhất. Bởi những việc ấy 
vi phạm nguyên tắc đạo đức của một 
người bình thường chứ chưa nói đến 
nhà báo. Anh phải trung thực và nhất 
quán dù anh xuất hiện ở bất cứ chỗ 
nào. Anh không thể chỗ này một vai, 
chỗ kia một vai khác.
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Trang facebook cá nhân dù có 
là riêng tư chăng nữa thì nó cũng đã 
mang tính xã hội. Chúng ta phải có 
trách nhiệm xuất hiện trên mạng xã 
hội một cách lịch sự như xuất hiện 
trong đời thường, trong công sở. 
Tôi nghĩ những điều đó rất dễ làm 
với những người tử tế, không có tà 
tâm, những người không chủ đích sử 
dụng truyền thông xã hội để tạo ảo 
giác về giá trị thật của mình.

Cách đây khoảng 25 năm, Cố 
Nhà báo lão thành Hữu Thọ có nói: 
“Trong làng báo dường như đang 
hình thành quyền lực đen. Họ có một 
ekip “đâm thuê chém mướn” hùn hạp 
vào với nhau, khen cùng khen, chê 
cùng chê”. Và cho đến hôm nay, thực 
tế đó không những không giảm mà 
có chiều hướng còn tăng. 

Trí tuệ, trách nhiệm và hướng 
thiện

Cần “Trí tuệ” vì đã là làm báo hẳn 
đều là người có học và Đảng giao cho 
anh hoạt động trên mặt trận tư tưởng 
nên làm bất cứ điều gì, anh đều phải 
suy nghĩ kỹ vì lợi ích của người dân, 
vì lợi ích của dân tộc, vì danh dự của 
chính mình. Vì thế, phản xạ trí tuệ là 
phản xạ nghề nghiệp cũng vừa là 
phản xạ chính trị -- điều không thể 
thiếu được.

Còn “Trách nhiệm”: Chính là 
trách nhiệm với dân, trách nhiệm với 
sự thật. Điều đó nhà báo rất cần.

Thứ ba, “hướng thiện” là anh 
viết tất cả mọi thông tin, kể cả phê 
phán cũng đều cần hướng thiện. Anh 
không nên vội kết tội mà phải nêu 
vấn đề và hướng dư luận. Tôi nghĩ 
điều này cũng rất quan trọng.

Nghiêm túc với nhau chính là 
đạo đức, dễ dãi với nhau mới là tội ác. 
Mà trong quản lý thì phải phân loại 
và phân loại để quản lý chính xác. 
Đương nhiên người tốt phải cho họ 
tự do, phải tin họ, những người chưa 
tốt lắm thì ta chú ý nhiều hơn; còn 
những người không tốt thì cần có cơ 
chế quản lý chặt chẽ.

Như vậy, chúng ta phải có bước 
đi hợp lý, kết hợp cả luật pháp, đạo 

đức và công cụ kỹ thuật, để những 
phóng viên - nhà báo là những 
người được dân tin, đều là những 
người được tín nhiệm, những người 
góp phần làm cho xã hội tốt đẹp 
hơn. Đó cũng là trách nhiệm quản lý, 
sàng lọc hàng năm của Bộ Thông tin 
và Truyền thông.

Thời nay, trong thời mạng xã hội 
và truyền thông kết nối, tác hại của 
những bài báo bóp méo sự thật, được 
viết ra bởi một người không có lương 
tâm làm báo chuẩn mực có sức tác 
động xã hội còn lớn hơn nhiều so với 
thời hơn 20 năm trước.

Không hiểu từ bao giờ, một bộ 
phận người làm báo Việt Nam nghĩ 
mình là một thế lực, mình là một cơ 
quan quyền lực; mình có quyền phán 
xét dựa vào cảm tính, dựa vào khả 
năng dẫn dắt công luận mà không cần 
đến bằng chứng. Họ dựa vào khả năng 
ngôn ngữ tốt hơn người bình thường 
một chút để ngụy biện, để đánh tráo 
khái niệm, để dùng hiệu ứng số đông, 
dựa vào những comment hoàn toàn 
cảm tính – mà trên mạng vẫn nói là 
“tay nhanh hơn não”.

Họ biện minh đó là đấu tranh 
cho sự thật nhưng trong những nội 
dung viết ra, người đọc không chỉ 
thấy sự cẩu thả trong tác nghiệp mà 
thấy cả cái “ác tâm” của người cầm 
bút nữa. Cái “ác tâm” là viết để gây hại 
– một trong những thứ lẽ ra phải cấm 
kỵ, chưa kể còn vi phạm vào những 
quyền nhân thân, quyền riêng tư, 
quyền hợp pháp của các cá nhân, tổ 
chức nữa.

Nhiều lãnh đạo cơ quan báo chí 
cho rằng mạng xã hội đã giúp báo chí 
phát triển nhiều mặt, song cũng tạo 
ra môi trường cạnh tranh thông tin 
khốc liệt làm nảy sinh thách thức cho 
báo chí. Thách thức lớn nhất với làng 
báo nói chung là xu hướng hành xử 
dễ dãi và mượn công cụ mạng xã hội 
để khuyếch trương ảnh hưởng của cá 
nhân một số nhà báo, với toan tính 
trở thành một “quyền lực đen”. Những 
bộ phận ấy đang làm cả làng báo mất 
dần chỗ đứng, mất dần uy tín trong 
lòng độc giả.

Chúng ta “kêu khóc” rằng mạng 
xã hội sẽ lấy đi tương lai của báo chí, 
lấy đi doanh thu của báo chí, nhưng 
chính chúng ta đang tiếp tay cho 
những cái xấu lộng hành bằng việc 
nghĩ báo chí phải giống hoàn toàn 
như mạng xã hội, phải “đánh đu” theo 
những cái nhất thời, những xu thế trên 
truyền thông xã hội để “câu like”. Chính 
cách làm báo như vậy  đang khiến báo 
chí trở thành tù nhân tự nguyện của 
mô hình kinh doanh mà các mạng xã 
hội đang đưa ra và đẩy nhanh chính 
mình đến chỗ tự đào thải.

Chúng ta không thể trách truyền 
thông xã hội được, bởi nó có lý do tồn 
tại riêng, tác động tích cực đến việc 
dân chủ hóa đời sống xã hội, làm cho 
mọi người kết nối nhiều hơn. Nhưng 
những tác hại của truyền thông xã 
hội một phần cũng do những người 
dùng đang góp phần làm tăng các 
hiệu ứng tiêu cực của nó lên. Họ 
không ý thức được trách nhiệm của 
mình trong việc định hướng xã hội 
hướng thiện. Xu hướng chung của xã 
hội là hướng thiện và xã hội sẽ đào 
thải những nhà báo, những tờ báo đi 
ngược lại xu hướng đó.

Báo chí sẽ chịu sự tác động 
mạnh của mạng xã hội và mạng xã 
hội là cơ hội cho báo chí khẳng định 
mình. Phong cách làm báo đứng đắn, 
nghiêm túc chính là yếu tố làm nên 
giá trị của báo chí chính thống mà cả 
xã hội cần, thế giới cần. 

Vai trò “gác cổng thông tin” của 
báo chí vẫn còn nguyên giá trị khi 
mạng xã hội như một “bể” thông tin mà 
vấn đề là chúng ta kiểm chứng những 
thông tin ấy như thế nào. Cũng trong 
sự tương tác qua lại ấy, chính mạng 
xã hội đã gián tiếp thúc đẩy một quy 
trình tác nghiệp mới cho những người 
làm báo. Làm thế nào để khai thác hiệu 
quả mạng xã hội trong tác nghiệp, để 
báo chí chính thống giữ được vị thế 
trước sự phát triển của truyền thông 
xã hội, để giữ được niềm tự hào với 
danh xưng “Nhà báo” là bài toán mà 
những người làm báo hiện đại, mỗi toà 
soạn phải đi tìm lời giải thoả đáng./.

Lê Vũ
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1. Giới thiệu

Bài báo này cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn 
gọn về các giải pháp công nghệ giảm phát thải hiện có, 
tập trung vào công nghệ kiểm soát ô nhiễm không khí 
cho các nhà máy nhiệt điện than - nguồn phát thải lớn 
nhất của hầu hết các chất ô nhiễm không khí chính. Các 
giải pháp ngăn ngừa phát thải bao gồm các giải pháp 
chuyển đổi nhiên liệu và sử dụng năng lượng hiệu quả chỉ 
được đề cập ngắn gọn.

2. Giải pháp công nghệ 

Các giải pháp giảm thiểu phát thải hiện có được chia 
thành hai loại: Giải pháp công nghệ và giải pháp kinh tế xã 
hội. Nội dung chính được trình bày ở đây là về các lựa chọn 
công nghệ, nhưng các biện pháp kinh tế xã hội và chính 
sách cũng được xem xét ngắn gọn. 

2.1 Các giải pháp kiểm soát phát thải

Các giải pháp kiểm soát ô nhiễm gồm một số biện 
pháp để loại bỏ lưu huỳnh và nitơ khỏi các quá trình cung 
cấp năng lượng ở các giai đoạn khác nhau của chu trình 
đốt cháy. Một số giải pháp quan trọng và có hiệu quả giảm 
thiểu ô nhiễm được trình bày sau đây:

2.1.1 Các giải pháp trước khi đốt cháy nhiên liệu

Các phương pháp này cố gắng loại bỏ các chất ô 
nhiễm khỏi nhiên liệu trước khi đốt. Thông thường, các 
phương pháp này được sử dụng để loại bỏ lưu huỳnh:

- Rửa than cứng: Lưu huỳnh vô cơ lắng ra khỏi bùn 
than. Hiệu quả giảm thiểu: 25%.

- Lưu huỳnh hóa khí-dầu/diesel: Lưu huỳnh được loại 
bỏ khỏi nhiên liệu tại nhà máy lọc dầu. Hiệu quả giảm 
thiểu: 90%.

- Khử lưu huỳnh dầu nhiên liệu nặng: Các nhiên liệu 
đầu vào được xử lý để tách, khử lưu huỳnh. Hiệu suất xử 
lý: 80% 

2.1.2 Các giải pháp xử lý trong quá trình đốt

Có hai nhóm phương pháp xử lý chính trong quá 
trình đốt cháy: Sử dụng đá vôi để hấp thụ các chất ô 
nhiễm và thay đổi quá trình đốt cháy để giảm sự hình 
thành các oxit nitơ. 

- Phun đá vôi trong lò: Đá vôi dạng bột được bơm trực 
tiếp vào lò hơi. Hiệu quả giảm thiểu: 50%.

- Bổ sung đá vôi trong nhiên liệu: Đá vôi có thể được 
bổ sung trực tiếp vào nhiên liệu; ví dụ, than bánh với đá 
vôi nghiền trong đó đã được sử dụng trong thị trường 
nhiên liệu nội địa ở Trung Quốc.

- Đốt cháy tầng sôi (FBC): Lưu huỳnh đioxit và nitơ 
oxit đều bị loại bỏ bởi hai loại FBC: FBC sủi bọt khí quyển 
(AFBC) và FBC tuần hoàn (CFBC). Lưu huỳnh trong nhiên 
liệu phản ứng với đá vôi. Hiệu quả xử lý: AFBC 80% đối với 
lưu huỳnh, 50% đối với nitơ; CFBC: 85% đối với lưu huỳnh, 
75% đối với nitơ.

- Giảm đốt cháy không khí dư: Bằng cách giảm lượng 
không khí dư thừa trong quá trình đốt cháy, có thể giảm 
sự hình thành NOx. Hiệu quả giảm thiểu: 15%.

- Đầu đốt NO thấp: Thay đổi nhiệt độ cháy, hạn chế 
hiệu quả lượng oxy có sẵn cho quá trình hình thành NOx 
và tái chế khí thải vào vùng cháy. Hiệu quả giảm: 30-50% 

2.1.3 Các giải pháp sau đốt

Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm sau đốt là loại bỏ 
các chất ô nhiễm khỏi khí thải, trước khi chúng thoát ra 
khỏi ống khói vào bầu khí quyển. Các kỹ thuật phổ biến 
để kiểm soát phát thải NOx và SOx bao gồm:

CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU PHÁT THẢI
TRONG NGÀNH NĂNG LƯỢNG TRÊN THẾ GIỚI

Nguyễn Thị Lê 
Trường Đại học Điện lực

Hình 1. Thiết bị khử lưu huỳnh bằng khí thải Electric Utility, 
Hoa Kỳ
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- FGD đá vôi-thạch cao: Khí thải đi qua huyền phù 
nước của đá vôi nghiền nhỏ và lưu huỳnh đioxit phản ứng 
tạo thành thạch cao. Hiệu quả giảm thiểu: 90%.

- Quy trình Wellman-Lord: Axit sulfuric được thu hồi 
như một đầu ra. Hiệu quả giảm thiểu: 90%.

- Khử không xúc tác có chọn lọc: Amoniac hoặc urê 
được thêm vào khí thải để khử NOx thành nitơ. Hiệu quả 
giảm thiểu: từ 50 đến 70%.

- Khử xúc tác có chọn lọc: Khí thải được đưa qua 
buồng phản ứng khử NO thành amoniac, sau đó được đưa 
ra khỏi buồng. Hiệu quả giảm thiểu: 85%.

Ngoài ra, để kiểm soát khí thải khác trong không khí, 
các thêm các công nghệ sau: 

- Bộ lọc kết tủa tĩnh điện (ESP): sử dụng lực tĩnh điện 
để loại bỏ các hạt lơ lửng và các chất ô nhiễm không khí 
nguy hiểm khác (chẳng hạn như các kim loại nặng). Hiệu 
suất giảm thiểu 90% (các mẫu cũ hơn) - 99,9% (các mẫu 
mới hơn).

- Bộ lọc Baghouse: Giống như ESP, được sử dụng để 
loại bỏ các hạt lơ lửng từ ống khói và các khí bẩn khác. 
Hiệu suất giảm thiểu: 95% (các mẫu cũ hơn) - 99,9% (các 
mẫu mới hơn).

- Máy tách lốc xoáy: Thường được sử dụng để loại bỏ 
các hạt có kích thước trên 5um. 

Hình 2. Nhà máy điện lọc bụi tĩnh điện, Hoa Kỳ

Hình 3. Bộ lọc baghouse của nhà máy điện

- Máy chà sàn Venturi: Một công nghệ có chi phí 
tương đối thấp dựa trên hiệu ứng Venturi, được sử dụng 
để loại bỏ các hạt bụi và khí độc hại. 

2.1.4 Tác động kinh tế - kỹ thuật

Các công nghệ kiểm soát lưu huỳnh và nitơ đã được 
áp dụng rộng rãi ở một số nước phát triển và góp phần 
làm giảm lượng phát thải lưu huỳnh ở Châu Âu.

Các công nghệ này rất đơn giản để tích hợp với các 
nhà máy hiện có hoặc phù hợp trong thiết kế của nhà máy 
mới. Tuy nhiên, có một số tác động kỹ thuật và kinh tế:

Thứ nhất, các công nghệ bổ sung làm giảm hiệu suất 
tổng thể của một nhà máy (thường từ 1 đến 5%) dẫn đến 
mức tiêu thụ nhiên liệu tăng nhẹ và do đó làm tăng nhẹ 
lượng khí thải carbon dioxide. Do đó, có sự đánh đổi giữa 
việc giảm phát thải axit bằng cách sử dụng các công nghệ 
kiểm soát và tăng phát thải khí nhà kính.

Thứ hai, các công nghệ kiểm soát ô nhiễm cũng có 
thể tạo ra gánh nặng về môi trường ở những nơi khác 
trong nền kinh tế vì chúng yêu cầu đầu vào vật chất, 
năng lượng và làm phát sinh đầu ra cho môi trường trong 
quá trình xây dựng và vận hành. Ví dụ, công nghệ FGD 
sử dụng đá vôi làm nguyên liệu đầu vào, loại đá này phải 
được khai thác từ trầm tích địa chất. Quá trình này tiêu 
tốn nhiều năng lượng và làm phát sinh các tác động môi 
trường do khai thác "quá tải" và gây sẹo cho cảnh quan. 
Sản phẩm chính từ FGD làm từ đá vôi là thạch cao, là một 
mặt hàng có thể sử dụng được trong các nền kinh tế công 
nghiệp. Tuy nhiên, do nhu cầu thị trường đối với thạch cao 
rất mong manh, và do chất lượng thạch cao từ các nguồn 
FGD không phải lúc nào cũng đủ cao, một số thạch cao 
có thể cần được xử lý tại các bãi chôn lấp. Ngoài lượng 
khí thải vận hành thông thường, các công nghệ kiểm soát 
cũng yêu cầu đầu vào năng lượng và vật liệu để sản xuất 
và lắp đặt chúng, làm phát sinh thêm các tác động môi 
trường trong lĩnh vực sản xuất.

Như vậy, có những tác động kinh tế liên quan đến 
việc sử dụng các công nghệ điều khiển. Nói chung, việc 
thêm vào một quy trình khác đòi hỏi nguyên liệu đầu vào 
cũng sẽ làm tăng thêm chi phí sản xuất điện và nhiệt. Chi 
phí gia tăng rất khác nhau giữa các công nghệ kiểm soát 
khác nhau. Có một số công nghệ chi phí tương đối thấp. 
Ví dụ, khoảng 1/4 triệu tấn lưu huỳnh có thể được khử ở Bỉ 
với chi phí trung bình dưới 2.000 USD/tấn. Tuy nhiên, vượt 
qua điểm đó, chi phí giảm phát thải tăng lên nhanh chóng. 
Điều này là một trong những động lực chính hướng tới 
các giải pháp giảm phát thải bằng cách phòng ngừa.

2.2 Các giải pháp phòng ngừa phát thải

Ý tưởng về quản lý môi trường theo cách phòng 
ngừa nhằm đáp ứng những hạn chế đã được thừa nhận 
của các giải pháp kiểm soát khí thải. Các giải pháp phòng 
ngừa nhằm mục đích giảm phát thải bằng cách giảm năng 
lượng tiêu thụ của các quá trình chuyển đổi nói chung.
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Có hai hướng cải thiện vấn đề môi trường trong các 
giải pháp này. Đầu tiên là thông qua cải thiện hiệu quả của 
các quá trình chuyển đổi; thứ hai là thông qua việc thay 
thế các vật liệu, quá trình và hoạt động gây ô nhiễm bằng 
những vật liệu ít gây ô nhiễm hơn. 

2.2.1 Cải thiện hiệu quả năng lượng

Các biện pháp cải thiện hiệu quả năng lượng có thể 
được thực hiện ở cả phía cung và phía cầu.

2.2.1.1 Các biện pháp hiệu quả năng lượng từ 
phía cung

Sản xuất điện bằng than hoặc dầu thông thường có 
hiệu suất nhiên liệu sơ cấp từ 30 đến 35%. Khoảng 65-
70% năng lượng của nhiên liệu bị mất dưới dạng nhiệt 
thải. Có thể cải thiện đáng kể hiệu suất phía cung với 
các công nghệ mới hơn như tuabin khí chu trình hỗn 
hợp chạy bằng khí hoặc dầu có thể đạt được hiệu suất 
nhiên liệu gần 50%, công nghệ tầng sôi (hiệu suất đạt 
40%), hoặc công nghệ chu trình hỗn hợp khí hóa tích 
hợp (IGCC) (hiệu suất đạt gần 50%). Những cải tiến về 
hiệu suất này có thể dẫn đến mức giảm tới 33% so với 
các công nghệ thông thường, giả sử rằng cùng một loại 
nhiên liệu được sử dụng trong công nghệ hiệu quả hơn. 
Một số công nghệ hoạt động hiệu quả hơn với nhiên liệu 
khí, và vì vậy mức độ giảm thiểu ô nhiễm thậm chí có thể 
là cao hơn.

Có thể đạt được hiệu suất tổng thể lớn hơn đáng kể 
nếu nhiệt thải sinh ra trong quá trình phát điện được sử 
dụng để cung cấp nhiệt cấp thấp cho các ngành công 
nghiệp, thương mại hoặc các lĩnh vực khác. Sử dụng 
nhiệt cấp thấp này trong các hệ thống kết hợp nhiệt và 
điện (hoặc đồng phát) để cung cấp nhiệt không gian 
hoặc nhiệt quá trình có nghĩa là cần ít nhiên liệu sơ cấp 
hơn để sưởi ấm. Trong trường hợp này, hiệu suất tổng 
thể của việc cung cấp nhiệt và điện có thể vượt quá 
90%, và dẫn đến mức giảm phát thải đạt hiệu quả gần 
50% so với các hệ thống cung cấp điện và nhiệt thông 
thường.

Cuối cùng, cần lưu ý rằng thường có một số tiềm 
năng để cải thiện hiệu quả năng lượng khâu truyền tải và 
phân phối, chẳng hạn bằng cách giảm rò rỉ trong hệ thống 
truyền tải và bằng cách tối ưu hóa lưới điện phân phối. 
Một biện pháp được áp dụng là kết hợp nguồn cung địa 
phương với nhu cầu địa phương, do đó giảm khoảng cách 
điện phải truyền tải. 

2.2.1.2 Các biện pháp hiệu quả năng lượng từ phía cầu

Hiện nay, các nghiên cứu cho thấy rằng có tiềm năng 
đáng kể trong việc giảm tiêu thụ nhiên liệu sơ cấp thông 
qua cải thiện hiệu quả sử dụng cuối cùng. Ở các nước đang 
phát triển, hiệu suất trung bình của các thiết bị dân dụng, 
thương mại và công nghiệp có xu hướng khá thấp so với 
phương Tây, điều này cho thấy tiềm năng giảm đáng kể về 
nhu cầu ở các nước này. 

2.2.1.3 Thay thế nhiên liệu

Tiềm năng giảm nhu cầu thông qua cải thiện hiệu 
quả năng lượng là một cách quan trọng để giảm tác 
động môi trường của sản xuất và tiêu thụ năng lượng. 
Tuy nhiên, có những hạn chế về mặt nhiệt động lực học 
đối với hiệu quả năng lượng và trước nhu cầu ngày càng 
tăng ở các nước đang phát triển, việc đáp ứng các mục 
tiêu môi trường đòi hỏi một số biện pháp khác để giảm 
lượng khí thải gây ô nhiễm.

Giải pháp chính cho việc này là sử dụng các công 
nghệ ít ô nhiễm hơn thay cho các công nghệ gây ô nhiễm 
nhiều. Một lần nữa, xu hướng này đã thấy rõ ở các nước 
phát triển. Xu hướng giảm phát thải lưu huỳnh một phần 
có thể là do sự thâm nhập của khí đốt trong thị trường 
nội địa và thương mại, và gần đây là trong lĩnh vực phát 
điện. Việc đạt được các mục tiêu ở Châu Âu được đặt ra 
trong Nghị định thư lưu huỳnh thứ hai sẽ sử dụng hỗn hợp 
các công nghệ thay thế nhiên liệu, tăng hiệu suất và kiểm 
soát. Ví dụ, tiềm năng thay thế bằng khí đốt ở các quốc 
gia đang phát triển với quy mô tương tự như châu Âu sẽ 
phụ thuộc nhiều vào sự phát triển của thị trường cung cấp 
khí đốt và cơ sở hạ tầng phân phối ở các quốc gia đó. Tuy 
nhiên, có một số công nghệ khác có thể làm giảm đáng 
kể không chỉ phát thải axit mà còn phát thải khí nhà kính 
từ ngành năng lượng. Đây là những lựa chọn được gọi là 
không hóa thạch: chủ yếu là các công nghệ năng lượng tái 
tạo. Một giải pháp khác là điện hạt nhân, nhưng những rủi 
ro liên quan đến sự phát triển của điện hạt nhân và các vấn 
đề liên quan đến sự chấp nhận của công chúng là rất lớn.

3. Khung chính sách để phòng ngừa và kiểm soát 
phát thải

Thông thường, khung chính sách bao gồm: các biện 
pháp quản lý và các công cụ dựa trên thị trường. Các biện 
pháp quản lý như việc áp đặt các giới hạn phát thải, thiết 
lập hiệu suất của thiết bị và yêu cầu đối với quy trình và 
công nghệ cuối đường ống tốt nhất hiện có. Những biện 
pháp này thường được gọi là công cụ "chỉ huy và kiểm 
soát", và được xem là không linh hoạt và do đó không 
hiệu quả. Tuy nhiên, quy định được thiết kế tốt thường có 
hiệu quả trong việc đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn môi 
trường và có bằng chứng cho thấy chính sách phù hợp có 
thể thúc đẩy cải tiến công nghệ. Hơn nữa, tính linh hoạt có 
thể được xây dựng trong các hệ thống quy định bằng cách 
thông báo trước cho ngành về các tiêu chuẩn mới, cung 
cấp các thang đo trượt về giới hạn phát thải và cho phép 
kinh doanh khí thải.

Các công cụ dựa trên thị trường như phí phát thải, 
thuế sử dụng tài nguyên, trợ cấp cho công nghệ sạch hơn, 
giảm thuế đối với các khoản đầu tư thiết bị mới và các 
hình phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về môi 
trường. Ví dụ, ở Thụy Điển, một khoản phí được đánh vào 
lượng phát thải NOx từ tất cả các nhà máy nhiệt và điện 
có công suất trên 10MW, với sản lượng vượt quá 50GWh 
mỗi năm. Phí lưu huỳnh cũng đã được đánh ở các mức 

Ñieän & Ñôøi soáng     7

KHOA HOÏC - COÂNG NGHEÄ î



khác nhau đối với các loại nhiên 
liệu chứa lưu huỳnh. 

Nói chung, các công cụ dựa 
trên thị trường làm tăng tính 
linh hoạt bằng cách cho phép 
chuyển dịch dần dần sang các 
loại nhiên liệu ít ô nhiễm hơn, và 
bằng cách khuyến khích việc cắt 
giảm được thực hiện ở những nơi 
có hiệu quả về chi phí nhất. Tuy 
nhiên, hiệu quả của chúng trong 
việc đạt được các tiêu chuẩn môi 
trường phụ thuộc nhiều vào các 
yếu tố thể chế như tính khả thi về 
mặt kỹ thuật của việc loại bỏ các 
chất ô nhiễm, độ co giãn của việc 
thay thế giữa các loại nhiên liệu 
khác nhau, sự sẵn có của vốn đầu 
tư và khả năng đáp ứng chung 
của thị trường năng lượng đối với 
các tín hiệu giá cả.

Pháp luật có hiệu lực phải 
được thực thi theo một cách nào 
đó, và các hình phạt tài chính là 
loại công cụ thực thi phổ biến 
nhất. Tương tự, các biện pháp 
kinh tế như giấy phép có thể trao 
đổi hoạt động như một phương 
tiện hiệu quả để giảm thiểu chỉ 
trong một "giới hạn" phát thải, 
yêu cầu phải đặt ra các mục tiêu 
và phải tuân thủ các giới hạn. Bất 
kỳ khung chính sách môi trường 
toàn diện nào cũng có khả năng 
sử dụng cả các biện pháp quản lý 
và các công cụ dựa trên thị trường. 
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1. THUỞ BÌNH MINH CỦA MÁY TÍNH

Sự phát triển của nền sản xuất và thương mại đã thúc đẩy con người phải tạo 
ra một công cụ trợ giúp việc tính toán. 

Thiết bị đếm sơ khai nhất có thể là que tính. Bàn tính sơ khai được người La 
Mã sử dụng từ năm 2400 trước Công nguyên (hình 1a), tuy nhiên bàn tính được sử 
dụng chủ yếu ở châu Á. Từ cuối triều Nguyên đầu nhà Minh các thương gia người 
Hoa đã sử dụng bàn tính làm bằng khung tre với các hạt gỗ, đá hay kim loại di 
chuyển trong rãnh trượt (hình 1b). Có tài liệu cho rằng có thể bàn tính xuất hiện 
sớm hơn, từ thời nhà Đường. Người Nhật học tập người Hoa cũng đã biết sử dụng 
bàn tính từ năm 1600 (hình 1c) có kiểu dáng tương tự bàn tính của người Hoa. 
Ngày nay mặc dù máy tính số rất phổ biến, tuy nhiên bàn tính cổ xưa vẫn còn được 
lưu hành vì tính linh hoạt  trong việc tính toán của chúng.

 

               a                                                          b                                                            c

Hình 1a.   Bàn tính La Mã     Hình 1b. Bàn tính Trung Quốc     Hình 1c. Bàn tính Nhật Bản 

TỪ MÁY TÍNH SỐ 
ĐẾN MÁY TÍNH LƯỢNG TỬ

Lê Văn Doanh – Phạm Văn Bình
Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội

Dựa trên thành tựu của cơ học lượng tử, với giải Nobel vật lý 
năm 2012 máy tính lượng tử đang được tập trung nghiên cứu và hy 
vọng trong thời gian sắp tới máy tính lượng tử thương mại hóa sẽ 
nhanh hơn máy tính số hiện đại hàng triệu lần. 

Chuyển đổi số, kinh tế số, công nghệ số, kể cả các lĩnh vực giải 
trí cũng số hóa như nhạc số, điện ảnh số..., vậy bản chất của các khái 
niệm liên quan đến “số” này là gì?

Cách mạng công nghiệp 4.0 dựa trên nền tảng công nghệ số, trí 
tuệ nhân tạo AI, Internet kết nối vạn vật IoT... đòi hỏi phải có các máy 
tính số, siêu máy tính nối mạng với tốc độ tính rất nhanh, dung lượng 
bộ nhớ rất cao, tiêu thụ năng lượng giảm thiểu. Máy tính đã trải qua 
nhiều giai đoạn phát triển từ máy tính cơ học, máy tính điện tử tương 
tự, máy tính số đến máy tính lượng tử. Bài báo này trính bầy một cách 
hệ thống dưới dạng cô đọng lịch sử phát triển của máy tính từ buổi 
bình minh đến hiện trạng và chiều hướng tương lai của chúng nhằm 
phục vụ đông đảo bạn đọc.
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  Hình 2a. Blaise Pascal (1623-1662)         Hình 2b. Máy tính cơ học Pascaline     

Máy tính cơ học có chức năng tính toán linh hoạt, nhiều công năng hơn và có thể lưu trữ dữ liệu. Năm 1642, để giúp 
đỡ cha trong việc tính thuế, Blaise Pascal (hình 2a) đã sáng chế ra chiếc máy tính cơ học đầu tiên mang tên “Pascaline” 
(hình 2b), mở ra một giai đoạn mới trong việc tính toán và phát triển của máy tính.

        

                                                        Hình 3. Máy tính cơ học                                                              Hình 4. Thước tính logarit

Các máy tính cơ học phức tạp có bộ nhớ, cho phép thực hiện các phép tính số học, đại số và lưu trữ kết quả (hình 
3). Để giải quyết các bài toán khoa học phức tạp hơn người ta đã chế tạo thước tính logarit (hình 4). Nhờ dựa trên phép 
biến đổi loga thước tính giúp dễ dàng tính toán một số bài toán kỹ thuật.

2. LOGIC NHỊ PHÂN CƠ SỞ CỦA MÁY TÍNH SỐ

Đại số Boole do nhà toán học Anh George Boole (1815-1884) (hình 5) xây dựng từ năm 1847  được trình bày trong 
cuốn sách Phân tích toán học của logic The Mathematical Analysis of Logic và được mô tả đầy đủ trong tác phẩm Nghiên 
cứu các quy luật của suy nghĩ An Investigation of the Laws of Thought (1854) là bước ngoặt trong sự phát triển  của nhân 
loại về công cụ tính toán.

Khái niệm số hóa có cơ 
sở từ toán rời rạc (discrete 
mathematics) của G. Boole 
được xây dựng dựa trên 2 
biến trạng thái: Đúng (1) 
và sai (0). Đây cũng chính 
là 2 trạng thái logic mà các 
nhà kỹ thuật điện - điện tử 
sử dụng để tạo ra các bộ 
xử lý bên trong các máy 
tính điện tử. Nhờ toán học 
rời rạc này mà mọi hệ đếm 
từ hệ thập phân, hệ đếm 
La Mã... đều có thể chuyển 
đổi nhờ một mã thống 
nhất là mã nhị phân 01. Với 
quy luật logic tổ hợp và 

     

Hình 5. George Boole (1815-1884)                         Hình 6. Một số cổng logic theo đại số Boole
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logic dãy (combinatorial and sequence logic) người ta có thể xây dựng 
các mạch điện tử giải quyết các bài toán toán rời rạc phức tạp (hình 6), 
vì thế có thể coi đại số Boole cơ sở của máy tính số.                                                                                         

Mọi hoạt động kinh tế, xã hội loài người đều dựa trên nền tảng của 
việc thu thập và xử lý thông tin. Việc số hóa toàn bộ hoạt động này được 
hiểu theo nghĩa là toàn bộ dữ liệu chứa thông tin được xử lý hoàn toàn 
tự động bằng phần cứng là các bộ vi xử lý theo một thuật toán do phần 
mềm quyết định. Con người nhận thức được thế giới nhờ các giác quan, 
ví dụ con mắt cảm nhận hình ảnh, tai thu nhận âm thanh. Các cảm nhận 
này được đặc trưng bằng tín hiệu tương tự (analog signal) biến đổi liên 
tục theo thời gian, được biểu diễn bằng đồ thị hình 7a. Công nghệ thu 
thập, truyền dẫn và xử lý dữ liệu này gọi là công nghệ tương tự. Do sự 
phát triển mạnh mẽ của Kỹ thuật điện tử, với phát minh tranzito và vi 
mạch bán dẫn người ta có thể dễ dàng chuyển đổi tín hiệu tương tự 
thành tín hiệu số (digital signal) có đặc trưng bằng dữ liệu rời rạc theo 
thời gian (hình 7b) và được mã hóa bằng dãy số 0,1. Toàn bộ kỹ thuật 
điện tử và truyền thông hiện đại đều dựa trên nền tảng này.

           Hình 7a. Tín hiệu tương tự                                                  Hình 7b. Tín hiệu số 

Số hóa là quá trình chuyển đổi các tín hiệu tương tự thành dãy tín 
hiệu số. Dãy tín hiệu số ứng với mức 1 (High - cao) ví dụ 5V trên mạch 
điện tử và mức 0 (Low - thấp) 0V. Việc so sánh ưu nhược điểm của công 
nghệ tương tự và công nghệ số được tóm tắt qua bảng sau đây:

Công nghệ tương tự Công nghệ số

Tín hiệu liên tục theo thời gian Tín hiệu rời rạc mức 0,1

Tín hiệu bị suy hao mạnh do 
tổn thất trên đường truyền

Tín hiệu ít suy hao do có thể được 
truyền bằng ánh sáng trong sợi 
quang

Tính hiệu bị nhiễu điện từ Tín hiệu không bị nhiễu điện từ

Tín hiệu thu được thường kém 
trung thực,   bị méo

Tín hiệu thu được luôn có 2 mức 0 
và 1, trung thực không bị nhầm lẫn

Thiết bị phần cứng cồng kềnh,  
kém linh hoạt

Linh hoạt, cùng một phần cứng có 
thể dùng cho nhiều mục đích, chỉ 
cần thay đổi nội dung bộ nhớ

Thời gian truyền dẫn, xử lý 
nhanh bằng tốc độ ánh sáng.

Cần thời gian xử lý, tính toán

Công nghệ tương tự dẫn bị loại 
bỏ

Công nghệ số phát triển nhanh 
chóng

Công nghệ số là công nghệ thu thập, 
truyền dẫn, xử lý dữ liệu số hóa. Nhờ công 
nghệ số có thể:

- Nhất thể hóa mọi loại dữ liệu về kỹ 
thuật, kinh tế, tổ chức xã hội, nhân sự, y tế... 
theo một khuôn dạng chung;

- Có thể lưu trữ một khối lượng lớn các 
dữ liệu trong bộ nhớ máy tính;

- Có thể truy xuất dễ dàng và nhanh 
chóng mọi loại dữ liệu;

- Minh bạch hóa mọi hoạt động kinh tế, 
xã hội.

Vì các đặc điểm trên hiện nay mọi hoạt 
động kinh tế, xã hội đang từng bước thực 
hiện chuyển đổi số. Chuyển đổi số là nhu 
cầu bắt buộc của mọi quốc gia, sẽ tạo nên 
năng suất và chất lượng sản phẩm có tính 
cạnh tranh trên quy mô toàn cầu. Trong 
công nghệ số máy tính điện tử  số là cốt lõi.

3. CÁC THẾ HỆ MÁY TÍNH SỐ

Sự phát triển của phần cứng máy tính 
điện tử (MTĐT) được chia thành 4 thế hệ:

- Thế hệ thứ nhất (1945-1956) MTĐT dựa 
trên công nghệ đèn điện tử chân không. Các 
đèn ba cực chân không là thành tựu của kỹ 
thuật điện tử đầu thế kỷ 20 cho phép tạo 
nên các bộ chuyển mạch (ON/OFF) tự động 
là cơ sở các mạch dựa trên mã nhị phân 01. 
Nhược điểm của các đèn điện tử chân không 
là tiêu tốn nhiều năng lượng, kích cỡ lớn, tốc 
độ chuyển mạch thấp, độ tin cậy thấp.

MTĐT đầu tiên có tên là ENIAC (Electronic 
Numerical Integrator And Computer) 
(hình 8) do Mauchly và Eckert tại Đại học 
Pennsylvania thiết kế từ năm 1943 và ra 
mắt vào năm 1946, có khả năng thực hiện 
5.000 phép toán trong một giây. Về cấu trúc 
ENIAC chứa 18.000 đèn ba cực chân không; 
7.200 điốt tinh thể; 1.500 rơ le; 70.000 điện 
trở; 10.000  tụ điện; và khoảng 5.000.000 
mối hàn. Nó nặng tới 27  tấn, chiếm 167 m 
vuông, công suất 150  kW. ENIAC không có 
hệ thống lưu trữ bộ nhớ trong thời gian đầu, 
bộ nhớ ngoài trên thẻ đục lỗ. Năm 1953, 
một bộ nhớ lõi từ 100 do công ty Burroughs  
chế tạo đã được thêm vào ENIAC. Sau vài 
năm MTĐT thế hệ thứ nhất đã được phổ 
biến tại các trường đại học, các cơ quan 
chính phủ, ngân hàng và các công ty bảo 
hiểm ở Mỹ.
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Hình 8.  ENIAC           

Hình 9. MTĐT thế hệ thứ hai

- Thế hệ thứ hai (1958-1964) MTĐT dựa trên công 
nghệ bán dẫn mạch rời. Phát minh tranzito do William 
Shockley, John Bardeen và Walter Braittain tại Phòng thí 
nghiệm Bell, giải Nobel vật lý 1956 đã dẫn tới cuộc cánh 
mạng trong kỹ thuật điện tử. Tranzito đã khắc phục được 
những nhược điểm của đèn ba cực chân không, cho phép 
tạo nên các bộ chuyển mạch cao với tính năng vượt trội. 
Với việc bán dẫn hóa các MTĐT đã chuyển sang thế hệ thứ 
hai (hình 9). Máy tính Minsk-22, 32 do Liên Xô viện trợ cho 
Việt Nam thuộc thế hệ này.

- Thế hệ thứ ba (1965-1971) dựa trên mạch tích hợp 
bán dẫn IC (Integrated Circuit) cho phép tích hợp nhiều 
tranzito trên một chip. Mức độ tích hợp loại nhỏ và trung 
bình. Ví dụ bộ vi xử lý 4004 của Intel tích hợp 2300 tranzito, 
tốc độ 108 kHz (hình 10).

Hình 10. MTĐT thế hệ thứ ba       Hình 11. MTĐT thế hệ thứ tư

MTĐT thế hệ thứ tư (1972 đến nay) được đặc trưng 
bằng các IC có mật độ tích hợp cao  LSI (Large Scale 
Integration). Năm 1974 bộ vi xử lý 8080 trở thành bộ não 
của máy tính cá nhân PC tích hợp 6000 tranzito, tốc độ 
2 MHz  và mật độ tích hợp rất cao VLSI (Very Large Scale 
Integration). Năm 1982 IBM cho ra đời họ 80286 tích hợp 
143.000 tranzito, tốc độ lên tới 12,5 MHz bắt đầu bùng nổ 
của máy tính cá nhân PC (hình 11). Ngày nay mức độ tích 
hợp lên đến hàng triệu tranzito trên một chip.

4. CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA MÁY TÍNH SỐ

Bộ vi xử lý (Microprocessor) là phần cứng cơ bản 
của máy tính số (Hardware). Các máy tính có hình dạng, 
cấu trúc khác nhau tùy theo mục đích sử dụng. Máy tính 
điện tử số là một hệ xử lý thông tin tự động gồm 3 phần 
chính:

- Bộ xử lý trung tâm (CPU - Central Processing Unit).

- Bộ nhớ (Memory).

- Các khối vào ra (Input/Output).

Sơ đồ cấu trúc phần cứng được cho trên hình 12.

Hình 12. Sơ đồ cấu trúc phần cứng

4.1. Bộ xử lý trung tâm (CPU)

Bộ xử lý trung tâm là bộ não của máy tính, hoạt động 
theo lệnh và thực hiện các phép tính. CPU có 3 bộ phận 
chính: Bộ tính toán số học và logic, các thanh ghi và khối 
điều khiển.

Bộ tính toán số học và logic (ALU: Arithmetic Logic Unit) 
bao gồm các đơn vị vi mạch điện tử thực hiện các phép tính 
số học (cộng, trừ, nhân, chia, ...), các phép tính logic (AND, 
OR, NOT, XOR) và các phép tính quan hệ so sánh.

Các thanh ghi (Registers) được gắn với CPU làm nhiệm 
vụ bộ nhớ trung gian. Các thanh ghi có các chức năng 
chuyên dụng nhằm tăng tốc độ trao đổi thông tin.

Khối điều khiển (CU: Control Unit) làm nhiệm vụ điều 
hành các khối, giải mã các lệnh, tạo ra các tín hiệu điều 
khiển công việc của các bộ phận khác của máy tính theo 
yêu cầu của người sử dụng hoặc theo chương trình đã 
cài đặt.

CPU được gắn với một đồng hồ thạch anh (Clock) là 
bộ tạo xung nhịp. Tần số đồng hồ quyết định tốc độ xử lý 
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thông tin. Đồng hồ nhịp có tốc độ tương ứng với cấu hình 
máy và có các tần số dao động 33 MHz, 66 MHz, 100 MHz, 
120 MHz, 133 MHz và lớn hơn.

4.2. Bộ nhớ

Bộ nhớ làm nhiệm vụ lưu trữ thông tin trong quá 
trình xử lý. Bộ nhớ bao gồm bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài.

Bộ nhớ trong gồm ROM và RAM:

- ROM (Read Only Memory) là bộ nhớ chỉ đọc dùng để 
lưu trữ các chương trình hệ thống. Thông tin được giữ trên 
ROM thường xuyên ngay cả khi mất điện, được các nhà chế 
tạo cài đặt sẵn thường có kích cỡ 16 kB, 32 kB, 64 kB. Người 
sử dụng không thể tự thay đổi nội dung trong ROM.

- RAM (Random Access Memory) là bộ nhớ truy cập 
ngẫu nhiên, được dùng để lưu trữ dữ liệu và chương trình 
trong quá trình xử lý. Nội dung trong RAM sẽ mất khi mất 
điện hoặc tắt máy.

Dung lượng bộ nhớ cho các máy tính thường vào 
khoảng 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB và lớn hơn.

Bộ nhớ ngoài: USB (Universal Serial Bus), đĩa cứng 
(Hard disk), đĩa quang (Compact disk) loại 4.72 inches có 
dung lượng vào khoảng 600 MB. Ðĩa quang thường chỉ 
đọc và không ghi được (CD-ROM) là thiết bị phổ biến với 
các phần mềm phong phú mang nhiều thông tin, hình 
ảnh, âm thanh.

4.3 Các thiết bị vào / ra: Bàn phím và chuột để truy 
cập dữ liệu và chương trình, màn hình, máy in để kết xuất 
dữ liệu, kết quả xử lý, tính toán.

5. SIÊU MÁY TÍNH 

5.1 Khái niệm chung:

Siêu máy tính (Supercomputer) là các máy tính có cấu 
trúc đặc biệt, gồm nhiều bộ vi xử lý hoạt động song song 
có tốc độ vượt quá một tỷ phép toán trong một giây. Tốc 
độ máy tính được đánh giá bằng số phép toán dấu phẩy 
động trong một giây FLOPS (FLoating Point Operations 
Per Second). Một siêu máy tính phải có tốc độ cỡ tỷ phép 
tính trong một giây Gflops. Người ta thường sử dụng các 
tiếp đầu ngữ bội số trong hệ SI đứng trước FLOPS để chỉ 
tốc độ của các siêu máy tính như Giga (109), Tera (1012), 
Peta (1015), Exa (1018), Zetta (1021).

Việc sử dụng thuật toán xử lý song song đã cho ra đời 
chiếc siêu máy tính đầu tiên CDC 6600 do Seymour Cray 
thiết kế chế tạo vào năm 1964. Năm 1985 Cray 2 có 8 bộ 
vi xử lý song song với tốc độ 1,9 Gflops là máy tính nhanh 
nhất cho đến năm 1990. Sau 1990 các siêu máy tính có 
hàng ngàn bộ vi xử lý hoạt động song song bắt đầy xuất 
hiện ở Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và các nước khác. Ở Việt 
Nam tại trường ĐHBK Hà Nội từ năm 2003 được trang bị 
một máy tính có 10 bộ vi xử lý hoạt động song song do 
Ấn Độ cung cấp và hoạt động có hiệu quả với nhiều phần 
mềm tính toán theo phương pháp phần tử hữu hạn có 
bản quyền. Sang thế kỷ 21 các siêu máy tính có tới trên 

100.000 bộ vi xử lý hoạt động song song, tốc độ các siêu 
máy tính hiện đại đạt đến cỡ triệu tỷ phép toán trong một 
giây (Pflops).

5.2 Giải quyết các bài toán lớn:

Để giải quyết các bài toán lớn phức tạp như bài toán 
dự báo thời tiết, bài toán điều khiển thời gian thực hệ 
thống điện, mô phỏng hoạt động hệ thần kinh con người, 
giải mã gen... có thể tiến hành theo hai hướng:

Điện toán đám mây (Cloud computing): 

Mạng gồm nhiều máy tính cá nhân PC hoạt động 
phân tán ở các địa điểm khác nhau, được nối mạng 
Internet và cùng giải quyết một nhiệm vụ chung (hình 
13). Mỗi PC (Client) nhận và thực hiện một nhiệm vụ cụ 
thể và báo cáo kết quả về Server trung tâm. Server này 
có nhiệm vụ tích hợp các kết quả của các Client thành 
lời giải chung. Ngày nay công nghệ điện toán đám mây 
(Cloud computing), còn gọi là điện toán máy chủ ảo, mọi 
khả năng của công nghệ thông tin được cung cấp dưới 
dạng dịch vụ mạng mà không cần phải quan tâm đến cơ 
sở hạ tầng, do đó việc thực hiện mạng máy tính phân tán 
trở nên đơn giản rất nhiều. Tuy nhiên việc liên kết các PC 
qua mạng có thể giải quyết các bài toán với dữ liệu rất lớn 
(Big Data) nhưng nếu yêu cầu tính toán hệ thống lớn, thời 
gian thực như hệ thống điện thì mạng máy tính phân tán 
không thể thực hiện được.

Hình 13. Mạng máy tính phân tán

Siêu máy tính: Với việc ra đời công nghệ tính toán 
song song cho phép tích hợp nhiều bộ vi xử lý trong một 
máy tính. Việc truyền thông giữa các khối do sợi quang 
đảm nhiệm, nhưng việc tăng nhanh chóng số lượng bộ xử 
lý trong một siêu máy tính yêu cầu tản nhiệt rất lớn, vì thế 
công suất tiêu thụ của các siêu máy tính lên tới hàng chục 
MW. Trong Top 10 siêu máy tính thì Mỹ có 5 chiếc, Trung 
Quốc 2 chiếc, Nhật Bản, Đức và Thụy Sỹ mỗi nước có một 
chiêc. Hiện nay siêu máy tính Summit của Mỹ (hình 14) 
đang giữ kỷ lục thế giới với:

- 9.216 bộ vi xử lý trung tâm CPU POWER9 2x2 lõi

- 27.648 bộ vi xử lý ảnh GPU NVIDIA Tesla U100
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- Bộ nhớ 250 PB, có thể lưu trữ dữ liệu video HD trong 
74 năm.

- Tốc độ 200 Pflops, nhanh hơn máy tính PC thông 
thường 100 triệu lần. Một phút sử dụng Summit tương 
đương sử dụng PC thông thường trong 30 năm;

- Công suất tiêu thụ 13 MW, làm mát bằng nước với 
tốc độ 4000 galon/phút;  

- Chiều dài cáp quang 185 dặm;

- Phần mềm mã nguồn mở Linux 7.4;

- Gồm 4.608 nút tính, mỗi nút có 2x2 lõi POWER9 CPU, 
chip gia tốc 6x NVIDIA Tesla V100;

- Diện tích tương đương 2 sân ten nít;

- Trọng lượng 340 tấn.

Hình 14. Siêu máy tính Summit

6. PHẦN MỀM

6.1. Khái niệm chung về phần mềm (Software) 

Trái với phần cứng là phần vật lý tạo nên máy tính, 
phần mềm là tập hợp các câu lệnh hướng dẫn máy tính 
biết cách thực hiện, xử lý các công việc. Phương thức hoạt 
động của máy tính được thể hiện theo sơ đồ (hình 15) 
dưới đây. Theo sơ đồ này người sử dụng thông qua các 
phần mềm ứng dụng để lập trình nhằm thực hiện một 
công việc cụ thể.

Hình 15. Phương thức hoạt động của máy tính

6.2. Hệ điều hành (Operating System OS) 

Hệ điều hành là phần mềm hệ thống quản lý phần 
cứng, phần mềm và cung cấp các dịch vụ chung cho các 
chương trình máy tính.

Đối với các đơn vị phần cứng như đầu vào, đầu ra và 
cấp phát bộ nhớ, hệ điều hành đóng vai trò quan trọng 
giữa các chương trình và phần cứng, mặc dù mã ứng dụng 
thường được thực thi trực tiếp trên phần cứng và thường 
thực hiện các lệnh hệ thống. Hệ điều hành được sử dụng 
trên nhiều thiết bị có bộ vi xử lý từ điện thoại di động, 
bảng điều khiển trò chơi điện tử đến máy chủ Web và siêu 
máy tính, cung cấp môi trường cho phép người sử dụng 
dễ dàng phát triển và thực hiện các ứng dụng.

Hệ điều hành  chia sẻ thời gian  lập lịch cho các tác 
vụ để sử dụng hệ thống một cách hiệu quả và cũng có 
thể bao gồm phần mềm để phân bổ thời gian xử lý, lưu 
trữ dung lượng lớn, in ấn và các tài nguyên khác. Phần lớn 
các hệ điều hành đều có bản quyền.

Vào những năm 1940, các hệ thống điện tử số không 
có hệ điều hành. Các hệ thống  điện tử  lúc này được 
lập trình trên hàng công tắc cơ học hoặc bằng dây nối 
trên bảng phích cắm. Sau đó máy tính đa năng có thể lập 
trình được phát minh, các  ngôn ngữ máy  (bao gồm các 
chuỗi chữ số nhị phân 0 và 1 trên băng giấy đục lỗ) đã 
ra đời để đẩy nhanh quá trình lập trình. Đây là ngôn ngữ 
lập trình bậc thấp, rất khó nhớ đối với số đông người sử 
dụng. Hệ điều hành OS/360  được sử dụng trên hầu hết 
các máy tính lớn của IBM bắt đầu từ năm 1966. Từ những 
năm 1950, một máy tính chỉ có thể thực thi một chương 
trình tại một thời điểm. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng 
máy tính trong một khoảng thời gian giới hạn và sẽ đến 
vào thời gian đã định cùng với chương trình và dữ liệu của 
họ trên thẻ giấy đục lỗ hoặc băng đục lỗ. Chương trình sẽ 
được tải vào máy và sẽ được thiết lập để hoạt động cho 
đến khi hoàn thành hoặc gặp sự cố. Các máy sau này có 
kèm theo các thư viện chương trình, liên kết với chương 
trình của người dùng để hỗ trợ các hoạt động như vào / 
ra và biên dịch để tạo ra mã máy. Đây là nguồn gốc của hệ 
điều hành hiện đại. 

Trong những năm 1960,  OS/360  của IBM đã đưa ra 
khái niệm về một hệ điều hành duy nhất cho toàn bộ dòng 
sản phẩm, điều này rất quan trọng cho sự thành công của 
các máy System / 360. 

Hệ điều hành OS/360 cũng đi đầu trong hệ điều hành 
theo dõi tất cả tài nguyên hệ thống được sử dụng, bao 
gồm phân bổ không gian chương trình và dữ liệu trong 
bộ nhớ chính và không gian tệp trong bộ nhớ phụ và khóa 
tệp trong quá trình cập nhật. Khi một quá trình bị chấm 
dứt vì bất kỳ lý do gì, tất cả các tài nguyên này sẽ được hệ 
điều hành tái xác nhận quyền sở hữu.

Hệ điều hành máy tính cá nhân PC phổ biến nhất 
là hệ điều hành Microsoft Windows với thị phần khoảng 
76,45%. MacOS của Apple đứng ở vị trí thứ hai (17,72%), và 
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hệ điều hành Linux ở vị trí thứ ba (1,73%). Linux là hệ điều 
hãnh mã nguồn mở. Trong lĩnh vực  di động  (bao gồm 
cả  điện thoại  thông minh và  máy tính bảng), thị phần 
của Android lên đến 72% vào năm 2020. Theo dữ liệu Quý 
III năm 2016, thị phần của Android trên điện thoại thông 
minh đang chiếm ưu thế với 87,5% với tốc độ tăng trưởng 
10,3% mỗi năm, tiếp theo là iOS của Apple với 12,1% với 
thị phần giảm 5,2% mỗi năm, trong khi các hệ điều hành 
khác chỉ 0,3%.  Linux  đang chiếm ưu thế trong lĩnh vực 
máy chủ và siêu máy tính. Các lớp hệ điều hành chuyên 
biệt khác cũng được tạo ra để phục vụ cho các ứng dụng 
như các hệ thống nhúng và thời gian thực. 

Hệ điều hành Windows

Do Microsoft phát triển từ 1980 có nhiều version, gần 
nhất là Windows 10 (2015) được cài sẵn trên hầu hết máy 
tính cá nhân. Là hệ điều hành phổ biến nhất ở thời điểm 
hiện tại.

Windows dễ sử dụng, ổn định cao và có đầy đủ tính 
năng để phục vụ cho công việc, nhược điểm là cần mua 
bản quyền.

Hệ điều hành MacOS

Do Apple phát triển có logo là quả táo. MacOS còn có 
tên là OS X và được cài sẵn trên tất cả các thiết bị máy tính 
Apple và đòi hỏi bản quyền. Ưu điểm là giao diện đẹp, 
được cài sẵn ở máy tính Apple nhưng ít phổ biến.

Hệ điều hành Linux

Là hệ điều hành mở do Linux một nhà lập trình trẻ 
Phần Lan xây dựng. Người sử dụng có thể sửa đổi, làm bất 
cứ điều gì trên hệ điều hành này. Linux là hệ điều hành 
miễn phí, nhiều siêu máy tính dùng hệ điều hành này. 
Nhược điểm là ít phổ biến, tính bảo mật không cao, giao 
diện cổ điển.

Hệ điều hành Android

Là hệ điều hành do công ty Android phát triển và 
được Google mua lại vào năm 2005, Android là hệ điều 
hành trên thiết bị di dộng có số người sử dụng nhiều nhất.

Là hệ điều hành mở, vì hầu hết các thiết bị di động 
đều sử dụng nên Android sở hữu kho ứng dụng phong 
phú, khả năng tùy biến cao, dễ dàng đặt lại thiết bị nếu 
như quên mật khẩu.

Hình 16 dưới đây là hình ảnh logo của các hệ điều 
hành Windows, Apple, Android và Linux.

Hình 16. Logo của một số hệ điều hành phổ biến

7. CÁC PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

Đây là các phần mềm rất đa dạng, phong phú do 
người sử dụng máy tính xây dựng để giải quyết bài toán 
cụ thể của mình. Là lĩnh vực công nghệ phần mềm đòi 
hỏi sáng tạo rất cao cả về thuật toán và công cụ toán học. 
Ví dụ phần mềm cho các bài toán khoa học kỹ thuật, bài 
toán kinh tế, quản lý, văn phòng, trò chơi điện tử (game), 
các công cụ và tiện ích khác.

7.1 Cấu trúc dữ liệu: Các dữ liệu tham gia vào quá 
trình xử lý được tổ chức theo:

- Mảng (Array) được sắp xếp theo hàng và cột hai 
chiều hoặc nhiều chiều;

- Bản ghi (Record);

- Cấu trúc (Struct);

- Các hàm (Functions);

- Các thủ tục (Procedure);

- Liên minh (Union);

- Lớp (Class) trong đó mô tả dữ liệu (data) và phương 
thức hoạt động (method);

- Tham chiếu (Reference).

7.2 Kỹ thuật lập trình:  Việc lập trình được tiến hành 
theo một thuật toán có tổ chức (Organizational chart) 
trong đó sử dụng triệt để chiến thuật chia để trị (divide 
and conquer) để chia cắt bài toán phức tạp thành nhiều 
bài toán con mà các hàm (function) là các tác vụ cơ sở. 
Nguyên tắc này được sử dụng triệt để trong lập trình 
hướng đối tượng OOP (Object Oriented Programming). 
Lập trình OOP coi mỗi đối tượng là mục tiêu, chú trọng 
cả thuộc tính của dữ liệu và phương thức hành động  của 
chúng. 

Quá trình chuyển đổi từ các phần mềm ứng dụng do 
người sử dụng viết chứa dữ liệu và câu lệnh thành mã máy 
(code machine) được thông qua trình dịch (compiler). 
Trình biên dịch và trình thông dịch làm nhiệm vụ chuyển 
đổi các câu lệnh từ mã nguồn của ngôn ngữ lập trình sang 
dạng ngôn ngữ máy sao cho phần cứng có thể hiểu được 
để thực thi (hình 17).

Phần mềm 
ứng dụng Compiler 

Machine 
code

Tới phần 
cứng

Hình 17. Quá trình dịch trên máy tính

7.3 Các phần mềm ứng dụng phổ biến:

Ta có thể phân chia các phần mềm ứng dụng thành:

- Phần mềm bậc thấp hệ 01 (machine code) là mã 
máy rất khó nhớ ngay cả với các nhà lập trình chuyên 
nghiệp.

- Các phần mềm bậc cao.
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Sau đây là một số phần mềm ứng dụng thông dụng:

Hợp ngữ (assembly) viết tắt là asm là ngôn ngữ lập 
trình bậc thấp có sự tương ứng giữa các tập lệnh trong 
ngôn ngữ và tập lệnh mã máy của kiến trúc phần cứng. Vì 
hợp ngữ phụ thuộc vào tập lệnh mã máy, mỗi trình biên 
dịch có hợp ngữ riêng được thiết kế cho một kiến trúc máy 
tính cụ thể. Hợp ngữ còn được gọi là mã máy tượng trưng 
(symbolic machine code) dễ nhớ ví dụ phép toán add 
(addition) – phép cộng, sub (subtraction) - phép trừ, div 
(division) – phép chia...

Mã hợp ngữ được chuyển đổi thành mã máy thực thi 
bằng một chương trình được gọi là assembler. Quá trình 
chuyển đổi được gọi là assembling. Hợp ngữ thường có 
một câu lệnh trên một lệnh máy  

Mỗi một hợp ngữ là dành riêng cho một kiến trúc 
máy tính cụ thể và đôi khi cho một  hệ điều hành.  Tuy 
nhiên, một số hợp ngữ không cung cấp cú pháp riêng, và 
hầu hết các hợp ngữ có thể được sử dụng phổ biến cho 
nhiều hệ điều hành, vì chúng cung cấp quyền truy cập vào 
các khả năng của bộ xử lý. 

Hợp ngữ đã từng được dùng rộng rãi trong lập 
trình, tuy nhiên ngày nay nó có xu hướng chỉ được dùng 
trong một số lãnh vực hẹp, chủ yếu để giao tiếp trực tiếp 
với phần cứng hoặc xử lý các vấn đề liên quan đến tốc độ 
như các trình điều khiển thiết bị, các hệ thống nhúng cấp 
thấp và các ứng dụng thời gian thực.

FORTRAN (Formula Translation) là ngôn ngữ lập trình 
được xây dựng từ thập niên 1950 được sử dụng nhiều 
trong tính toán khoa học và lập trình các bài toán lớn. 

PASCAL  là ngôn ngữ lập trình thuộc dạng câu lệnh 
và thủ tục dễ học, dễ nhớ, do Niklaus Wirth trường đại học 
Zṻric xây dựng vào năm 1970 chủ yếu để học lập trình. 
Pascal cho phép xác định các kiểu dữ liệu phức tạp và xây 
dựng các cấu trúc dữ liệu động và đệ quy như danh sách, 
cây và đồ thị. Nhược điểm của Pascal là chỉ có thể mô tả 
thuộc tính của dữ liệu mà không cho phép diễn tả phương 
thức hành động của chúng. 

C là ngôn ngữ lập trình do Dennis Ritchie thuộc Bell 
lab xây dựng từ năm 1969 đến năm 1973 dùng cho hệ 
điều hành UNIX. C có bộ toán tử mạnh, câu lệnh gọn, có 
thể kết nối dễ dàng với hợp ngữ vì thế các chương trình 
lớn đều được viết bằng C hoặc viết lại bằng C.

C++ là ngôn ngữ lập trình phát triển từ C do Bjarne 
Stroustrup xây dựng từ năm 1979. C++  thừa kế những ưu 
điểm của C và bổ sung 2 cải tiến quan trọng, đó là có thêm 
lớp (class) và chuyển đổi kiểu. C++ thuận lợi cho kỹ thuật 
lập trình hướng đối tượng OOP. Đây là ngôn ngữ lập trình 
phổ biến nhất cho các bài toán khoa học, kỹ thuật.

JAVA là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng do 
James Gosling thuộc Sun Microsystems viết, cho phép 
chạy trên mọi nền tảng mà không cần biên dịch lại. Các 
ứng dụng của Java có thể chạy trên bất kỳ kiến trúc máy 

tính bên dưới. Chương trình viết trong Java thuận tiện cho 
các bài toán lập trình mạng.

8. TỪ MÁY TÍNH SỐ ĐẾN MÁY TÍNH LƯỢNG TỬ

8.1 Giới hạn của máy tính số

Các máy tính số thực chất là một thiết bị vi điện tử 
hoạt động theo tập lệnh dạng bit, với giá trị 0 và 1 đại 
diện cho hai trạng thái là ON và OFF của mạch điện tử. Từ 
năm 1965 Gordon E. Moore một trong những nhà sáng 
lập Intel tiên đoán rằng cứ sau hai năm số lượng tranzito 
tích hợp trong một vi mạch sẽ tăng gấp đôi và giá thành 
giảm một nửa thì đến khoảng năm 2020 kích cỡ các 
tranzito gần tiến đến kích thước nguyên tử. Từ năm 2015 
Intel đã đụng chạm đến khó khăn  khi xêri Skylake 14 
nano mét ra mắt chậm 6 tháng, đây là lần đầu dự đoán 
của Moore không chính xác. Dưới kích thước 8 nano mét 
hiệu ứng lượng tử làm rối loạn chức năng của các linh 
kiện điện tử mặc dù mạch có kích cỡ 7 nano mét của Intel 
tuyên bố sẽ ra măt vào năm 2020. Với sự bùng nổ của trí 
tuệ nhân tạo AI, Internet kết nối vạn vật IoT, con người 
bước vào kỉ nguyên big data, thì các siêu máy tính số cần 
tăng thêm nhiều bit máy nữa để có thể giải quyết các bài 
toán lớn. Đa số các máy tính hiện nay đạt tới giới hạn khả 
năng, chỉ có thể làm được một việc trong một khoảng 
thời gian nhất định, do đó vấn đề càng phức tạp thì càng 
tốn thời gian giải quyết. Vấn đề này vượt quá khả năng 
của các máy tính số hiện nay. 

Áp lực đang tăng rất lớn khi ngành công nghiệp 
máy tính cần nâng cao hiệu quả khi đã đạt đến giới hạn 
của các phương pháp truyền thống. Theo báo cáo của 
Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn (Semiconductor Industry 
Association – SIA), sẽ không còn khả năng cung cấp năng 
lượng cho máy móc trên toàn thế giới nữa. Đây là lí do vì 
sao ngành công nghiệp máy tính đang chạy đua với thời 
gian để thương mại hóa các máy tính lượng tử.

Thay cho việc đi theo con đường tiếp tục tăng các bit 
mà các mạch vi điều khiển phải giải quyết gần tới giới hạn 
của máy tính số thì cần phải tìm ra con đường mới. Giải 
pháp cho vấn đề này nằm ở cơ học lượng tử.

8.2 Trạng thái lượng tử: 

Cơ học lượng tử do các nhà vật lý phát hiện từ đầu 
thế kỷ 20 cho thấy vật chất ở giới hạn của hạt nguyên 
tử và hạt hạ nguyên tử, mọi thứ sẽ bắt đầu hoạt động 
theo cách khác hẳn, phi logic theo nghĩa thông thường. 
Trên thực tế, các hạt này có thể tồn tại ở nhiều trạng thái 
cùng một lúc đó là khả năng mà các máy tính lượng tử 
tận dụng. Bằng cách đi vào lĩnh vực điện toán lượng tử, 
nơi các định luật vật lý không còn đúng nữa, người ta có 
thể tạo ra các bộ vi xử lý lượng tử nhanh hơn khoảng 1 
triệu lần so với hiện nay. Thay vì dùng bit như các máy 
tính số thông thường, máy tính lượng tử sẽ sử dụng các 
bit lượng tử còn gọi là qubit. Ví dụ trong một khối hình 
cầu một bit chỉ có thể ở một trong hai cực của khối đó, 
còn một qubit thì có thể tồn tại ở bất kì điểm nào trên 
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khối hình cầu. Các máy tính cổ điển mà chúng ta sử dụng 
ngày nay chỉ có thể mã hóa thông tin theo các bit lấy giá 
trị 1 hoặc 0. Điều này hạn chế khả năng của chúng. Mặt 
khác, máy tính lượng tử sử dụng các bit lượng tử hoặc 
qubit. Nó khai thác khả năng độc đáo của những hạt hạ 
nguyên tử cho phép chúng tồn tại ở nhiều trạng thái, nói 
cách khác là 1 và 0 đồng thời. 

Điều này có nghĩa là một máy tính sử dụng qubit sẽ 
có thể lưu trữ một lượng lớn thông tin và tiêu tốn ít năng 
lượng hơn hẳn so với máy tính kinh điển. 

8.3. So sánh các tính năng của máy tính số và máy 
tính lượng tử

Máy tính lượng tử quy mô lớn sẽ có khả năng giải 
được các vấn đề phức tạp một cách nhanh hơn bất kỳ một 
máy tính kinh điển sử dụng các thuật toán tốt nhất hiện 
nay. Nguyên lí xếp chồng (superposition) và trạng thái rối 
loạn (intrication) lượng tử là hai đặc điểm của tính toán 
lượng tử. Máy tính lượng tử cho phép xử lý các hoạt động 
tăng theo đa thức so với máy tính số xử lý theo hàm mũ 2N 

và tiêu thụ năng lượng ít hơn nhiều.

Việc so sánh các đặc tính cơ bản của máy tính số và 
máy tính lượng tử được cho trang bảng sau đây:

Các đặc tính 
cơ bản

Máy tính số Máy tính lượng tử

Cơ sở vật lý Vật lý bán dẫn 
điện tử

Cơ học lượng tử

Trạng thái 
phần tử cơ bản

Bit nhị phân 
(0,1)

Bit lượng tử Quantum bit 
Qubit 

Trạng thái vào 
ra của phần tử 
tính toán

Electron và lỗ 
trống
 ON / OFF

Trạng thái lượng tử của 
các hạt 
proton, neutron, spin 
dương, spin âm hoặc cả 
hai đồng thời

Phép toán cơ 
bản

Đại số Boole, 
phép tính logic 
tổ hợp và logic 
dẫy

Hàm sóng, tính chất xếp 
chồng (superposition) và 
rối loạn (intrication) của 
các hạt nguyên tử

Số lượng trạng 
thái thông tin

 2N với N là số bit 
của bộ vi xử lý

Vô hạn

Mức độ phức 
tạp của bài 
toán tăng theo

Hàm mũ Đa thức

Hạn chế và 
thách thức về 
công nghệ

Mức độ tích 
hợp rất cao, đòi 
hỏi hàng triệu 
tranzito trên 
một chip, công 
nghệ nano

Ổn định của trạng thái 
lượng tử ở nhiệt độ gần 
độ không tuyệt đối, vật 
liệu siêu dẫn

9. THỰC TRẠNG CỦA MÁY TÍNH LƯỢNG TỬ

Rất khó dự đoán máy tính lượng tử sẽ thay đổi thế 
giới thế nào khi chúng sẽ được áp dụng vào mọi lĩnh 
vực kinh tế xã hội. Các tập đoàn thông tin lớn như IBM, 
Google, chính phủ của nhiều quốc gia đang đầu tư nhiều 
vào công nghệ tính toán lượng tử. Tất cả đều hi vọng rằng 
máy tính lượng tử sẽ thay đổi thế giới, vì nó cho phép 
chúng ta giải quyết các vấn đề và có những trải nghiệm 
mới, những điều mà với điều kiện khoa học kĩ thuật hiện 
tại là bất khả thi.

Tính đến năm 2014  tính toán lượng tử vẫn ở giai 
đoạn sơ khai nhưng đã có nhiều thử nghiệm nhằm thực 
hiện các phép tính lượng tử trên một số nhỏ các qubit. Cả 
phương diện thực nghiệm và nghiên cứu lý thuyết đều 
đang được triển khai, và nhiều quốc gia đã hỗ trợ cho các 
hoạt động nghiên cứu máy tính lượng tử vào mục tiêu 
dân sự và quốc phòng an ninh.

Hình 18. Máy tính lượng tử D-2Wwave do Google tài trợ và 
phát triển

- Năm 2001 IBM chế tạo máy tính lượng tử 7 qubit 
dựa trên các phần tử cloroforme ổn định trong vài phút.

- Cho tới năm 2008 khó khăn chính trong việc thực 
thi các phần tử qubit là hiện tượng phân rã (decoherence) 
các trạng thái dẫn tới việc không ổn định của trạng thái 
lượng tử. Các trạng thái này cần được duy trì ở nhiệt độ rất 
thấp và vật liệu siêu dẫn.

- Năm 2009  bộ xử lý lượng tử đầu tiên do đại học Yale 
chế tạo gồm 2 qubit mỗi con chứa 1 tỷ nguyên tử nhôm 
trên đế siêu dẫn, thời gian ổn định trạng thái lượng tử 90 
micro giây.

- Giải Nobel vật lý 2012 tặng cho Serge Haroche và 
David Wineland cho công trình duy trì và quan sát qubit.

- 2017 D-Ware thương mại hóa máy tính lượng tử 
2000 qubit (hình 18).

-  12/2020 các nhà khoa học Trung Quốc thông báo 
đã đạt kỷ lục mới trong tính toán lượng tử.

Ngày nay khoa học mới ở buổi bình minh của máy 
tính lượng tử, tuy nhiên song hành cùng máy tính số, máy 
tính lượng tử đang được đầu tư mạnh mẽ và hy vọng có 
bước tiến nhảy vọt trong tương lai gần. Các nhà khoa học 
Việt Nam cũng phải nhanh chóng nắm lấy cơ hội này.
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Khi biết được thông tin khách 
hàng đã thanh toán tiền 
điện, thì các đối tượng lập 

tức ngắt máy.

Riêng tại Tổng công ty Điện 
lực miền Trung (EVNCPC), chỉ trong 
khoảng thời gian từ ngày 4/5 đến 
14/5, đã có 81 cuộc gọi của khách 
hàng đến Tổng đài Chăm sóc khách 
hàng để phản ánh về tình trạng trên.

Còn tại TP. Hà Nội, cũng có nhiều 
trường hợp tương tự được phản ánh 
tới Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội 
(EVNHANOI). Cụ thể, khách hàng 
nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 
lạ, thậm chí có đầu số không phải 
ở Việt Nam, gọi đến với nội dung: 
“Bạn đang sử dụng điện cao bất 
thường, chúng tôi sẽ cắt điện trong 
thời gian tới, vui lòng bấm số 9 để 
được gặp nhân viên điện lực tư vấn”. 
Sau khi bấm số 9 thì nghe giọng nói 
như một nhân viên tổng đài đề nghị 
cung cấp tên và địa chỉ để kiểm tra. 
Sau đó, người này tiếp tục thông tin 
khách hàng đang nợ tiền điện và 
dọa nạt sẽ gửi hồ sơ sang Công an, 
sau đó yêu cầu chuyển tiền gấp tới 
số tài khoản lạ.

Trước tình trạng các cuộc gọi 
giả mạo ngành Điện xuất hiện trên 
cả nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
và các Tổng công ty Điện lực tiếp tục 
cảnh báo đến khách hàng sử dụng 
điện cần nêu cao tinh thần cảnh giác. 
Nếu nhận được cuộc gọi mạo danh 

“điện lực" hoặc xưng danh là “công 
ty điện lực” nhưng không nói rõ tên, 
địa bàn quản lý của công ty điện lực, 
hoặc thông tin không rõ ràng, minh 
bạch thì khách hàng không nên cung 
cấp thông tin cá nhân của mình. 
Đồng thời, khách hàng cần thông 
báo ngay cho ngành Điện qua các 
kênh CSKH để có biện pháp xử lý 
kịp thời. Đặc biệt, trong mọi trường 
hợp, ngành Điện khuyến cáo khách 
hàng không cung cấp thông tin số 
tài khoản, mật khẩu của mình; tuyệt 
đối không thanh toán tiền điện cho 
người lạ hoặc yêu cầu chuyển tiền 
vào các tài khoản cá nhân để tránh bị 
lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Phượng

CẢNH BÁO TÌNH TRẠNG GỌI ĐIỆN MẠO DANH CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÔNG BÁO

NỢ TIỀN ĐIỆN VÀ LỪA ĐẢO KHÁCH HÀNG DÙNG ĐIỆN
 

Theo thống kê của các đơn vị Điện lực, chỉ riêng từ đầu tháng 5 đến nay, đã có hàng trăm trường hợp khách 
hàng phản ánh thông qua các kênh Chăm sóc khách hàng (CSKH) về việc có nhiều số điện thoại lạ tự xưng là 
"nhân viên Điện lực", "Tổng đài ngành Điện", “Điện lực Việt Nam” để yêu cầu khách hàng nộp tiền điện, thậm 
chí doạ cắt điện nếu không nộp. 

Các số điện thoại tổng đài Chăm sóc khách hàng ngành Điện:

- Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC): 1900 6769

- Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC): 1900 1909

- Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC): 1900 1006

- Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI): 1900 1288

 - Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC): 1900 545454
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Chuyển đổi số song hành cùng 
an toàn thông tin

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình 
Nhân khẳng định, chuyển đổi số và 
an toàn thông tin là vấn đề rất quan 
trọng với EVN trong giai đoạn hiện 
nay. Hội đồng thành viên Tập đoàn 
đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-
HĐTV ngày 17/02/2021 thông qua Đề 
án tổng thể Chuyển đổi số trong Tập 
đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến 
năm 2020, tính đến năm 2025. Theo 
đó, mục tiêu chuyển đổi số là hướng 
đến các hoạt động được số hóa, 
các hoạt động chưa tự động thành 
tự động và ứng dụng công nghệ 
mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh, chất lượng dịch vụ, năng 
suất lao động, năng lực quản trị.

Từ nay đến năm 2025, Tập đoàn 
đặt ra  92 nhiệm vụ trong 5 lĩnh 
vực  (sản xuất, kinh doanh – dịch vụ 

khách hàng, đầu tư xây dựng, quản 
trị nội bộ, viễn thông và công nghệ 
thông tin). Đồng thời, tăng cường 
an ninh bảo mật trong điều kiện các 
hoạt động của EVN chủ yếu diễn ra 
trên môi trường mạng.

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình 
Nhân nhấn mạnh, Tập đoàn sẽ hoàn 
thiện hệ sinh thái số và xây dựng cơ 
sở dữ liệu EVN. Theo đó, các đơn vị khi 
triển khai chuyển đổi số cần xây dựng 
hệ sinh thái riêng của đơn vị mình có 
cấu trúc phù hợp và kết nối, đồng bộ 
với hệ sinh thái chung của Tập đoàn, 
tương thích với cơ sở dữ liệu của Tập 
đoàn. Quá trình chuyển đổi số cần 
gắn liền với việc tăng cường an toàn 
thông tin. 

Ông Tống Viết Trung – Phó Tư 
lệnh Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng 
nhận định, chuyển đổi số là chủ đề 
đang được quan tâm lớn, nằm trong 

kế hoạch của Chính phủ về phát triển 
Chính phủ điện tử, xã hội số, nền kinh 
tế số. Theo đó, góc tiếp cận của EVN 
về chuyển đổi số và an toàn thông tin 
là đúng, bởi phải đặt vấn đề an toàn 
thông tin ngay trong quá trình xây 
dựng các ứng dụng chuyển đổi số của 
Tập đoàn, mới đảm bảo yêu cầu cho 
hoạt động ổn định sau này.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh 
Hùng cũng từng nhấn mạnh: “Nếu coi 
chuyển đổi số là một vũ khí sắc bén 
để mở rộng không gian mạng quốc 
gia thì an toàn, an ninh mạng sẽ là 
chiếc khiên vững chắc bảo vệ thành 
quả của chuyển đổi số. An toàn, an 
ninh mạng phải song hành và trở 
thành một phần không thể tách rời 
của chuyển đổi số”.

Thực hiện cách mạng trong 
nhận thức và tư duy về chuyển 
đổi số

Tại Hội nghị Chuyển đổi số và an 
toàn thông tin năm 2021, Chủ tịch Hội 
đồng thành viên EVN Dương Quang 
Thành nhấn mạnh, để triển khai hiệu 
quả chuyển đổi số và an toàn thông 
tin, phải bắt đầu từ chuyển đổi nhận 
thức; đổi mới tư duy của mỗi CBNV-
NLĐ của EVN. Trong đó, cần  giải 
quyết các cặp mâu thuẫn trong nhận 
thức như: Mâu thuẫn giữa thực hiện 
tuần tự và đột phá; mâu thuẫn giữa 
nâng cấp cái cũ và phá bỏ, xây dựng 
cái mới; mâu thuẫn giữa việc tự xây 
dựng theo nhu cầu và ứng dụng 
cái có sẵn; mâu thuẫn giữa đào tạo 
nguồn nhân lực và chính sách thu 
hút nguồn nhân lực...

 EVN TRIỂN KHAI TOÀN DIỆN 
CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ NHIỀU LĨNH VỰC

EVN đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập 
đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Vai trò của công tác bảo mật, an ninh mạng, an toàn thông 
tin cũng đã được Tập đoàn nhìn nhận kịp thời để chuyển đổi số thành công.

Ñieän & Ñôøi soáng     18

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏCî



Để thực hiện chuyển đổi số, 
công tác truyền thông, tuyên truyền 
tới mọi CBNV-NLĐ trong Tập đoàn với 
mục tiêu mỗi người hiểu được bản 
thân mình, đơn vị mình cần phải làm 
gì trong kế hoạch tổng thể chuyển 
đổi số của Tập đoàn; lợi ích của 
chuyển đổi số;  tầm quan trọng của 
công tác đảm bảo an ninh, an toàn 
thông tin.

Chủ tịch Hội đồng thành viên 
EVN cũng yêu cầu, các đơn vị khẩn 
trương thiết lập và vận hành hệ 

thống hạ tầng số và hạ tầng an ninh 
bảo mật đáp ứng yêu cầu cho công 
tác chuyển đổi số và đảm bảo an 
ninh, an toàn thông tin. Cụ thể, cần 
nghiên cứu, ứng dụng các công 
nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt 
động sản xuất kinh doanh của EVN 
như: Công nghệ hạ tầng hội tụ, công 
nghệ điện toán đám mây, công nghệ 
ảo hóa, trí tuệ nhân tạo, công nghệ 
xử lý dữ liệu lớn, công nghệ mobile 
computing, công nghệ IoT,... Đồng 
thời, quản trị và kết nối xuyên suốt cơ 

sở hạ tầng viễn thông và công nghệ 
thông tin của Tập đoàn và các đơn 
vị thành viên; tập trung hoàn thiện 
hạ tầng số mà nền tảng là hệ thống 
EVN’s Cloud, xây dựng nền tảng số, 
phát triển AI; chuẩn hoá cơ sở dữ liệu; 
đẩy mạnh tự động hoá, nghiên cứu 
sử dụng robot để thực hiện các công 
việc nặng nhọc, nguy hiểm… Theo 
đó, các đơn vị trong EVN cần đăng 
ký phát triển tối thiểu 10 sản phẩm 
“Make by EVN”, tiến tới có ít nhất 05 
sản phẩm “Make in Viet Nam”  là sản 
phẩm mang thương hiệu EVN vào 
năm 2022.

Một chỉ đạo khác của lãnh đạo 
Tập đoàn tới các đơn vị thành viên là 
phải đảm bảo nguồn lực cho công 
tác chuyển đổi số và đảm bảo an 
ninh, an toàn thông tin. Các đơn vị 
cần chủ động và sáng tạo trong huy 
động nguồn lực triển khai chuyển đổi 
số tại đơn vị để đi tắt, đón đầu xu thế 
công nghệ, vận dụng và ứng dụng có 
hiệu quả vào hoạt động của đơn vị. 
Đề xuất cơ chế thu hút những nhân 
sự xuất sắc để đi trước, đón đầu và 
dẫn dắt công nghệ trong EVN.

Chủ tịch Hội đồng thành viên 
EVN cũng yêu cầu khẩn trương 
xây dựng hệ thống SOC (Security 
Operation Center – Trung tâm điều 
hành an ninh); rà soát, cập nhật hoàn 
thiện các quy trình vận hành, quy 
định về an ninh, an toàn thông tin 
liên quan. Phải bảo đảm an ninh, an 
toàn cho hệ thống thông tin và cho 
hệ thống điều khiển, điều độ, vận 
hành hệ thống điện. Đây là yêu cầu 
nghiêm ngặt đặt ra đối với hệ thống 
an ninh bảo mật của EVN. Các đơn vị 
cũng cần xây dựng các kịch bản diễn 
tập và tổ chức diễn tập phòng chống 
tấn công, ứng cứu xử lý sự cố và biện 
pháp khôi phục hệ thống trong các 
tình huống giả định.

Trong triển khai chuyển đổi số, 
các đơn vị của EVN phải ứng dụng nền 
kinh tế chia sẻ, chủ động tìm hiểu các 
cơ hội hợp tác và khai thác tiềm năng, 
thế mạnh của đối tác; phối hợp, chia 
sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm, 
cách làm hay trong quá trình thực 
hiện chuyển đổi số của đơn vị mình. 

Thủy Vương

Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN CÁC HÃNG CÔNG NGHỆ VỀ 
CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA EVN:

Ông Nguyễn Hồng Việt - Tổng Giám đốc SAP Việt Nam: 

EVN sẽ mang đến nhiều thay đổi cho khách hàng

Theo tôi, chuyển đổi số là một hành trình, chứ không phải là một 
dự án hay một sáng kiến. Chuyển đổi số sẽ bắt đầu và kéo dài tới chừng 
nào doanh nghiệp còn vận hành, còn phát triển.  Có 3 yếu tố quan 
trọng với hành trình chuyển đổi số: Sự bảo trợ, cam kết của lãnh đạo; 
platform (nền tảng) và con người. Tôi đã nhận thấy rõ sự quyết tâm của 
lãnh đạo Tập đoàn trong chuyển đổi số. Với sự chỉ đạo, điều hành quyết 
liệt của Ban lãnh đạo EVN, tôi tin trong thời gian tới đây, sẽ có rất nhiều 
điều thay đổi mà EVN mang đến cho khách hàng của mình.

Ông Phùng Việt Thắng – Giám đốc kinh doanh Microsoft Việt Nam: 

Công nghệ sẽ đem lại nhiều lợi ích cho EVN

Có rất nhiều vấn đề cần quan tâm khi chuyển đổi số. Riêng với 
EVN, tôi nghĩ rằng điện toán đám mây là nội dung  quan trọng. Bên 
cạnh đó, còn những ứng dụng IoT (Internet vạn vật) phục vụ toàn 
ngành Điện trong các tác nghiệp liên quan tới nguồn dữ liệu khổng lồ 
của Tập đoàn.

EVN có thể đạt đến đẳng cấp ngang bằng với các công ty năng 
lượng trên thế giới hay không, tôi nghĩ sẽ phụ thuộc nhiều vào việc 
đầu tư công nghệ như thế nào, đúng hướng hay không. Tận dụng sức 
mạnh công nghệ sẽ đem lại lợi ích cho Tập đoàn, không chỉ trước mắt 
mà về lâu dài.

Ông Nguyễn Xuân Việt – Giám đốc công nghệ Công ty Hệ thống 
thông tin FPT: Chuyển đổi số luôn bắt đầu từ người đứng đầu

Điều ấn tượng với tôi, là ý chí của Ban lãnh đạo EVN về chuyển đổi 
số rất lớn. Trong phương pháp luận FPT Digital Kaizen của chúng tôi 
cũng đã khẳng định, sự thay đổi từ chuyển đổi số luôn bắt đầu từ người 
đứng đầu. Tôi tin tưởng rằng, sự quyết tâm đó, nguồn năng lượng đó 
sẽ được lan toả, truyền tải rất nhanh tới các cấp để toàn hệ thống có sự 
thích nghi và xây dựng văn hoá chuyển đổi số.
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Phong trào được CPMB phát 
động với mục đích tuyên 
truyền, phổ biến nhằm nâng 

cao nhận thức của cán bộ, CNVCLĐ 
về chuyển đổi số và tác động đối với 
đời sống kinh tế, xã hội nói chung 
và hoạt động SXKD của EVNNPT nói 
riêng. Đây là giải pháp quan trọng, 
mang tính sống còn đối với tất cả các 
doanh nghiệp, trong đó có EVNNPT. 
Bằng cách số hóa hoạt động kinh 
doanh, quy trình quản trị, quy trình 
sản xuất, doanh nghiệp có thể gia 
tăng tính cạnh tranh, phục hồi trong 
tình hình dịch bệnh COVID-19 và nắm 
bắt những cơ hội mới để phát triển 
bền vững. Qua đó, có nhận thức đúng 
về bản chất, đặc trưng, các cơ hội và 
thách thức của chuyển đổi số trong 
thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn 
vị để có cách tiếp cận, giải pháp phù 
hợp, hiệu quả, góp phần đẩy nhanh 
quá trình chuyển đổi số của EVNNPT 
nói chung và CPMB nói riêng.

Việc tập trung chuyển đổi số 
trong lĩnh vực quản lý vận hành, dịch 
vụ kỹ thuật, đầu tư xây dựng và quản 
trị doanh nghiệp nhằm giảm tổn thất, 
tăng khả năng truyền tải, giảm thời 

gian cắt điện, tăng tính an toàn và ổn 
định, xây dựng hệ thống truyền tải 
điện hiện đại, nâng cao hiệu quả hoạt 
động quản trị doanh nghiệp. Qua đó 
sẽ động viên cán bộ, CNVCLĐ phát 
huy sáng kiến, lao động sáng tạo, ứng 
dụng KHCN trên tất cả các lĩnh vực; 
phát hiện và tôn vinh các tập thể, cá 
nhân có những sản phẩm, giải pháp 
sáng tạo về chuyển đổi số có tính 
ứng dụng thực tiễn cao trong lĩnh vực 
Truyền tải điện. Bên cạnh đó, cuộc thi 
cũng sẽ góp phần phản ánh kịp thời, 
đầy đủ về gương người tốt, việc tốt, 
về những tập thể, cá nhân, tập thể 
điển hình tiên tiến ở tất cả các lĩnh vực 
công tác đã và đang đóng góp tích 
cực trong quá trình lao động sản xuất, 
đặc biệt trong tiến trình chuyển đổi số, 
góp phần xây dựng và phát triển của 
Tổng công ty, của Ngành điện và cả 
CPMB trong những năm qua.

Mục tiêu quan trọng nhất là duy 
trì, nâng cao uy tín và hình ảnh tốt đẹp 

của Ngành điện, EVNNPTvà CPMB với 
xã hội, cộng đồng; truyền đi những 
thông điệp mạnh mẽ, có sức lan tỏa 
lớn trong cộng đồng về vị trí, vai trò, 
những kết quả, hiệu quả, thành tựu 
đạt được trong công tác chuyển đổi 
số, những đóng góp tích cực của 
Ngành điện, EVNNPT và CPMB đối với 
đất nước, với nhân dân; tạo niềm tin, 
ấn tượng tốt đẹp cho người dân trên 
mọi miền đất nước.

Trong năm 2021, thực hiện theo 
chỉ đạo và phân công của EVNNPT về 
chuyển đổi số trong các lĩnh vực sản 
xuất, đầu tư xây dựng, Truyền thông, 
đào tạo và chuyển đổi nhận thức, 
chuyển đổi số trong công tác Quản 
trị đổi mới doanh nghiệp, Viễn thông 
và Công nghệ thông tin trong lĩnh 
vực Truyền tải. Ban Quản lý dự án các 
công trình điện Miền Trung đã triển 
khai nhiều nội dung, thành lập các 
Tổ giúp việc theo từng lĩnh vực, phân 
công cho các phòng chuyên môn 

CPMB: PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA 

“CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG EVNNPT”
Triển khai Chủ đề năm 2021 của 

EVN là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam” và của EVNNPT là 
“Chuyển đổi số trong Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia”. Ban Quản lý 
dự án các công trình điện miền Trung 
(CPMB) đã phát động phong trào thi 
đua nhằm góp phần xây dựng EVNNPT 
trở thành đơn vị đi đầu trong EVN về 
chuyển đổi số, gia tăng hiệu quả hoạt 
động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi 
phí, nâng cao năng suất lao động, góp 
phần đưa EVNNPT ngày càng phát triển 
nhanh, bền vững.

Giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ trong đầu tư xây dựng đó là Ứng dụng 
mô hình thông tin công trình (BIM) cho các dự án lưới điện truyền tải
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để đảm bảo hoàn thành các mục 
tiêu chung của EVNNPT giao, cụ 
thể cho các khối lượng năm 2021, 
giai đoạn 2021-2025 phù hợp với 
chiến lược phát triển của EVNNPT.

Trong đó trọng tâm tập trung 
vào các giải pháp: tổ chức bộ máy;  
phát triển nguồn nhân lực; Hoàn 
thiện hệ thống quy định, quy trình 
quản lý nội bộ; Giải pháp ứng dụng 
khoa học công nghệ trong đầu tư 
xây dựng đó là Ứng dụng mô hình 
thông tin công trình (BIM) cho các 
dự án lưới điện truyền tải, Ứng 
dụng các công nghệ xây dựng bản 
đồ (thiết bị bay không người lái, 
lida, ảnh vệ tinh,…) và bản đồ 3D 
vào công tác khảo sát, thiết kế các 
công trình điện, Đẩy mạnh việc 
triển khai, cập nhật số liệu và khai 
thác toàn bộ các tính năng hiện có 
của phần mềm Quản lý đầu tư xây 
dựng, Tích hợp các sản phẩm thiết 
kế công trình điện với hệ thống 
GIS và các phần mềm dùng chung 
trong EVNNPT; các Giải pháp nâng 
cao chất lượng đầu tư xây dựng; 
các Giải pháp về tài chính và huy 
động vốn; và các Giải pháp về 
thông tin truyền thông, quan hệ 
cộng đồng và hợp tác quốc tế.

Với phong trào thi đua 
Chuyển đổi số trong toàn EVNNPT 
tại CPMB, thực hiện theo chỉ thị 
liên tịch số 1692/CTLT-EVNNPT-CĐ 
về việc phát động phong trào thi 
đua “Chuyển đổi số trong EVNNPT 
được ký giữa Tổng Giám đốc và Ban 
Thường vụ Công đoàn EVNNPT, 
Giám đốc và Ban Chấp hành Ban 
Quản lý dự án các công trình điện 
miền Trung đã phát động phong 
trào thi đua chuyển đổi số trong 
EVNNPT tại CPMB. Phong trào thi 
đua được chia thành 3 giai đoạn 
thông qua các cuộc thi như: Tham 
gia giải thưởng chuyển đổi số năm 
2021 do Hội Truyền thông số Việt 
Nam tổ chức, thi trắc nghiệm về 
Chuyển đổi số trong EVNNPT; tìm 
kiếm các giải pháp chuyển đổi số 
trong EVNNPT năm 2022 và Cuộc 
thi “Chuyển đổi số trong EVNNPT” 
năm 2023.

Hải Triều

CÔNG SUẤT TIÊU THỤ ĐIỆN TOÀN QUỐC 
TIẾP TỤC LẬP ĐỈNH MỚI

Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, công suất tiêu 
thụ điện toàn quốc ngày 2/6/2021 lại tiếp tục lập đỉnh mới, đạt 41.558MW, 
cao nhất từ trước đến nay và cao hơn 3.200MW so với công suất đỉnh năm 
2020 (xấp xỉ tổng công suất của cả Nhà máy Thuỷ điện Sơn La và thuỷ điện 
Lai Châu cộng lại).

Mức công suất này cũng vượt trên 5.000MW so với công suất ghi nhận cùng 
kỳ năm 2020 (36.401MW).

Nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày đã làm nhiều thiết bị điện liên tục 
vận hành đầy tải, thậm chí quá tải ở một số thời điểm, dẫn đến nguy cơ xảy ra 
các sự cố cục bộ trên lưới điện.

Công suất đỉnh toàn quốc từ năm 2018 đến nay

EVN tiếp tục khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất 
cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt vào các giờ cao điểm trưa 
và tối: từ 11h30 đến 15h00 và từ 20h00 đến 23h00. Đồng thời chú ý sử dụng 
hợp lý điều hoà nhiệt độ (đặt ở mức 26-27 độ trở lên, sử dụng kết hợp với quạt) 
và không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn để giảm 
thiểu nguy cơ xảy ra sự cố, cháy nổ về điện.

Với tinh thần xung kích, gương mẫu thực hiện tiết kiệm điện vào những 
ngày nắng nóng gay gắt cao điểm, trụ sở làm việc của tất cả các đơn vị thuộc 
Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam trên địa bàn khu vực phía Bắc đã chủ 
động thực hiện ngay việc tiết giảm 100% điện chiếu sáng tại khu vực công 
cộng và giảm 50% điện chiếu sáng tại các khu vực làm việc. Đặc biệt, trụ sở các 
đơn vị cũng tiết giảm ít nhất 50% điện cho điều hòa nhiệt độ.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) rất mong luôn nhận được sự chia sẻ và 
ủng hộ của khách hàng sử dụng điện về các hoạt động sản xuất kinh doanh 
để EVN tiếp tục hoàn thiện hơn nữa, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về 
dịch vụ khách hàng.

Hùng Anh
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Đường dây 500kV Bắc – Nam 
mạch 1 được xây dựng với 
mục tiêu nhằm truyền tải 

lượng điện năng dư thừa từ Miền 
Bắc (từ cụm các nhà máy thủy điện 
Hòa Bình, Thác Bà; nhiệt điện Phả Lại, 
Uông Bí, Ninh Bình) để cung cấp cho 
miền Trung và miền Nam lúc đó đang 
thiếu điện nghiêm trọng, đồng thời 
liên kết hệ thống điện cục bộ của ba 
miền thành một khối thống nhất.

Đường dây tải điện siêu cao áp 
Bắc – Nam mạch 1 với chiều dài gần 
1.500 km được đưa vào vận hành 
ngày 27/5/1994, chỉ sau 2 năm xây 
dựng thần tốc theo phương thức vừa 
thiết kế vừa thi công. Sau khi đóng 
điện đưa vào vận hành máy biến áp 
500kV tại Đà Nẵng (9/1994) và Pleiku 
(tháng 11/1994), tình hình cung cấp 
điện cho miền Trung, miền Nam đã 
được giải quyết căn cơ.

 “Trục xương sống” này không chỉ 
hoàn thành sứ mệnh cấp bách là giải 
quyết tình trạng thiếu điện, tạo nền 
tảng và động lực phát triển kinh tế - 
xã hội cho các tỉnh miền Trung, miền 
Nam thời kỳ đó, mà còn tạo liên kết 

lưới điện 3 miền, thống nhất hệ thống 
truyền tải cả nước.

Để thực hiện được công trình 
tải điện qua đường dây 400kV với 
khoảng cách dưới 700km, các nước 
tiên tiến phải mất khoảng 7 - 8 năm. 
Nhưng đường dây 500 kV Bắc - Nam 
của ta, với chiều dài 1.487km nhưng 
chỉ thực hiện xong trong… 2 năm.

Ngày 5/4/1992, Chủ tịch Hội 
đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt phát lệnh 
khởi công công trình đường dây 500 
kV Bắc – Nam, đó như là “thời khắc nổ 
phát súng lệnh cho đội quân năng 
lượng tiến vào cuộc chinh phục kỳ vĩ”.

Bản thân ông Vũ Ngọc Hải cũng 
đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong 
thời gian thực hiện đường dây, nhưng 
với khát vọng xây dựng công trình 
lịch sử của tương lai, sức người, sức 
của đã được huy động tối đa, nhờ 
đó đường dây 500 kV đã hoàn thành 
nhanh chóng trong 2 năm.

Kỳ tích không tưởng ấy đã thúc 
đẩy kinh tế - xã hội của miền Nam 
phát triển mạnh mẽ như ngày hôm 
nay. 27 năm qua, đường dây siêu cao 
áp vẫn “thầm lặng” làm nhiệm vụ tải 
điện từ Bắc vào Nam. Hơn 2 thập kỷ 
trôi qua, những người trực tiếp làm 
nên công trình vĩ đại này còn lại 
không nhiều, nhưng những ký ức 
về những ngày quần quật với cây 
rừng, núi đá và khoảnh khắc đóng 
điện thành công, hòa lưới 3 miền vẫn 
nguyện vẹn trong ký ức nhiều thế hệ 
ngành Điện.

ĐƯỜNG DÂY 500KV BẮC – NAM MẠCH 1: 

DẤU SON CỦA NGÀNH ĐIỆN VIỆT NAM

Hướng về nguồn sáng

Những bước chân thầm lặng của người thợ truyền tải ngày đêm bảo vệ tuyến
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Ôn lại chuyện xưa, ông Vũ Ngọc 
Hải  - Nguyên ủy viên Trung ương 
Đảng, Bộ trưởng Bộ Năng lượng cho 
biết, thời điểm đó đã có rất nhiều ý 
kiến phản đối xây dựng công trình 
này. Thậm chí, một giáo sư Việt kiều từ 
Pháp còn viết thư gửi cho tất cả các ủy 
viên Bộ Chính trị để nêu 3 vấn đề: Thứ 
nhất, thời gian xây dựng trong 2 năm 
là quá ngắn, không khả thi. Thứ hai, về 
mặt kỹ thuật, đường dây với chiều dài 
gần 1.500 km sẽ không thể tải điện ổn 
định vào miền Nam. Thứ ba, chi phí xây 
dựng sẽ vượt xa dự toán ban đầu. “Tôi 
khẳng định với cố Thủ tướng Võ Văn 
Kiệt, lúc đó là Chủ tịch Hội đồng Bộ 
trưởng, rằng dứt khoát xử lý được cả 3 
vấn đề đó” – ông Vũ Ngọc Hải nhớ lại.

Với những quyết định lịch sử táo 
bạo, đột phá và chính xác, đặc biệt là 
dấu ấn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, 
công trình đường dây 500 kV Bắc - 
Nam mạch 1 đã được xây dựng và trở 
thành một dấu son của ngành Điện 
lực Việt Nam.

Sau 27 năm đưa vào vận hành, 
đường dây truyền tải điện 500 kV Bắc 
– Nam mạch 1 đã có những đóng góp 
to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước và luôn giữ vai trò 
quan trọng nhất của hệ thống truyền 
tải điện quốc gia.

“Trục xương sống” ngày càng 
vững chắc hơn, khi đường dây 500 kV 
Bắc – Nam mạch 2 với chiều dài gần 

1.600 km từ TBA 500 kV Thường Tín 
đến TBA 500 kV Phú Lâm được đưa 
vào vận hành (từ tháng 9/2015). Hiện 
nay, EVN/EVNNPT đang khẩn trương 
triển khai thi công xây dựng cụm 
dự án ĐD 500 kV Vũng Áng - Quảng 
Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2 với tổng 
chiều dài gần 750 km để hoàn thiện 
đường dây 500 kV Bắc – Nam mạch 
3. Từ những kỳ tích năm xưa, những 
người làm điện Việt Nam đã và đang 
tiếp tục tạo nên những mốc son mới 
của ngành Điện lực Việt Nam.

Sau hơn 10 năm vận hành 
đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 
1, ngày 23/9/2005, ngành Điện Việt 
Nam lại có thêm một kỳ tích là hoàn 
thành đóng điện, đưa vào vận hành 
đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 2 
(Nho Quan - Phú Lâm).

Với việc đưa vào vận hành 2 
mạch đường dây 500kV Bắc - Nam 
đã giải quyết tình trạng thiếu điện rất 
lớn ở miền Bắc và đặc biệt là Hà Nội 
trong giai đoạn 2005-2008. Ngoài ra, 
2 mạch đường dây 500kV Bắc - Nam 
đã thực sự là “trục xương sống” của 
hệ thống truyền tải điện quốc gia 
theo cả hai chiều, nâng cao độ an 
toàn, ổn định cung cấp và chất lượng 
điện, đồng thời tạo điều kiện để khai 
thác tối ưu các nguồn điện hiện có 
trong hệ thống.

Sau 27 năm vận hành đường dây 
500kV Bắc - Nam mạch 1 và 16 năm 
vận hành đường dây 500kV mạch 2, 
mặc dù công trình đi qua nhiều địa 
hình khó khăn và hiểm trở nhưng cán 
bộ công nhân viên EVN, luôn đảm 
bảo hệ thống lưới điện truyền tải Bắc 
- Nam được thông suốt, các chỉ tiêu 
suất sự cố và thời gian ngừng cung 
cấp ở mức thấp hơn so với thiết kế.

Quốc Chiêu

Ngày 27/5 đi vào lịch sử ngành Truyền tải điện

"Vào lúc 19h07 ngày 27/5/1994, tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), Thủ tướng 
Võ Văn Kiệt đã ra lệnh hòa hệ thống điện Việt Nam, với 4 tổ máy của Nhà máy Thủy điện Hòa 
Bình, tại trạm Đà Nẵng, thông qua đường dây 500 kV, chính thức đưa hệ thống truyền tải điện 
siêu cao áp 500 kV của Việt Nam vào vận hành"
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Hồ sơ Hệ thống nhận diện 
thương hiệu EVN được Hội 
đồng thành viên EVN thông 

qua tại Nghị quyết số 230/NQ-EVN 
ngày 19/5/2021.

Sáng 28/5 vừa qua, EVN đã  tổ 
chức hội nghị trực tuyến giới thiệu Hồ 
sơ Hệ thống nhận diện thương hiệu 
của EVN. Hội nghị do Phó Tổng giám 
đốc EVN Võ Quang Lâm chủ trì. Có 
gần 40 điểm cầu kết nối đến các đơn 
vị thành viên của Tập đoàn trên toàn 
quốc. 

Hệ thống nhận diện thương 
hiệu  mới được ban hành bao gồm: 
Quy định thiết kế cơ bản biểu tượng 
thương hiệu EVN; cấu trúc thương 
hiệu các đơn vị thành viên của EVN; 
họa tiết đồ họa nhận diện EVN; bộ 
sưu tập hình tượng EVN; định hướng 

thư viện ảnh EVN; hướng dẫn thiết kế 
mẫu đồng phục khối văn phòng và 
đồng phục bảo hộ lao động.

Một số điểm nổi bật như: Hình 
ảnh nhãn hiệu EVN (logo EVN) sẽ xuất 
hiện tại tay áo trái của trang phục bảo 
hộ lao động của công nhân và trên mũ 
bảo hộ; trang phục bảo hộ lao động 
của công nhân EVN được quy định 
là màu cam, có sự phân biệt giữa các 
khối qua vạch phản quang trên trang 
phục; khối văn phòng cũng có đồng 
phục đồng nhất theo quy định; mẫu 
biển trụ sở chỉ sử dụng 1 mẫu thống 
nhất trong toàn Tập đoàn;...

Phó Tổng giám đốc EVN Võ 
Quang Lâm nhấn mạnh, Hệ thống 
nhận diện thương hiệu EVN là một 
trong những tài sản quan trọng 
thuộc sở hữu trí tuệ của Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam, cung cấp đầy đủ 
các công cụ, hướng dẫn cho việc xây 
dựng, quản trị và phát triển thương 
hiệu EVN nhất quán, lớn mạnh và 
nhân văn.

Cũng theo Phó Tổng giám đốc 
EVN, Tập đoàn sẽ phối hợp với đơn vị 
tư vấn tiếp tục hoàn thiện, phê duyệt 
Hệ thống nhận diện thương hiệu của 
các đơn vị thành viên của EVN trên cơ 
sở Hệ thống nhận diện thương hiệu 
của Tập đoàn. Đồng thời, EVN sẽ xây 
dựng và triển khai kế hoạch áp dụng 
Hệ thống nhận diện thương hiệu của 
EVN, Hệ thống nhận diện thương hiệu 
của các đơn vị thành viên của EVN.

Trong mười năm qua, Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam đã quan tâm đầu 
tư thích đáng cho công tác xây dựng 
thương hiệu một cách đồng bộ từ 
phát triển định hướng chiến lược đến 
các hoạt động quản trị, xuyên suốt 
mọi cấp độ và rộng khắp toàn Tập 
đoàn. Tháng 9/2009, Hồ sơ Hệ thống 
nhãn hiệu Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
được ban hành và tiếp tục cập nhật 
lần 2 vào tháng 3/2013.

Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu 
phát triển trong giai đoạn mới, năm 
2020, Tổ công tác nhận diện thương 
hiệu EVN được thành lập với sự tham 
gia của các Ban: Pháp chế, Kinh doanh, 
Truyền thông, Chiến lược, Nhân sự và 
Văn phòng Tập đoàn. Qua đó, triển 
khai dự án phát triển Hệ thống nhận 
diện thương hiệu của EVN. 

 Đình Ngà

EVN BAN HÀNH HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Hồ sơ Hệ thống nhận diện thương hiệu EVN vừa ban hành là sự bổ sung các tài sản 
thương hiệu chưa có trong Hồ sơ Hệ thống nhãn hiệu EVN trước đây. Qua đó, đáp ứng 
nhu cầu xây dựng, quản trị và phát triển thương hiệu EVN trong giai đoạn mới hiệu 
quả hơn, nhất quán hơn và tăng tính cạnh tranh, thuyết phục cao về các giá trị của EVN 
đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội.

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
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Những người công nhân TTĐ 
trên mặt trận tư tưởng

Năm 1994 đường dây 500kV 
Bắc Nam được đưa vào vận hành, 
Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) 
được giao nhiệm vụ tiếp quản vận 
hành 946 vị trí cột với chiều dài 
404,983 km đường dây 500kV Hòa 
Bình - Hà Tĩnh 1 (ĐD 550kV Mạch 1), 
đi qua địa bàn 5 tỉnh khu vực miền 
Bắc. Các vị trí cột và đường dây đi 
chủ yếu nằm ở địa hình phức tạp, 
đồi núi cao, đường ra vào tuyến hầu 
hết là những con đường mòn dân 
sinh, luôn tiềm ẩn những nguy cơ 
cháy nổ, đe dọa mất an toàn và sự 

cố đối với đường dây. Tình hình an 
ninh trên các tuyến đường dây khó 
kiểm soát, do nhận thức về công tác 
PCCN của người dân dọc tuyến về 
an toàn cho lưới điện chưa cao. Từ 
những ngày đầu tiếp quản vận hành 
đường dây, những người “lính” TTĐ 
trong độ tuổi mười tám đôi mươi 
hừng hực khí thế và niềm tin khi 
được giao trọng trách tiếp quản vận 
hành, giữ cho dòng điện huyết mạch 
của 3 miền Bắc - Trung - Nam được 
thống nhất.

Với tính chất quan trọng là một 
công trình trọng điểm về kinh tế 
của đất nước, ngày 24/3/1994 Thủ 

tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ 
thị 110TTg về công tác bảo vệ đường 
dây 500 kV Bắc Nam.

Nhận thức sâu sắc về trách 
nhiệm của mình, những trăn trở về 
nghề nghiệp luôn thường trực trong 
tâm trí mỗi người công nhân TTĐ, 
luôn thôi thúc họ phải vươn lên để 
tìm ra những giải pháp mới, nhằm 
đảm bảo cho đường dây vận hành 
an toàn liên tục. Từ đó những người 
công nhân TTĐ lúc bấy giờ bắt đầu 
tiến quân vào mặt trận tư tưởng. Với 
phương châm “Làm cho dân tin - nói 
cho dân hiểu” họ đến với dân, gần gũi 
với người dân, để tạo dựng mối quan 
hệ mật thiết, ngoài những ngày trên 
tuyến mọi người tranh thủ giúp dân, 
mài từng cây dao, tra từng cán cuốc, 
chia ngọt sẻ bùi, giúp người dân ổn 
định nơi ở, gặp gỡ từng người dân, 
đưa các cháu đến trường.... Dấu chân 
của những người công nhân truyền 
tải, đã in đậm trên từng nẻo đường, 
từ thôn bản đến thành thị, từng hộ 
gia đình, đến gặp gỡ từng người dân 
và rồi người “lính” TTĐ đã tạo được sự 
đồng thuận người dân trong công 
tác bảo vệ - PCCN an toàn hành lang 
lưới điện.

Những sáng kiến kinh nghiệm 
được khởi nguồn từ gian khó trong 
công tác bảo vệ an toàn đường dây 
500kV

Những ngày đầu khi quản lý 
đường dây 500 kV Bắc - Nam, hầu 
như tất cả những người công nhân 
đều choáng ngợp bởi địa hình rừng 
núi hiểm trở, cây cối bạt ngàn, đường 
ra vào tuyến chủ yếu là lối mòn, thậm 

NGƯỜI LÍNH TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1
 VỚI ĐƯỜNG DÂY 500 KV BẮC - NAM NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ

Tự hào cho những người công nhân Truyền tải điện (TTĐ), bởi họ là những người tiên phong tiếp 
quản vận hành ngay từ những ngày đầu kết nối dòng điện 3 miền Bắc-Trung - Nam. Có lẽ cũng vì vậy 
mà dù gặp khó khăn, trở ngại như địa hình đồi núi hiểm trở, thiên tai khắc nghiệt, cán bộ công nhân 
TTĐ luôn bám tuyến đường dây (ĐD) để dõi theo từng dòng chảy của nguồn điện huyết mạch đường 
dây 500kV Bắc-Nam.

Cột 54 (xuất tuyến ĐD 500kV Bắc - Nam mạch 1)
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chí bị chia cắt bởi sông ngòi, khe 
suối... quả thật “trong cái khó lại ló 
cái khôn”, những người lính truyền tải 
đã tự mình “tìm ra sáng kiến”. Phương 
châm “dựa vào sức dân, lấy dân làm 
gốc” được đội ngũ những người “lính 
thợ” của TTĐ thời đó vận dụng triệt để 
và đạt hiệu quả cao.

 Điểm sáng trong công tác tuyên 
truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới 
điện cao áp là TTĐ Thanh Hóa. Năm 
1997, bằng sự sáng tạo và quyết đoán, 
dám nghĩ, dám làm của tập thể lãnh 
đạo TTĐ Thanh Hoá cùng với sự tham 
gia hỗ trợ tích cực của các Cấp uỷ 
Đảng, Chính quyền địa phương và sự 
đồng thuận của người dân dọc tuyến 
đường dây, phong trào “Xã hội hoá 
công tác bảo vệ đường dây 500kV" 
được khởi xướng và áp dụng thực thi 
trên địa bàn huyện Như Xuân. Với kết 
quả sau 2 năm thực hiện cuộc vận 
động đã chuyển đổi trên 100ha diện 
tích cây mía - cây luồng có nguy cơ 
cháy nổ trong hành lang sang trồng 
các loại cây ăn quả, cây dứa gai, cây 
lạc, loại trừ hoàn toàn nguy cơ cháy 
nổ do chủ quan của con người gây 
nên và trở thành cái “Nôi” của phong 
trào "Xã hội hoá công tác bảo vệ 
đường dây 500kV" trên địa bàn Thanh 
Hoá hôm nay.

Những năm tiếp theo, với mục 
tiêu tạo sự chuyển biến sâu rộng cả 
cách nghĩ, cách làm của người dân 

dọc tuyến, nhân rộng mô hình. Với 
sự chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy, 
đoàn thanh niên PTC1 các TTĐ quản 
lý, vận hành ĐD 500kV đã phối hợp 
với Đoàn Thanh Niên các tỉnh, thành 
phát động phong trào, tổ chức cuộc 
thi sáng tác kịch và tiểu phẩm với 
nhiều chủ đề “tích cực bảo vệ - PCCN 
lưới TTĐ Quốc gia”… những cuộc thi 
như vậy đã thu hút hàng ngàn người 
dân trên địa bàn có ĐD cao áp đi qua 
tham gia hưởng ứng, cũng từ phong 
trào này hàng nghìn lượt Đoàn viên 
thanh niên trên địa bàn đã tự nguyện 
tham gia hỗ trợ ngày công cùng với 
người công nhân TTĐ giải phóng 
hàng nghìn m2 cây rừng hỗn tạp 
trong hành lang đường dây, bồi đắp 
hàng ngàn m3 đất móng cột, đường 
ra vào tuyến bị xói lở cũng như hạn 
chế được vấn nạn thả diều trong 
hành lang lưới điện cao áp….

Không dừng lại ở bài học xưa, 
hình thức tuyên truyền vận động 
bằng văn nghệ - sân khấu hóa, kẻ vẽ 
các biển báo, pano, áp phích... nay đã 
được TTĐ Thanh Hoá kết hợp song 
hành cùng với các phương tiện truyền 
thông mang sắc màu của người công 
nhân TTĐ đến với công chúng thông 
qua các bản tin, phóng sự và các cuộc 
thi tìm hiểu về pháp luật. Điển hình 
như cuộc thi về an toàn điện và PCCN 
lưới TTĐ năm 2008 đã thu hút đông 
đảo các tầng lớp nhân dân tham gia 

hưởng ứng sôi nổi với hơn 120.000 
bài dự thi của người dân thuộc nhiều 
các đối tượng khác nhau.

Vững tin trên những cung 
đường mới

Những nỗ lực không ngừng 
của người công nhân TTĐ trên cung 
đường truyền tải điện 500kV Bắc Nam 
27 năm qua là sự khởi nguồn đáng 
tự hào, là tiền đề để người “lính” TTĐ 
hôm nay đã và đang kế thừa và vững 
tin trên con đường mới, sẵn sàng đón 
nhận QLVH đường dây 500kV Mạch 
2, Mạch 3 và sự phát triển vượt bậc 
của hệ thống lưới TTĐ Quốc gia. Đó 
không chỉ là sự kết nối các thế hệ mà 
còn là sự vươn lên làm chủ thiết bị, làm 
chủ khoa học - công nghệ, đoàn kết, 
chung sức, chung lòng, phát huy trí 
tuệ tập thể, cùng với sự quan tâm chỉ 
đạo sát sao của lãnh đạo Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia và Công ty 
Truyền tải điện 1, sự vào cuộc tích cực 
của các Cấp ủy Đảng, Chính quyền và 
sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân các 
địa phương sẽ tạo niềm tin và là cơ sở 
vững chắc để PTC1 vững bước vươn 
lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
quản lý vận hành đường dây 500kV 
nói riêng và hệ thống lưới TTĐ nói 
chung, cung cấp điện an toàn liên tục, 
phục vụ đắc lực cho phát triển Kinh 
tế - Xã hội và An ninh - Quốc phòng 
của Đất nước.

Nhìn lại chặng đường 27 năm 
đã đi qua, hình ảnh từng đoàn quân 
hừng hực khí thế, háo hức tiếp quản 
đường dây 500kV, ngày đêm nằm 
rừng, giải phóng hành lang tuyến 
vắt rừng lạo xạo dưới chân. Hình ảnh 
những người thợ đường dây, ngày 
ngày cheo leo trên cột miệt mài, xiết 
từng ê cu, sơn từng đốm rỉ... dưới 
cái nắng nóng đến rát bỏng, cái giá 
rét đến bầm da, tím thịt của khí hậu 
khắc nghiệt Bắc Miền Trung... gian 
nan, vất vả vì mục tiêu đường dây 
vận hành an toàn - truyền tải liên 
tục. Tất cả những hình ảnh đó như 
đang còn hiện hữu đủ để cảm nhận 
hết ý nghĩa của chiều dài đường dây 
500kV Bắc-Nam hôm nay.

Mạnh Hùng – Quốc ChiêuĐi dây kiểm tra, bảo dưỡng đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 1
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Tiếp tục chia sẻ với những khó 
khăn của khách hàng là cơ sở lưu 
trú du lịch bị ảnh hưởng của dịch 
bệnh kéo dài và các cơ sở cách ly, 
cơ sở y tế phòng chống COVID-19, 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã 
chủ động báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ và Bộ Công Thương 
cho phép thực hiện việc giảm 
giá điện, giảm tiền điện đợt 3. 

Ngày 02/6/2021, Chính phủ đã 
ban hành Nghị quyết số 55/
NQ-CP về phương án hỗ trợ 

giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) 
cho các khách hàng sử dụng điện.

Ngày 3/6/2021,  Bộ Công 
Thương đã  có Quyết định số 3163/
BCT-ĐTĐL gửi Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam và các Sở Công Thương 
các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung 
ương hướng dẫn về việc hỗ trợ giảm 
giá điện, giảm tiền điện cho khách 
hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi 
dịch COVID-19 đợt 3.

Theo đó, giảm giá bán điện từ 
mức giá bán lẻ điện áp dụng cho 
kinh doanh bằng mức giá bán lẻ 
điện áp dụng cho các ngành sản 
xuất (quy định tại Quyết định số 
648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của 
Bộ Trưởng Bộ Công Thương về điều 
chỉnh mức giá bán lẻ điện bình 
quân và quy định giá bán điện) cho 
khách hàng sử dụng điện là cơ sở 
lưu trú du lịch  theo Quy định tại 
Luật Du lịch năm 2017 và các văn 
bản có liên quan.

Giảm tiền điện (giá trị trước 
thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ 
phòng, chống dịch COVID-19 không 
thu phí, mua điện từ Tổng công ty 
Điện lực/Công ty Điện lực thuộc Tập 

đoàn Điện lực việt Nam và các đơn vị 
bán lẻ điện; trong đó: 

- Giảm 100% tiền điện  cho các 
cơ sở đang thực hiện làm nơi cách 
ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân 
nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.

- Giảm 20% tiền điện cho các 
cơ sở y tế đang được dùng để khám, 
xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi 
nghiễm, đã nhiễm COVID-19.

Bộ Công Thương cũng nêu rõ, 
không thực hiện hỗ trợ giảm tiền 
điện đối với các cơ sở phục vụ phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 thu phí 
cách ly y tế tập trung theo chỉ đạo của 
Chính phủ tại Nghị quyết số 16/NQ-
CP ngày 08/2/2021 về chi phí cách ly 
y tế, khám chữa bệnh và một số cơ 
chế đặc thù trong phòng, chống dịch 
COVID-19.

Thời gian hỗ trợ giảm giá điện, 
tiền điện cho khách hàng  sử dụng 
điện là 7 tháng, kể từ kỳ hóa đơn tiền 
điện tháng 6/2021 đến kỳ hóa đơn 
tiền  điện tháng 12/2021. Sau thời 
gian giảm giá điện, giảm tiền điện, 

việc áp dụng giá bán điện thực hiện 
theo quy định tại Quyết định số 648/
QĐ-BCT hoặc quy định khác thay thế.

Theo ước tính của EVN, số tiền 
hỗ trợ giảm giá điện đợt 3 cho khách 
hàng là cơ sở lưu trú du lịch khoảng 
1.470 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế 
VAT), cho các cơ sở phục vụ phòng, 
chống dịch COVID-19 khoảng 100 tỷ 
đồng.

Mặc dù EVN cũng gặp rất nhiều 
khó khăn do tác động của dịch 
COVID-19 nhưng trên tinh thần tích 
cực chia sẻ với những khó khăn trong 
sản xuất kinh doanh của các khách 
hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng 
của dịch bệnh COVID-19 và các cơ sở 
cách ly, cơ sở y tế phòng chống dịch, 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã kịp 
thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và 
các Bộ ngành để cho phép thực hiện 
việc giảm giá điện, giảm tiền điện 3 
đợt trong các năm 2020 và 2021 với 
tổng số tiền là hơn 13.800 tỷ đồng.

Mai Hương – Phương Bá

EVN TIẾP TỤC GIẢM GIÁ ĐIỆN, TIỀN ĐIỆN ĐỢT 3

 DO ẢNH HƯỞNG COVID-19

Ảnh minh họa
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Thực hiện theo chủ trương và chỉ 
đạo của lãnh đạo Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam (EVN), Tổng công 

ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) 
và PTC2 về việc nhanh chóng tổ chức 
triển khai tiêm vắc xin phòng ngừa vi 
rút SARS-CoV-2 cho lực lượng quản lý 
vận hành hệ thống điện. TTĐ KonTum 
đã lập danh sách và làm việc trực tiếp 
với Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Kon Tum và 
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon 
Tum để có sự hỗ trợ của địa phương, 
tiến hành tiêm vắc xin phòng dịch cho 
công nhân quản lý vận hành hệ thống 
điện quốc gia.

Đợt tiêm phòng ngừa vi 
rút  SARS-CoV-2 cho các Đội đường 
dây , Văn phòng TTĐ và tổ thao tác 
lưu động Kon Tum được bắt đầu từ 
ngày 07/6/2021. Qua sàng lọc sức 
khỏe ban đầu các cơ quan y tế đã 
tiêm cho 35 CBCNV cho các đơn vị 

Đội Truyền tải điện (TTĐ) Đăk Glei, 
Đội TTĐ Đăk Tô , Đội TTĐ Kong Plông 
và tiếp tục tiêm cho các đối tượng 
còn lại trong thời gian đến. (Qua 
sàng lọc có một số CBCNV không 
đảm bảo sức khỏe như: Kháng thuốc 
kháng sinh, huyết áp cao, thấp và 
một số bệnh khác không tiêm đợt 
này, tiếp tục theo dõi để tiêm trong 
thời gian phù hợp).

Theo cơ quan y tế địa phương 
đợt tiêm ngừa lần này được sử dụng 
vắc xin loại AstraZeneca được trung 
tâm các cơ sở tiêm phòng bảo quản 
đúng tiêu chuẩn an toàn. Tại các 
điểm tiêm phòng, cơ quan Y tế đã bố 
trí đầy đủ các bộ phận, phương tiện 
từ khám sàng lọc trước tiêm, khu vực 
tiêm, phòng chờ sau tiêm và phương 
tiện sơ cấp cứu cần thiết.

Sau khi tiêm xong mũi thứ nhất 
thì sau khoảng 8 đến 12 tuần sẽ tiếp 

tục được tiêm mũi thứ hai. TTĐ Kon 
Tum và cơ quan Y tế đã nhắc nhở số 
CBCNV đã tiêm luôn theo dõi sát sao 
tình trạng sức khỏe của bản thân, 
các triệu chứng sau khi tiêm (nếu có) 
báo cáo kịp thời để có các bước xử 
lý cụ thể…Bên cạnh đó dù đã được 
tiêm ngừa TTĐ Kon Tum tiếp tục đề 
nghị CBCNV tiếp tục thực hiện các 
giải pháp 5K để phòng tránh dịch 
Codid-19 đang diễn biến phức tạp 
trong cộng đồng.

Việc TTĐ Kon Tum phối hợp với 
cơ quan Y tế tổ chức tiêm vắc xin ngừa 
vi rút SARS-CoV-2 đảm bảo sức khỏe 
CBCNV trong đơn vị, đáp ứng mọi 
nhiệm vụ do cấp trên giao bảo đảm 
nhiệm vụ kép đảm bảo phòng chống 
dịch hiệu quả và quản lý vận hành an 
toàn, cung cấp điện liên tục, ổn định 
phục vụ các nhu cầu của xã hội.

Quang Thắng

TRUYỀN TẢI ĐIỆN KON TUM TỔ CHỨC 
TIÊM VẮC XIN NGỪA VI RÚT SARS-COV-2

 

Để phòng chống dịch Covid-19 , mới đây Truyền tải điện (TTĐ) Kon Tum là đơn vị 
đầu tiên của Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) phối hợp với cơ quan y tế địa phương 
tổ chức tiêm vắc xin ngừa vi rút SARS-CoV-2 cho lực lượng quản lý vận hành hệ thống 
điện Quốc gia.        

TTĐ Kon Tum phối hợp với cơ quan Y tế tổ chức tiêm vắc xin ngừa vi rút SARS-CoV-2
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Tận dụng lợi thế là một trong 
những địa phương có bờ biển 
dài qua 18 xã tập trung tại 2 

huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh với địa 
hình cát trắng ven biển. Quảng Bình 
đã và đang thay đổi từng ngày nhờ 
phát triển ngành nuôi trồng thủy sản 
trên cát. Những năm gần đây người 
dân không chỉ nuôi tôm trên cát cho 
thu nhập cao mà trong nhiều năm 
qua, nhiều loại thủy sản khác có giá 
trị kinh tế cũng đã được phát triển và 
nhân rộng ở Quảng Bình.

Trao đổi với phóng viên, Ông Võ 
Đại Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng quản 
trị Công ty cổ phần Thanh Hương 
(huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) 
cho biết, trong những năm gần đây, 
người nuôi tôm ở thôn Tân Định, xã 

Hải Ninh rất yên tâm về vấn đề cấp 
điện. Đặc biệt là mùa nắng nóng sắp 
tới đây, người dân không phải lo mất 
điện và nếu có mất điện thì được 
thông báo trước, còn thời gian mất 
điện cũng không lâu.

Hiện nay, Điện lực Quảng Ninh 
hiện đang quản lý vận hành 209km 
đường dây trung thế và 207 trạm 
biến áp; trong đó có 127 trạm công 
cộng và 80 trạm chuyên dùng, cấp 
điện cho 30,790 khách hàng trên địa 
bàn huyện Quảng Ninh và xã Hồng 
Thủy, huyện Lệ Thủy. Do sản lượng 
điện tiêu thụ tập trung khá cao tại 
khu nuôi trồng thủy sản nên đơn vị 
rất quan tâm trong việc cấp điện cho 
bà con mùa nắng nóng này.

PC QUẢNG BÌNH ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN

AN TOÀN, ỔN ĐỊNH CHO VÙNG NUÔI TÔM

Hiện các tỉnh miền Trung đang bước vào mùa nắng nóng, kéo theo đó nhu cầu sử dụng 
điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất tăng cao. Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho 
khách hàng, Công ty Điện lực Quảng Bình (PC Quảng Bình) đã chủ động triển khai đồng bộ 
nhiều giải pháp để phục vụ khách hàng.

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao trên địa bàn xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh

Vệ sinh hotline đảm bảo cấp điện ổn định cho khu vực nuôi tôm 
Hải Ninh, huyện Quảng Ninh
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Để chủ động cấp điện ổn định và bảo đảm chất 
lượng điện năng phục vụ nhu cầu phụ tải tăng cao trong 
mùa nắng nóng, ngay từ quý I-2021, Điện lực Quảng Ninh 
đã triển khai thi công công trình sửa chữa lớn với khối 
lượng thay 4.404m dây XLPE/AC-50, 3.376m dây XLPE/AC-
70, 9.551m dây XLPE/AC-120, thay 41 bộ xà các loại, 14 
chụp đầu cột, 104 chuỗi polyme, 264 sứ đứng 24kV. Đồng 
thời, đơn vị lên phương án cân pha, san tải các trạm biến 
áp lệch pha, thực hiện hoán chuyển trạm biến áp Xuân 
Dục 5 và Cổ Hiền 1 ngày để chống quá tải Trạm Cổ Hiền 
1, bảo đảm vận hành cấp điện cho phụ tải cao khu vực xã 
Hiền Ninh.

Theo ông Phạm Ngọc Hoài, Giám đốc Điện lực Quảng 
Ninh: Ngoài những giải pháp cụ thể về mặt kỹ thuật mà 
đơn vị đang triển khai, nhằm góp phần giảm bớt áp lực 
cấp điện mùa nắng nóng, Điện lực Quảng Ninh mong 
muốn khách hàng tích cực tiết kiệm điện, ưu tiên sử dụng 
các thiết bị tiêu thụ điện có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng để 
vừa bảo đảm an toàn, vừa hạn chế tối đa sự cố tai nạn điện 
có thể xảy ra.

Mặt khác, để bảo đảm cung cấp điện liên tục, ổn định 
cho các khách hàng sử dụng điện nuôi tôm, lãnh đạo Điện 
lực Quảng Ninh đã chỉ đạo Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 
phối hợp với Đội Quản lý vận hành đường dây và trạm 
biến áp cùng các tổ quản lý khu vực để thực hiện rà soát 
tình trạng hoạt động các tụ bù hạ thế trên lưới, theo dõi 
thông số vận hành trên hệ thống đo xa để đưa ra phương 
thức vận hành tụ bù hợp lý và hiệu quả, tránh hiện tượng 
bù dư, bù thiếu gây ảnh hưởng đến chất lượng điện năng.

Bên cạnh đó, đơn vị còn triển khai bắn Camera nhiệt 
kiểm tra nhiệt độ mối nối, kịp thời phát hiện các điểm 
xung yếu để sớm đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời. Nhờ 
vậy, tình trạng quá tải cục bộ trạm biến áp và đường dây 
đã được tập trung khắc phục, sản lượng cung cấp đáp ứng 
nhu cầu phát triển nuôi tôm và sinh hoạt của khách hàng 
trên toàn huyện.

Không chỉ riêng huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), với 
các nỗ lực đầu tư phát triển và cải tạo hệ thống lưới điện 
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến nay, tình hình cấp điện 
tại nhiều huyện trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện đáng 
kể. Tình trạng quá tải cục bộ trạm biến áp và đường dây 
đã được tập trung khắc phục, sản lượng cung cấp đáp ứng 
nhu cầu phát triển nuôi tôm, thủy hải sản.

Ông Hoàng Hiếu Trung, Giám đốc Công ty Điện lực 
Quảng Bình cho biết, mùa nắng nóng này, công ty đã chỉ 
đạo các phòng, đơn vị thực hiện rà soát tình trạng hoạt 
động các tụ bù hạ thế trên lưới; theo dõi thông số vận 
hành trên hệ thống đo xa để đưa ra phương thức vận 
hành tụ bù hợp lý và hiệu quả, tránh hiện tượng bù dư, bù 
thiếu gây ảnh hưởng đến chất lượng điện năng. Bên cạnh 
đó, đơn vị còn triển khai bắn camera nhiệt kiểm tra nhiệt 
độ mối nối, kịp thời phát hiện các điểm xung yếu để sớm 
đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời.

Lê Quốc

Có thể khẳng định “lợi ích” là điều thấy rõ khi 
ngành Điện áp dụng công nghệ sửa chữa điện hotline 
vào công tác quản lý vận hành lưới điện. Là công nghệ 
tiên tiến được triển khai rộng rãi trên thế giới, hiện nay 
công nghệ này đã và đang được các đơn vị thành viên 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói chung, Công ty Điện 
lực Hà Tĩnh nói riêng tiếp cận thực hiện, mang lại hiệu 
quả tích cực.

 

Ngoài 04 đội vệ sinh cách điện hotline thực hiện 
nhiệm vụ vệ sinh cách điện đang mang điện bằng 
nước áp lực cao, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chính 

thức thành lập tổ sửa chữa điện nóng hotline trên lưới 
điện 22kV đang mang điện (ngày 10/3/2021) thuộc Đội 
QLVHLĐCT Hà Tĩnh sau khi đào tạo nhân lực và đầu tư 
trang thiết bị, công cụ, dụng cụ tân tiến, hiện đại.

Phổ biến an toàn trước khi làm việc

Gần 02 tháng hoạt động với chức năng quản lý 
phương tiện, thiết bị và triển khai thực hiện kế hoạch 
công tác sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế, đấu nối các 
thiết bị trên lưới đang mang điện 22kV giờ đây các 
thành viên trong tổ hotline đã vững vàng tay nghề, thao 
tác tự tin, nhuần nhuyễn với gần 70 phiên công tác sửa 
chữa nóng gồm các nội dung công việc như: Tách lèo 
đấu nối; xử lý tiếp xúc cầu dao kém; thay chống sét van; 
lắp mới cầu dao phụ tải; thay dây buộc cổ sứ định hình 
chống phóng điện bề mặt và xử lý các khiếm khuyết 
cung, lèo… đã được tổ sửa chữa hotline thực hiện trong 
thời gian qua.

Để hoạt động có hiệu quả, trước đó, tổ được Công 
ty cử đi học tập nghiệp vụ thi công, sửa chữa điện nóng 
hotline tại Trường cao đẳng Điện lực miền Bắc; huấn luyện 
sát hạch đạt yêu cầu về lý thuyết và thực hành trên đường 
dây đang mang điện tại thao trường hotline sau đó tiếp 
tục sát hạch trên lưới điện 22kV của Công ty Điện lực Hà 
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Tĩnh. Qua đào tạo và sát hạch thực 
tế, các thành viên trong tổ không chỉ 
vững vàng về chuyên môn, kỹ thuật 
mà còn tạo tâm lý vững vàng, bình 
tĩnh cho các tổ viên, nâng cao ý thức 
kỹ luật, tuân thủ nghiêm ngặt các 
quy định, quy trình an toàn lao động.

Anh Nguyễn Văn Như - Tổ trưởng 
tổ hotline cho biết: “Khi chuyển sang 
công việc hotline, mới đầu anh em 
trong tổ còn nhiều bỡ ngỡ. Tuy 
nhiên, trải qua quá trình được đào 
tạo, huấn luyện bài bản, nắm bắt kịp 
thời kỹ thuật mới, đến nay các thành 
viên trong tổ đã làm chủ công nghệ 
khi tiếp cận với lưới điện. Trong quá 
trình thi công, các thành viên luôn có 
ý thức nhắc nhở, giám sát lẫn nhau, 
tuyệt đối không có động tác thừa 
nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn khi 
thực hiện nhiệm vụ.

Trước đây dù một sự cố nhỏ 
cũng phải cắt điện mới có thể tiến 

hành khắc phục thì giờ đây trong 
quá trình xử lý, sửa chữa, thay thế… 
khách hàng vẫn có thể sử dụng điện 
bình thường, các hoạt động sinh 
hoạt, sản xuất kinh doanh không bị 
gián đoạn, anh Như cho biết thêm.

Có thể thấy, công nghệ sửa chữa 
hotline đi vào hoạt động đã mang lại 
nhiều lợi ích thiết thực, các nội dung 
công việc trên lưới đã được rút gọn, 
giúp tiết kiệm thời gian, ngăn ngừa, 
giảm thiểu sự cố trên lưới điện, giảm 
tổn thất điện năng, góp phần tăng 
năng suất lao động, nâng cao độ 
tin cậy cung cấp điện đáp ứng nhu 
cầu sử dụng điện ngày càng cao của 
khách hàng, đặc biệt là các cơ quan, 
doanh nghiệp hoạt động   sản xuất 
kinh doanh./.

 Phương Thảo

HIỆU QUẢ TÍCH CỰC 
TỪ CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA ĐIỆN NÓNG

Các công tác chuẩn bị vào phiên làm việc cũng rất cẩn thận, tỷ mỷ, đúng quy 
trình an toàn lao động

Sửa chữa hotline đòi hỏi đảm bảo an toàn tuyệt đối
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Quảng Ngãi hiện có 3 nguồn 
phát điện gồm: Nhà máy 
điện diesel tại chỗ; điện mặt 

trời; thủy điện vừa và nhỏ. Trong đó, 
nguồn điện mặt trời từ 2 nhà máy 
điện là Bình Nguyên (49MWp), Mộ 
Đức (19MWp) và hệ thống điện mặt 
trời mái nhà, với tổng công suất 
164.504 kWp. Nguồn từ thủy điện có 
10 thủy điện vận hành, tổng công 
suất thiết kế gần 300MW. Vì thế, so 
với mùa khô những năm trước, năm 
nay nguồn điện được cho là dồi dào 
hơn.

Phân tích về nguồn điện cho 
thấy, hiện đang là mùa khô- mùa 
cao điểm phát điện từ điện mặt trời. 
Vì thế, công suất phát điện từ nguồn 
điện này sẽ đạt công suất cực đỉnh, 
với ước tính vào những ngày nắng 
nhiều, công suất sẽ đạt từ 80 - 90%. 
Ngoài kết nối vào hệ thống lưới điện 
của ngành điện, hiện còn rất nhiều 
hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời áp 
mái để phục vụ nhu cầu cho gia đình.

Về nguồn điện từ các thủy điện, 
tuy bước vào mùa khô hạn, song 

do nguồn nước được tích từ mùa 
mưa cuối năm 2020 khá dồi dào, 
nên công suất các thủy điện có hồ 
chứa như Đắkđrinh (125MW), Đăkre 
(60MW), Sơn Trà (60MW), Hà Nang 
(11MW), Nước Trong (16,5MW) hầu 
như đang phát ở công suất lớn. Đại 
diện Công ty CP Thủy điện Đắkđrinh 
cho biết: Mùa khô năm nay, tình 
hình phát điện có nhiều thuận lợi. 
Tháng 5, nhà máy phát công suất từ 
70 - 80%. Những ngày sắp tới, do yêu 
cầu của điều tiết nước về vùng hạ du 
để chống hạn, công suất phát điện 
tùy từng thời điểm sẽ tăng cao hơn. 
Hiện tại, lượng nước tích trong hồ 

còn nhiều, cộng với mưa dông đưa 
lượng nước bổ sung về hồ chứa bình 
quân khoảng 10 m3/s. Nguồn nước 
dồi dào, nên nhà máy có thể phát đạt 
công suất thiết kế, nếu có yêu cầu từ 
ngành điện.

Theo Giám đốc Công ty Điện 
lực Quảng Ngãi Lê Hoàng Anh Dũng: 
“Dự báo phụ tải mùa nắng nóng năm 
2021 sẽ tăng 10% so với cùng kỳ năm 
trước. Ngành điện đã xây dựng các 
phương án, nhằm nâng cao độ tin 
cậy cung cấp điện, tăng cường đầu tư 
xây dựng các công trình chống quá 
tải và đáp ứng mức tăng trưởng phụ 
tải theo từng khu vực. Đảm bảo cung 
cấp điện an toàn và ổn định, không 
điều hòa tiết giảm sản lượng điện, 
trừ trường hợp bất khả kháng. Ngành 
điện mong khách hành nâng cao ý 
thức tiết kiệm điện, nhằm giảm áp lực 
cho ngành điện".

Đối với Nhà máy thủy điện Sơn 
Trà (Sơn Tây), mùa khô năm nay được 
xem là "mùa ít căng thẳng nhất" trong 
vòng 4 năm kể từ khi đi vào vận hành. 
Theo đại diện của Nhà máy thủy điện 
Sơn Trà, đây là thủy điện bậc thang, 
nguồn nước vận hành phát điện phụ 
thuộc vào Nhà máy thủy điện Thượng 
Kon Tum. Nhiều năm qua, Nhà máy 
thủy điện Sơn Trà chỉ vận hành cầm 
chừng do thủy điện Thượng Kon Tum 
chưa xây dựng xong. "Tháng 3.2021, 
Nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum 
đã chính thức đi vào vận hành, thả 
nước về cho thủy điện Sơn Trà. Hiện 
tại, nước về hồ chứa bình quân 30 
m3/s, đảm bảo việc vận hành đạt 
công suất thiết kế", Tổng Giám đốc 
Công ty CP 30/4 Quảng Ngãi - chủ 
đầu tư Nhà máy thủy điện Sơn Trà 
Đinh Gia Nội cho biết.

Thanh Nhị - Hải Triều

PC QUẢNG NGÃI ĐẢM BẢO
CUNG ỨNG ĐIỆN CHO MÙA NẮNG NÓNG 2021

Bước vào cao điểm mùa khô, 
ngành điện đã sẵn sàng triển 
khai kịch bản cung ứng điện phù 
hợp. Dù vậy, khách hàng cần 
nâng cao ý thức tiết kiệm điện, 
để đảm bảo nguồn điện phục vụ 
sinh hoạt, sản xuất.

Nhà máy điện mặt trời Bình Nguyên
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Theo đó, Công ty đã khẩn trương 
lập phương án, triển khai cách 
ly tập trung tại nơi làm việc đối 

với toàn bộ cán bộ TTĐKX, tổ thao tác 
lưu động, nhân viên trực vận hành 
thuộc Đội QLVHLĐCT và các Điện lực 
bắt từ 14h00 ngày 05/6/2021, đảm 
bảo tránh lây nhiễm chéo virút SARS-
CoV-2.

Ngay trong đêm 05/6, Ban chỉ 
đạo Phòng chống dịch Covid-19 
Công ty đã có công văn gửi các đơn 
vị trực thuộc, triển khai một số nhiệm 
vụ trọng tâm, cấp bách, yêu cầu toàn 
thể CBCNV nâng cao ý thức cảnh giác, 
phòng ngừa và thực hiện nghiêm túc 
mọi chủ trương, chỉ đạo của tỉnh, của 
ngành về việc phòng, chống dịch 
bệnh. Đồng thời yêu cầu các Điện lực, 

Đội QLVHLĐCT tập hợp danh sách cụ 
thể nhân lực đã trải qua công tác trực 
vận hành, quản lý vận hành đường 
dây và trạm... để sẵn sàng huy động 
trở lại vận hành trong trường hợp 
đơn vị có đối tượng nhiễm hoặc nghi 
nhiễm virút SARS-CoV-2.

Ngoài các cá nhân, bộ phận 
thuộc đối tượng cách ly tập trung, 
Công ty cũng yêu cầu CBCNV tiến 
hành đăng ký lịch làm việc online tại 
nhà, chỉ cắt cử người trực theo quy 
định; các đội sửa chữa, thí nghiệm, 
đội đường dây… thực hiện theo 
nguyên tắc chia ca, tách tốp để tăng 
tính dự phòng, hạn chế tiếp xúc.

Đến thời điếm hiện tại, Công ty 
đã chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm 
thiết yếu để phục vụ cho CBCNV 

trong thời gian cách ly và đảm bảo 
những người cách ly tại nơi làm việc 
có sức khỏe tốt…

Tính đến trưa ngày 06/6, trên địa 
bàn tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận 07 trường 
hợp dương tính với virút SARS-CoV-2. 
Để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho 
người lao động, Công ty đã yêu cầu 
các đơn vị báo cáo danh sách CBCNV 
ở trong vùng phong tỏa (sinh sống 
trên địa bàn có bệnh nhân dương 
tính với dịch Covid-19) để tổng hợp, 
theo dõi đồng thời nghiêm túc khai 
báo nếu có trường hợp CBCNV liên 
quan đến các địa điểm mà bệnh nhân 
đã từng đến để thực hiện cách ly theo 
quy định.

Nguyên Mạnh

DỊCH COVID -19 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP, PC HÀ TĨNH 

TIẾP TỤC CÁCH LY TẬP TRUNG LỰC LƯỢNG QUAN TRỌNG 

TRONG VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN
 

Trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt khi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
xuất hiện 02 ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng tại thôn Đoài Thịnh - xã Thạch Trung – thành 
phố Hà Tĩnh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất.

 
CBCNV PC Hà Tĩnh tuân thủ phòng chống dịch Covid-19 
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Huy động tối đa nguồn lực

Phấn khởi chia sẻ, ông Nguyễn 
Đức Tuyển – Giám đốc Ban QLDA các 
công trình điện miền Trung (CPMB) 
cho biết: Sáng 22/5, toàn bộ khó 
khăn vướng mắc về mặt bằng đoạn 
tuyến đường dây 500kV Dốc Sỏi - 
Pleiku 2 đã được tháo gỡ. 3 khoảng 
néo cuối cùng đã cơ bản được tháo 
gỡ mặt bằng gồm khoảng néo 19-25, 
25-29, 29-33 nằm trên địa bàn huyện 
Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Sau khi tháo gỡ vướng mắc 
trong công tác bồi thường giải 
phóng mặt bằng, lãnh đạo Ban, cán 
bộ Phòng Kỹ thuật và Phòng Đền 
bù thường xuyên có mặt trên công 
trường để tập trung điều hành công 

tác thi công các khoảng néo còn lại, 
tháo gỡ và xử lý kịp thời các khó khăn 
vướng mắc phát sinh trong quá trình 
thi công. Trong một số tình huống 
có phương án tăng cường, bổ sung 
nhân lực, phương tiện thi công cho 
các đội kéo dây (nếu không đảm 
bảo), điều động kịp thời vật tư trong 
quá trình thi công.

Ông Nguyễn Đức Tuyển – Giám 
đốc CPMB cho biết: Để đảm bảo 
tiến độ công trường, CPMB đã chỉ 
đạo các đơn vị thi công, tư vấn giám 
sát, tư vấn thiết kế… linh hoạt trong 
công tác điều hành thi công trên 
công trường, kịp thời điều chuyển 
nhân lực, phương tiện ở những điểm 
còn vướng sang các điểm khác phù 

hợp, tránh chờ đợi lãng phí nhân 
lực. Trong công tác nghiệm thu kỹ 
thuật, nghiệm thu hành lang tuyến, 
Ban QLDA đã thống nhất với các đơn 
vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và 
quản lý vận hành với phương châm 
“thi công đến đâu, nghiệm thu hoàn 
thành đến đó”, kết thúc công tác kéo 
dây khoảng néo cuối cùng, cũng 
đồng nghĩa với việc đảm bảo đủ điều 
kiện để đóng điện vận hành dự án.

Ông Đỗ Văn Thắng – Phó Tổng 
giám đốc Công ty CP đầu tư Xây lắp 
điện Hải Phòng (HECICO), đại diện 
liên danh nhà thầu thi công gói thầu 
13.2 đoạn Dốc Sỏi - Pleiku2 đoạn đi 
qua huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi 
chia sẻ: Hiện nay dự án đang đi vào 
giai đoạn nước rút, toàn tuyến công 
tác đúc móng dựng cột đã thi công 
xong, phần kéo rải căng dây dẫn còn 
3 khoảng néo đang thi công với chiều 
dài tuyến hơn 6km. Nhận thức được 
tầm quan trọng của dự án, tuy tình 
hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến 
phức tạp, việc di chuyển điều động 
nhân lực gặp nhiều khó khăn, nhưng 
đến nay HECICO đã bố trí trên 100 
cán bộ, công nhân và máy thi công 
để kéo rải đồng thời ba khoảng néo.

Đường dây có ý nghĩa quan trọng góp phần tăng cường năng lực 
truyền tải của lưới điện 500kV liên kết các miền của hệ thống điện 
quốc gia, góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam. Tại công 
trường thuộc địa phận huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), những khoảng 
néo cuối cùng của đường dây 500kV mạch 3, đoạn Dốc Sỏi – Pleiku 2 
đang được các đơn vị khẩn trương thi công ở giai đoạn nước rút để 
hoàn thành đóng điện vào tháng 6/2021.

Thi công đường dây 500kV mạch 3 
đoạn qua địa phận huyện Bình Sơn, 
tỉnh Quảng Ngãi

DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY 500KV MẠCH 3 
ĐOẠN DỐC SỎI - PLEIKU 2 TRÊN ĐƯỜNG VỀ ĐÍCH
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Đơn vị phấn đấu hoàn thiện kéo 
rải căng dây các khoảng néo 19-25, 
29-33 trước 15/6/2021; riêng khoảng 
néo 25-29 đã thi công 01 mạch, mạch 
còn lại vướng 01 hộ dân tại khoảng 
cột 27-29. Nhà thầu cam kết thi công 
trong vòng 4 ngày khi có kế hoạch 
của địa phương và CPMB; mục tiêu 
đáp ứng yêu cầu đóng điện 500kV 
mạch 3 đoạn Dốc Sỏi – Pleiku 2 của 
chủ đầu tư trong tháng 6/2021.

Sẵn sàng cho mục tiêu tiếp theo

Theo ông Nguyễn Đức Tuyển, 
hiện nay tiến độ đoạn Dốc Sỏi –Pleiku 
2 đang trong tầm kiểm soát, chính vì 
vậy mục tiêu đóng điện trong tháng 
6/2021 là hoàn toàn khả thi. Việc hoàn 
thành, đóng điện dự án không chỉ có 
ý nghĩa trong việc tăng cường năng 
lực truyền tải của lưới điện 500kV mà 
còn là động lực thúc đẩy tiến độ toàn 
Dự án đường dây 500kV mạch 3. Hiện 
cácđịa phương, các nhà thầu xây lắp 
và các đơn đơn vị liên quan, tập trung 
tối đa nguồn lực để giải quyết các 
vướng mắc nhằm bàn giao mặt bằng 
còn lại và tổ chức thi công theo đúng 
kế hoạch.

Nói về công tác điều hành toàn 
công trường trong thời gian tới, ông 
Nguyễn Đức Tuyển – Giám đốc CPMB 
cho biết: CPMB xác định đường găng 

để ưu tiên tháo gỡ kịp thời các vướng 
mắc, nhất là vướng mắc còn lại trong 
công tác BT-GPMB của địa bàn các 
tỉnh còn lại, đặc biệt là tỉnh Hà Tĩnh 
và Quảng Nam. Hiện công tác BT-
GPMB chưa đảm bảo yêu cầu theo 
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 
(bàn giao các vị trí móng còn lại trong 
tháng 4/2021, hành lang tuyến trước 
15/5/2021). Hầu hết các địa phương 
đều cam kết việc bàn giao mặt bằng 
từ 30/6 đến 15/7/2021. Với khối lượng 
còn lại rất lớn và công tác bàn giao 
mặt bằng đến tháng 7/2021, CPMB 
phấn đấu để hoàn thành dự án trong 
Quý III/2021.

Để đạt được mục tiêu trên, CPMB 
yêu cầu các cán bộ đền bù, kỹ thuật, 

Ban tiền phương phải tập trung 
thường xuyên trên tuyến để làm việc 
với các địa phương, đề xuất các biện 
pháp để giải quyết vướng mắc còn 
tồn tại như: Rà soát lại quy trình, hồ sơ 
phương án bồi thường để điều chỉnh 
bổ sung phần tài sản theo các kiến 
nghị (nếu có), kiểm tra thủ tục pháp 
lý để đảm bảo quy trình quy định khi 
cần thiết phải cưỡng chế, bảo vệ thi 
công, trong đó tập trung ưu tiên giải 
quyết các vị trí móng.

Cùng với đó, tổ chức để lãnh đạo 
địa phương đối thoại, giải thích và 
vận động các hộ dân còn vướng mắc 
đồng thuận với chủ trương dự án; 
Đôn đốc địa phương giải quyết các 
thủ tục tái định cư (TĐC) để vận động, 
bố trí TĐC cho các hộ dân di dời xây 
dựng nhà ở mới. Đôn đốc các hộ dân 
giải tỏa cây trồng đã được đền bù để 
tạo mặt bằng kéo dây và đảm bảo an 
toàn hành lang tuyến;

CPMB cũng sẽ đề xuất, kiến nghị 
địa phương có giải pháp cương quyết 
với các hộ dân sau khi đã được giải 
quyết đúng đủ nhưng vẫn không 
chấp hành, đảm bảo cho việc thi công 
theo kế hoạch; Thường xuyên báo cáo 
tình hình vướng mắc cho các cấp ủy 
đảng, chính quyền để kiến nghị cấp 
ủy chỉ đạo cho các hệ thống chính trị 
tập trung cho việc giải quyết công tác 
BT-GPMB theo tiến độ dự án.

Ông Đỗ Văn Thắng – Phó Tổng 
giám đốc HECICO chia sẻ: Trong quá 
trình thi công dự án, nhà thầu luôn 
nhận được sự quan tâm hỗ trợ của 
chủ đầu tư. CPMB đã thành lập Ban 
điều hành do lãnh đạo Ban trực tiếp 
chỉ đạo tại công trường, cử cán bộ 
theo sát nhà thầu thi công kịp thời 
tháo gỡ các vướng mắc trong công 
tác giải phóng mặt bằng và phương 
án thi công. Lãnh đạo EVNNPT, CPMB 
thường xuyên thăm hỏi, động viên 
cán bộ công nhân trên công trường 
tạo động lực cho nhà thầu hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao. Chính 
điều đó, nhà thầu HECICO sẵn sàng 
huy động nhân lực vào những đoạn 
tuyến khác của Dự án đường dây 
500kV mạch 3 khi có yêu cầu của chủ 
đầu tư vì mục tiêu chung của dự án.

Bình Nguyên
Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Dốc Sỏi – Pleiku 2 đang phấn đấu hoàn 

thành đóng điện cuối tháng 6/2021

Đường dây 500kV mạch 3 
đoạn Dốc Sỏi - Pleiku 2

- Đi qua địa phận 3 tỉnh Quảng 
Ngãi, Kon Tum và Gia Lai;

- Tổng chiều dài khoảng 209 km;

- Điểm đầu là Trạm biến áp (TBA) 
500kV Dốc Sỏi và điểm cuối là 
TBA 500kV Pleiku 2; mở rộng 
ngăn lộ tại các TBA 500kV Dốc 
sỏi và TBA 500kV Pleiku 2.
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Dự án TBA 220kV Bến Lức 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 
xây dựng điện 2 là đơn vị tư vấn thiết 
kế; Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải 
điện  là đơn vị tư vấn giám sát; Công 
ty Alphanam E &C thi công phần TBA, 
Công ty cổ phần xây lắp điện I thi 
công phần đấu nối; Công ty Truyền tải 
điện 4 là đơn vị quản lý vận hành khi 
công trình hoàn thành. Dự án có qui 
mô: Phần TBA: Lắp đặt  máy biến áp 
(MBA AT3 220kV - 250 MVA; 04 ngăn lộ 
220kV; 11 ngăn lộ 110kV và các hạng 
mục có liên quan. Về phần đường dây 
đấu nối: Xây dựng mới đoạn đường 
dây đấu nối 220 kV 04 mạch, dài 2,9 
km để đấu nối vào khoảng trụ 54hh - 
55hh đường dây 220kV 274 Phú Lâm 
- 274 Long An (thuộc đoạn hỗn hợp 

500/220 kV của đường dây Phú Lâm - 
Mỹ Tho) hiện hữu.

Sau khi dự án hoàn thành sẽ đảm 
bảo cung cấp điện cho phụ tải và đáp 
ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội 
cho tỉnh Long An và khu vực lân cận. 
Giảm tải cho các trạm biến áp, đường 
dây 110kV và đặc biệt  đảm bảo việc 
giải phóng công suất từ các nhà máy 
năng lượng mặt trời. Tăng cường liên 
kết, an toàn, ổn định và linh hoạt 
trong vận hành hệ thống điện miền 
Nam. Phù hợp với Đề án Điều chỉnh 
Quy hoạch phát triển điện lực quốc 
gia giai đoạn 2011 - 2020, có xét đến 
năm 2030 đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/
QĐ-TTg ngày 18/3/2016.

Nguyên Khôi

SPMB đóng điện dự án TBA 220kV Bến Lức
 Vào lúc 03h10 ngày 22/06/2021 tại Trạm biến áp (TBA) 220kV Bến Lức (ấp 6, xã Nhựt Chánh, huyện 

Bến Lức, tỉnh Long An) Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã phối hợp với các đơn 
vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện thành công dự án TBA 220kV Bến Lức.

MBA AT3 220kV - 250 MVA TBA 220kV Bến Lức

Họp HĐNT đóng điện TBA 220kV Bến Lức
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Chủ động xây dựng kế hoạch 
sản xuất

Năm 2021, Tổng công ty Truyền 
tải điện Quốc gia (EVNNPT) giao kế 
hoạch cho PTC2 các chỉ tiêu cơ bản: 
Sản lượng điện truyền tải 9,178 tỷ 
kWh; tổn thất điện năng chung là 
2,52%; tiết kiệm 10% chi phí truyền 
tải theo kế hoạch giao khoán; sửa 
chữa lớn 181 hạng mục công trình 
với tổng giá trị 123,815 tỷ đồng; đầu 
tư xây dựng 15 dự án tổng giá trị 
115,882 tỷ đồng…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ sản 
xuất của đơn vị cũng như  thực hiện 

tốt  Nghị quyết 19/NQ-HĐTV ngày 
31/12/2020 về các công việc và 
nhiệm vụ quan trọng cần tập trung 
trong năm 2021 và các nhiệm vụ cụ 
thể được EVNNPT giao. Ngay từ đầu 
năm, PTC2 giao các đơn vị chủ động 
lập kế hoạch sửa chữa lớn, sửa chữa 
thường xuyên, tiến độ các dự án, cải 
tạo bảo dưỡng lưới truyền tải điện. 
Phối hợp với Trung tâm điều độ hệ 
thống điện Quốc gia và miền Trung 
xây dựng phương án vận hành phù 
hợp,  đảm bảo an toàn cho cả hệ 
thống cũng như thực hiện triệt để các 
biện pháp giảm tổn thất điện năng 
trên lưới truyền tải điện 220 – 500kV.

Thực hiện nhiệm vụ kép: Vừa 
chống dịch Covid-19  hiệu quả, vừa 
đảm bảo vận hành an toàn hệ thống 
truyền tải điện liên tục, ổn định; phục 
vụ tốt cho các hoạt động tổ chức 
trước, trong và sau của sự kiện bầu cử 

PTC2: 

TRUYỀN TẢI ĐIỆN AN TOÀN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG
 

Mùa khô năm nay lưới truyền tải điện do Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) luôn 
vận hành trong tình trạng đầy, quá tải do thời tiết nắng nóng cực đoan. Cùng một 
lúc PTC2 phải chủ động làm tốt công tác kiểm tra sửa chữa, phòng chống cháy rừng, 
phòng chống dịch Covid-19 , tư vấn giám sát đường dây 500kV mạch 3 và chuẩn bị 
mọi phương án phòng chống lụt bão năm 2021 đảm bảo truyền tải điện an toàn 
trong mọi tình huống.

Giám đốc PTC2 thăm hỏi động viên người lao động đang cô lập vận hành phòng 
chống dịch Covid - 19

PTC2 tổ chức diễn tập PCCR năm 2021 với tình huống cháy rừng lây lan vào tuyến 
đường dây

Ñieän & Ñôøi soáng     37

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏC î



đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2021 - 2026. PTC2 đã tổ chức cô lập, 
tổ chức ăn ở tập trung cho 129 nhân 
viên trực vận hành tại Trực ban sản 
xuất B02, các trạm biến áp (TBA) 220 - 
500 kV và Tổ thao tác lưu động (TTLĐ) 
trên địa bàn từ Quảng Trị đến Quảng 
Ngãi. Lực lượng công nhân vận hành 
đường dây được chia thành nhiều tổ 
công tác độc lập, bố trí công nhân xa 
nhà ở lại đơn vị để hạn chế di chuyển 
giữa các địa phương. Các đội đường 
dây bố trí các tổ công tác riêng biệt, 
tăng cường ứng dụng thiết bị hiện 
đại như UAV, flycam, camera giám 
sát để kiểm tra đường dây truyền tải 
điện. Trong thời gian này, lãnh đạo 
Công ty đã thường xuyên có mặt tại 
hiện trường kiểm tra công tác quản lý 
vận hành, sửa chữa bảo dưỡng thiết 
bị, đảm bảo cung cấp điện trong 
điều kiện vận hành cô lập, thời tiết 
nắng nóng kéo dài…trao đổi, nắm 
bắt tư tưởng nguyện vọng của nhân 
viên vận hành sau một thời gian dài 
ăn ở tập trung vận hành cô lập, giải 
quyết tại chỗ các kiến nghị và tặng 
quà động viên kịp thời của người lao 
động phấn đấu vượt qua mọi khó 
khăn đảm bảo cung cấp điện trong 
mùa nắng nóng, thực hiện tốt công 
tác phòng chống dịch.

Ngay từ những ngày đầu mùa 
hè, thời tiết tại các tỉnh miền Trung – 
Tây Nguyên đã xuất hiện nắng, nóng 
khô hanh kéo dài tiềm ẩn nguy cơ 

cháy rừng cao có thể gây nguy hiểm 
đến lưới điện truyền tải. Trong tháng 
5, điện sản xuất toàn hệ thống đạt 
106 tỷ kWh, tăng trưởng 8,6% so với 
cùng kỳ, trong đó nhu cầu điện tháng 
5/2021 tăng trưởng 11,24% so với 
tháng 5/2020 dẫn đến nhu cầu phụ 
tải  đỉnh  (Pmax)  của miền Bắc tăng 
cao đột biến  ước  lên tới 21.500MW. 
EVN, EVNNPT đã huy động tối đa 
nguồn điện từ miền Nam, miền Trung 
ra miền Bắc. Để đường dây truyền 
tải được vận hành an toàn,  PTC2 đã 
chỉ đạo các đơn vị thường xuyên 

kiểm tra tại khu vực người dân phát 
nương rẫy, khai thác cây cao hành 
lang tuyến, đốt thực bì gần đường 
dây để phối hợp triển khai các biện 
pháp phòng chống cháy rừng (PCCR) 
lan vào đường dây như: phát quang, 
gom từng thực bì thành từng đám 
nhỏ chủ động xử lý, làm đường ranh 
chống cháy tạo hành lang an toàn 
tuyến đường dây. Tính đến hết tháng 
3/2021 các Truyền tải điện khu vưc đã 
hoàn thành ký biên bản và cam kết 
PCCCR với Hạt Kiểm lâm, Nông Lâm 
trường và các hộ dân có rẫy, rừng dọc 
tuyến đường dây và hoàn thành tổ 
chức diễn tập PCCR phù hợp với tình 
hình thực tế của từng địa phương.

Năm 2020, do ảnh hưởng của 
bão lụt nên nhiều vị trí xung yếu của 
đường dây 220 – 500kV đã bị hư hỏng, 
đến nay nhiều vị trí đang trong giai 
đoạn khắc phục, sửa chữa. Nhằm chủ 
động đảm bảo an toàn cho hệ thống 
lưới truyền tải điện trong mùa mưa 
bão năm 2021, PTC2 đã lập phương 
án phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn (PCTT&TKCN). PTC2 chỉ đạo 
các đơn vị kiện toàn Ban chỉ huy, lập 
phương án, tăng cường phối hợp 
trong công tác PCTT&TKCN với các 
Công ty Điện lực, BCH PCTT & TKCN 
các địa phương. Các đơn vị đã hoàn 
thành tổ chức diễn tập trong tháng 

PTC2 tổ chức diễn tập PCTT&TKCN năm 2021 vơi tình huống 
thay dây chống sét do bão gây ra

Kè móng VT 1762 đường dây 500kV Đà Nẵng – Thạnh Mỹ bị sạt lở do mưa bão năm 
2020 đang được hoàn thiện
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3 năm 2021. Ngày 1/4/2021, PTC2 
đã tổ chức diễn tập phòng chống 
lụt bão cấp Công ty với tình huống 
“Sửa chữa dây chống sét khoảng néo 
081-084, đường dây 220 kV mạch kép 
Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn – Tam Kỳ”. 
Trong Công tác diễn tập PCTT & TKCN 
năm 2021 được thực hiện nhằm nâng 
cao khả năng chỉ huy, điều hành, phối 
hợp … giữa các đơn vị trong, ngoài 
Công ty sẵn sàng chủ động phòng 
ngừa, khắc phục hậu quả do thiên tai 

gây ra, nhanh chóng khôi phục lưới 
điện truyền tải, phục vụ sản xuất, ổn 
định đời sống, hạn chế đến mức thấp 
nhất thiệt hại về người, tài sản của 
nhà nước và nhân dân.

Thực hiện nhiều giải pháp

Năm 2021 là năm có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên 
PTC2 triển khai thực hiện Nghị quyết 
Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm 
kỳ 2020 – 2025 và cũng là năm đầu 
tiên thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 05 
năm 2021 – 2025. Bên cạnh đó thực 
hiện  mục tiêu Chiến lược của Tổng 
công ty: “Phát triển EVNNPT đến năm 
2025 trở thành một trong các tổ chức 
truyền tải điện thuộc 10 nước hàng 
đầu châu Á và đến năm 2030 đạt 
trình độ tiên tiến trên thế giới trong 
lĩnh vực truyền tải điện” và gắn liền 
với chủ đề năm của EVNNPT “Chuyển 
đổi số trong Tổng công ty Truyền tải 
điện Quốc gia”.

Ngay từ đầu năm, PTC2 đã phát 
động phong trào thi đua nhằm tạo 
đông lực, phấn đấu thi đua thực hiện 
thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao 
để tạo động lực thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ năm 2021 nói riêng mà cả 
giai đoạn 2021 – 2025.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, tiếp 
thu công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, công nghệ của cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư và đặc biệt là 

thực hiện chuyển đổi số trong mọi 
hoạt động quản lý vận hành của PTC2.

Công ty đã sắp xếp, sử dụng lao 
động hợp lý, đảm bảo năng suất lao 
động trong tiến trình tái cơ cấu, hiện 
đại hóa hệ thống sản xuất. Xây dựng 
khung năng lực của các vị trí chức 
danh lao động, bố trí phù hợp nhằm 
đảm bảo  năng suất lao động theo 
quy mô quản lý để thực hiện tốt công 
tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường 
xuyên, kiểm tra giám sát hệ thống lưới 
điện... đảm bảo vận hành an toàn, liên 
tục cũng như bảo đảm tuyệt đối an 
toàn lao động, giảm thiểu tối đa sự cố 
khách quan, đặc biệt là không để xảy 
ra sự cố do nguyên nhân chủ quan.

Tính đến hết tháng 5, PTC2 
đã truyền tải sản lượng điện đạt 
3.073.522.753 kWh; hoàn thành 
1187/1187 hạng mục thí nghiệm 
định kỳ năm 2021, đạt 100% so với kế 
hoạch; hoàn thành 82 Hạng mục sửa 
chữa lớnvới giá trị thực hiện là 27,501 
tỷ đồng, hoàn thành 1187/1187 hạng 
mục thí nghiệm... song song với công 
tác quản lý vận hành, sửa chữa lưới 
truyền tải điện PTC2 còn thực hiện 
tốt công tác tư vấn giám sát đường 
dây 500kV mạch 3 Vũng Áng – Quảng 
Trạch, Quảng Trạch – Dốc Sỏi, Dốc Sỏi – 
Pleiku 2; đường dây 220 kV Hòa Khánh 
- Hải Châu; đường dây 220kV Lao Bảo 
và trạm biến áp 220kV Lao Bảo.

Không chỉ vậy, PTC2 còn chú 
trọng đào tạo cán bộ kỹ thuật, nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực đảm 
bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, 
ổn định cho phát triển kinh tế xã 
hội của các địa phương. Tiếp tục đẩy 
mạnh công tác xây dựng chiến lược 
phát triển, đổi mới quản trị doanh 
nghiệp, thực thi văn hóa doanh 
nghiệp và  đảm bảo chế độ phúc lợi 
và nâng cao đời sống người lao động. 
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao, các đơn vị cũng như từng người 
lao động tiếp tục nâng cao tình thần 
đoàn kết, ý thức, trách nhiệm xây 
dựng tập thể phấn đấu hoàn thành 
xuất sắc các mục tiêu,  nhiệm vụ được 
EVNNPT giao trong năm 2021.

 Quang Thắng

PTC2 sử dụng thiết bi bay xử lý diều mắc trên đường dây 220kV

Kiểm tra bảo dưỡng thiết bị
 tại TBA 500kV Đà Nẵng
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Tại các buổi làm việc, 
ông  Trương Hữu Thành -   Bí 
thư Đảng ủy, Giám đốc SPMB 

đã báo cáo:  Năm 2021, SPMB được 
Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc 
gia (EVNNPT)  giao nhiệm vụ khởi 
công 9 dự án (gồm 04 dự án 500kV 
và 05 dự án 220kV) và thực hiện hoàn 
thành đóng điện 16 dự án (gồm 08 
dự án 500kV và 08 dự án 220kV). Đây 
là các dự án quan trọng, tăng cường 
khả năng cung cấp điện cho các địa 
phương phát triển khinh tế xã hội, 
đảm bảo an ninh quốc phòng và 
các nhu cầu dân sinh. Bên cạnh đó 
các dự án sẽ giải quyết nhu cầu phụ 
tải tăng cao của khu vực,  cung cấp 
điện liên tục, an toàn, ổn định, nâng 
cao độ tin cậy, đáp ứng tiêu chí N-1, 
N-2, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh 
tế xã hội, thu hút nhà đầu tư của các 
Tỉnh, Thành phố. Đặc biệt, các dự án 
này đảm bảo phát triển an ninh năng 
lượng Quốc gia theo  Nghị Quyết số 
55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ 

Chính trị  và thực hiện chương trình 
hành động theo Nghị quyết 140/NQ-
CP ngày 2/10/2020 của Chính Phủ.

Nhằm đảm bảo tiến độ khởi 
công, cũng như đóng điện các dự 
án theo kế hoạch được EVNNPT 
giao, SPMB tranh thủ sự quan tâm 
giúp đỡ của các cấp chính quyền 
nhằm giải quyết thấu đáo về công 
tác bồi thường giải phóng mặt bằng 
(BTGPMB). Để thực hiện tốt công 
tác này, ngay từ đầu năm 2021 đến 
nay, SPMB đã chủ động đăng ký lịch 
làm việc với Bí thư UBND các Tỉnh, 
Thành phố có dự án đi qua để tranh 

SPMB LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO CÁC ĐỊA PHƯƠNG 
ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

 

Nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới truyền tải điện theo kế hoạch 2021 được giao và đảm 
bảo an ninh năng lượng Quốc gia theo Nghị Quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị, 
Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã làm việc với Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
UBND các Tỉnh, Thành phố có dự án đi qua để giải quyết các vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng 
(ĐTXD) thi công của các dự án lưới điện trên địa bàn theo sơ đồ của Quy hoạch của Thủ tướng Chính 
phủ đã phê duyệt.

 

Bí thư, Giám đốc SPMB Trương Hữu Thành phát biểu tại buổi làm việc với Lãnh 
đạo tỉnh Đồng Nai (ảnh SPMB  làn việc địa phương tháng 4 năm 2021 – chưa xảy 

ra đợt dịch thứ 4)

Bí thư, Giám đốc SPMB Trương Hữu Thành phát biểu tại buổi làm việcvới Lãnh 
đạo tỉnh tỉnh Tiền Giang  (ảnh SPMB  làn việc địa phương tháng 4 năm 2021 – 

chưa xảy ra đợt dịch thứ 4)
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Dự và phát biểu tại Lễ ra mắt, 
Thủ tướng Phạm Minh Chính 
cho biết: Quỹ được thành 

lập với sứ mệnh huy động tổng hợp 
nguồn lực đóng góp xã hội để chia sẻ 
với ngân sách Nhà nước nhằm phục 
vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu 
vắc-xin, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin 
trong nước và sử dụng vắc-xin phòng 
COVID-19 cho người dân trên nguyên 
tắc đảm bảo sự tự nguyện đóng góp, 
hoạt động công khai, minh bạch và 
đúng quy định của pháp luật và thuận 
lợi nhất cho việc đóng góp.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng 
Phạm Minh Chính kêu gọi toàn thể 
nhân dân đồng lòng cùng chống dịch. 
Mỗi đóng góp đều có ý nghĩa cho sự 
an toàn hơn của bản thân, gia đình, 
cho cộng đồng và cả xã hội.

Trên tinh thần khẩn trương, tích 
cực triển khai thực hiện chủ trương 
của Đảng và Chính phủ, hưởng ứng lời 
kêu gọi của Ủy ban Quản lý vốn Nhà 
nước tại doanh nghiệp đề nghị các 
doanh nghiệp trực thuộc cùng chung 
tay ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống 
COVID-19; với vai trò, trách nhiệm tiên 
phong của doanh nghiệp Nhà nước 

trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 
- xã hội đối với cộng đồng trong bối 
cảnh đại dịch COVID-19 đã đang xảy 
ra hết sức phức tạp; Tại sự kiện này, 
ông Dương Quang Thành – Chủ tịch 
HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã 
đại diện trao biểu trưng số tiền 400 tỷ 
đồng của Tập đoàn ủng hộ Quỹ (trong 
đó đã bao gồm cả 30 tỷ đồng mà 
EVN đã trao tặng tại Bộ Y tế vào ngày 
28/5/2021).

Mặt khác, trong 2 năm qua,  khi 
dịch COVID-19 tác động đến nước ta, 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thể 
hiện vai trò, trách nhiệm tiên phong 
của doanh nghiệp Nhà nước bằng 
việc thực hiện giảm giá điện 3 lần 
với tổng số tiền là khoảng 13.800 tỷ 
đồng. Đồng thời, đến nay EVN đã ủng 
hộ, hỗ trợ cho các hoạt động phòng 
chống dịch COVID-19 trong 2 năm vừa 
qua với giá trị là gần 450 tỷ đồng. 

Hiện nay, EVN và các đơn vị vẫn 
đang cố gắng nỗ lực, phấn đấu tiếp 
tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép: Vừa 
thực hiện công tác phòng chống dịch 
COVID-19, vừa đảm bảo cung cấp điện 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước

Hoàng Phượng

thủ nhận được sự quan tâm, 
ủng hộ và chỉ đạo sát sao của 
người đứng đầu; đề nghị Bí thư, 
Chủ tịch các Tỉnh, Thành phố 
quan tâm chỉ đạo các Sở, Ban 
ngành liên quan cần tháo gỡ 
các khó khăn vướng mắc, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính 
trong công tác BTGPMB, khẩn 
trương phê duyệt ban hành 
bản vẽ địa chính, đơn giá bồi 
thường, phương án bồi thường 
hỗ trợ  tái định cư, quyết định 
thu hồi đất, bàn giao sớm mặt 
bằng và hỗ trợ trong quá trình 
thi công đến khi hoàn thành 
dự án;  xây dựng chương trình 
hành động, phát động các 
phong trào thi đua đẩy nhanh 
tiến độ hoàn thành đóng điện 
dự án; triển khai các hoạt động 
an sinh xã hội, cùng với chính 
quyền đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, giải quyết các 
vướng mắc, vận động nhân dân 
bàn giao mặt bằng thi công các 
dự án lưới điện của khu vực,...

Qua các buổi làm việc, Bí 
Thư, Chủ tịch UBND các địa 
phương đã đánh giá cao những 
nỗ lực của SPMB vừa qua trong 
công tác quản lý đầu tư và đưa 
vào vận hành các dự án lưới 
điện cao thế nhằm đáp ứng nhu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội và 
sinh hoạt của nhân dân trong 
Tỉnh, Thành phố, tạo niềm tin 
của chính quyền và nhân dân 
đối với ngành điện, thu hút nhà 
đầu tư và an ninh năng lượng. 
Với tầm quan trọng của dự án 
và trách nhiệm của địa phương 
trong công tác BTGPMB cho 
dự án, các đồng chí Bí thư, Chủ 
tịch tiếp thu và nhận lời sẽ chỉ 
đạo các Sở Ban ngành, các cơ 
quan chính quyền địa phương 
tích cực hỗ trợ tối đa cho SPMB 
các thủ tục cần thiết, đẩy nhanh 
tiến độ BTGPMB để thu hồi, bàn 
giao mặt bằng thi công sớm, 
cũng như hỗ trợ trong quá 
trình thi công để đảm bảo hoàn 
thành các dự án đúng tiến độ 
được giao.

Quang Thắng

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA VIỆT NAM ỦNG HỘ 400 TỶ ĐỒNG
TẠI LỄ RA MẮT QUỸ VẮC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Tối 5/6/2021, Quỹ vắc-xin phòng chống COVID-19 chính thức ra mắt tại Hà Nội. Tại Lễ ra 
mắt, ông Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đại diện trao 
biểu trưng số tiền 400 tỷ đồng của Tập đoàn ủng hộ Quỹ.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành (giữa) trao biểu trưng số tiền 400 tỷ đồng 
ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống COVID-19. Nguồn ảnh: Ban Truyền thông EVN
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Để triển khai có hiệu quả Chủ 
đề năm 2021 của Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (EVN) là 

“Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam” và của Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) 

là “Chuyển đổi số trong Tổng công 
ty Truyền tải điện Quốc gia”. Ngày 
07/12/2020 Ban Quản lý dự án các 
công trình điện miền Nam (SPMB) 
đã ban hành Quyết định số 13786/
QĐ-SPMB và Quyết định số 13786/

QĐ-SPMB về việc thành lập Ban Chỉ 
đạo và Tổ công tác chuyển đổi số của 
SPMB.

Nhận thức được tầm quan trọng 
chiến lược, lợi ích và hiệu quả nhiều 
mặt của công tác chuyển đổi số, 
SPMB đã áp dụng triệt để và có hiệu 
quả trong công tác quản lý, điều hành 
dự án. Từ Lãnh đạo chủ chốt các cấp 
đến các chuyên viên quản lý trực tiếp 
các dự án đều được SPMB trang bị đầy 
đủ các thiết bị hỗ trợ và sử dụng hệ 
thống làm việc từ xa (Zoom Clound 
Meetings) và họp trực tuyến (HNTH); 

Tại 1 điểm cầu, đang tham gia họp 
Zoom, nhận chỉ đạo của Giám đốc

Ảnh camera công trường: TBA 500kV Long Thành

SPMB TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ 
TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, QUẢN LÝ 

VÀ ĐIỀU HÀNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Hà Quốc Sơn - Nguyễn Việt
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Đồng thời bám sát chỉ đạo của Tổng 
công ty, đã triển khai thực hiện tạo 
03 bài giảng, đào tạo qua hệ thống 
E-Learning: “Hướng dẫn sử dụng ứng 
dụng Microsoft Teams trong làm việc 
nhóm và họp trực tuyến”, “Thể thức 
trình bày văn bản” và “Hướng dẫn 
sử dụng các hàm thông dụng trong 
Excel” với mỗi lớp đã có trên 80% 

CBCNV SPMB tham gia. Mặt khác 

SPMB đã tạo chuyên mục Chuyển 

đổi số trên trang Website của đơn vị, 

đăng tải các ứng dụng về chuyển đổi 

số mà SPMB đã chủ động, nghiên cứu 

áp dụng vào hoạt động sản xuất và 

điều hành dự án, cũng như để CBCNV 

chủ động theo dõi, học hỏi, nâng cao 

trình độ hiểu biết về chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, SPMB đã giao cho 
Bộ phận Viễn thông và công nghệ 
thông tin hoàn thiện sắp xếp cơ sở 
dữ liệu một cách khoa học trên ổ đĩa 
mạng dùng chung của Ban. Quy định 
phân cấp và thời gian cập nhật dữ 
liệu của từng phòng; Đã hoàn thiện 
triển khai “TAI-LIEU-HỌP” trên ổ đĩa 
mạng dùng chung SPMB, thực hiện 
nghiêm túc việc “Họp không giấy”, 
phục vụ hoạt động sản xuất của Ban, 
đồng thời đảm bảo lộ trình giảm từ 
50 - 80% báo cáo giấy so với năm 
2020 theo chỉ đạo EVNNPT.

Để nâng cao chất lượng quản 
lý nhân sự cũng như quản lý nguồn 
nhân lực có hiệu quả, Phòng Tổng 
hợp đã hoàn tất thực hiện công tác 
số hoá toàn bộ lý lịch (HSLL) CBCNV 
toàn Ban, bằng cách scan HSLL tạo 
thành bộ cơ sở dữ liệu (file .pdf ) để 
dự phòng và thuận tiện cho việc truy 
xuất dữ liệu, phục vụ công tác sưu tra 
về nhân sự, cán bộ. Ngoài ra, từ cơ sở 
dữ liệu các bản scan này, SPMB đã và 
đang hoàn tất việc rà soát, cập nhật 
dữ liệu cho tất cả CBCNV lên phần 
mềm HMRS theo chỉ đạo của Tổng 
công ty. Bên cạnh đó SPMB đã phổ 
biến và quán triệt toàn thể CBCNV 
tìm hiểu Video đào tạo nhận thức 
công tác chuyển đổi của EVNNPT 
được tổ chức ngày 31/03/2021. Đồng 
thời, SPMB đã liên hệ và làm việc với 
Khoa Khoa học & Kỹ thuật máy tính 
Trường Đại học Bách khoa TP.HCM và 
thống nhất tổ chức lớp đào tạo nhận 
thức chuyển đổi số cho CBCNV SPMB 
vào Tuần thứ 2 T5/2021. Tuy nhiên, do 
tình hình dịch bệnh Covid-19, nên đã 
tạm dừng. Lớp đào tạo này sẽ được 
chuyển qua, tổ chức trong thời gian 
sớm nhất, sau khi hết dịch bệnh.

Về công tác văn thư lưu trữ 
SPMB đã phổ biến hướng dẫn, đôn 
đốc CBCNV thực hiện việc xử lý văn 
bản và lưu trữ hồ sơ điện tử theo dự 
án, theo tính chất công việc cũng như 
hồ sơ công việc trên mạng để thuận 
tiện cho việc sưu tra.

Năm 2021, EVNNPT đã giao kế 
hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính 
– đầu tư xây dựng năm 2021 cho 
SPMB tại quyết định số 37/QĐ-HĐTV 

Sáng kiến sử dụng 02 hoặc nhiều màn hình để tăng hiệu quả công việc

Mở thầu điện tử và xét thầu ở bất cứ nơi nào bằng máy tính xách tay
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ngày 05/03/2021. Theo đó sản xuất kinh doanh – tài 
chính – đầu tư xây dựng của SPMB là 3.743.121 triệu 
đồng sử dụng cho 109 danh mục dự án và các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ nâng cao hiệu quả năm 2021. SPMB sẽ thực 
hiện khởi công 9 dự án, đóng điện 16 dự án cùng nhiều 
hạng mục công việc khác như kế hoạch giao năm 2021 
của EVNNPT. Một trong những khó khăn trở ngại lớn 
nhất hiện nay của SPMB nói riêng và cả EVNNPT nói 
chung là tác động của đợt dịch thứ 3 (tháng 2) và đợt 
dịch thứ 4 (tháng 5) đã ảnh hưởng không ít đến tiến 
độ các dự án. Nhằm tháo gỡ những khó khăn trên để 
đẩy nhanh tiến độ các dự án, SPMB đã cập nhật hoàn 
chỉnh toàn bộ dữ liệu tất cả các dự án (DA) đầu tư xây 
dựng (ĐTXD) lên phần mềm IMIS, đảm bảo trích xuất 
dữ liệu báo cáo EVNNPT từ phần mềm (không qua báo 
cáo giấy) kể từ 01/06/2021 như chỉ đạo của Chủ tịch 
HĐTV EVNNPT. Sau đó, dữ liệu tài sản hình thành trong 
quá trình đầu tư luôn được cập nhật đầy đủ lên IMIS; 
Báo cáo tiến độ ĐTXD các dự án luôn đảm bảo theo 
thời gian thực như chỉ đạo của EVN và EVNNPT.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , 
CBCNV SPMB tham gia công trường, rồi công nhân đơn 
vị thi công, cũng như các cán bộ các địa phương phải 
thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo Chính phủ, 
nên toàn bộ tiến độ DA được SPMB điều hành thông 
qua HNTH trực tuyến và phần mềm họp từ xa: Zoom 
Clound Meetings. Hơn thế nữa, SPMB đã kịp hoàn 
tất việc lắp đặt hệ thống camera tại các công trường, 
truyền dữ liệu hình ảnh về trụ sở SPMB để phục vụ cho 
việc theo dõi, giám sát công trường từ xa, như dự án 
TBA 500kV Long Thành, 220kV Bến Lức, 220kV Giá Rai 
và Kho vật tư dự án ĐZ 500kV Sông Hậu - Đức Hoà tại 
Cái Bè.  Song song đó, SPMB cũng đã hoàn tất việc tạo 
kho ảo để “lưu trữ” vật tư sau đầu tư, 100% vật tư dự 
án được số hoá và cập nhật đầy đủ lên phần mềm ERP. 
Không chỉ vậy, để đẩy nhanh tiến độ các dự án SPMB 
đã tổ chức đấu thầu qua mạng Đấu thấu Quốc gia, 
hiện nay 100% số lượng các gói thầu được SPMB thực 
hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh và đấu thầu 
rộng rãi được tổ chức đấu thầu qua mạng.

Quá trình thực hiện chuyển đổi số là cả một quá 
trình lâu dài, trong đó phát triển nguồn nhân lực, đầu 
tư trang thiết bị, mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới 
cần được quân tâm đúng mức, hiệu quả. Do việc cần 
làm hiện nay của SPMB là tập trung nâng cao nhận 
thức về chuyển đổi số, có thói quen sẵn sàng cho 
chuyển đổi số, kỹ năng sử dụng thành thạo công cụ 
số trong xử lý công việc, cũng như kỹ năng an toàn 
thông tin đến từng CBCNV. SPMB tin chắc rằng quá 
trình chuyển đổi số sẽ được đơn vị ứng dụng, triển 
khai mạnh mẽ mang lại hiệu quả cao trong hoạt động 
sản xuất và điều hành quản lý các dự án của SPMB mà 
đã được EVNNPT giao và từng bước tham gia xây dựng 
EVNNPT thành một trong những tổ chức truyền tải 
điện hàng đầu Châu Á. 

Bình Nguyên

Nhân viên điều độ B02, các TBA 500kV, các Tổ TTLĐ được PTC2 cô 
lập ăn ở tập trung để phòng chống dịch và đảm bảo vận hành

Để đảm bảo vận nhân lực hành an toàn hệ thống truyền 
tải điện trước tình trạng khi dịch Covid-19 đang diễn 
biến phức tạp, ngày 20/6/2021 Công ty Truyền tải 

điện 2 (PTC2) đã tổ chức ăn ở tập trung sau ca trực vận hành 
nhằm cô lập tiếp xúc với môi trường bên ngoài đối với lực 
lượng vận hành tại Trực ban sản xuất B02, các trạm biến áp 
(TBA) 500 kV Đà Nẵng, Tổ thao tác lưu động (TTLĐ) Ngũ Hành 
Sơn (quản lý 2 TBA 220kV Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh) từ 
07h00 ngày 20/6/2021. Các TBA 500kV Dốc Sỏi, 500kV Thạnh 
Mỹ, Tổ TTLĐ Thạnh Mỹ và Tổ TTLĐ  Sông Tranh  2  từ 17h00 
ngày 20/6/2021.

Trước đó, tại miền Trung Tây Nguyên bùng phát đợt dịch 
lần thứ 4 ngày 27/4/2021 PTC2 đã tiến hành cô lập các TBA 
220 – 500kV và các Tổ TTLĐ tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, 
Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi từ ngày 7/5/2021 đến 
ngày 8/6/2021.

Bằng kinh nghiệm thực tiễn, để đảm bảo nhân lực 
vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện trong khi dịch 
Covid-19 bùng phát lần thứ 4 đang lây lan rộng khắp trên 
cả nước và khu vực với những diễn biến hết sức phức tạp. 
PTC2 tiếp tục tổ chức cô lập vận hành tại Trực ban sản xuất 
B02, các TBA 220-500 kV, Tổ TTLĐ tại Đà Nẵng, Quảng Nam 
và Quảng Ngãi.

Theo đó số nhân viên vận hành được cô lập tại B02 7 
người, TBA 500kV Dốc Sỏi 20 người, TBA 500kV Đà Nẵng 20 
người; TBA 500kV Thạnh Mỹ 17 người; Tổ TTLĐ Ngũ Hành Sơn 
10 người, Tổ TTLĐ Sông Tranh 2 là 5 người, Tổ TTLĐ Thạnh Mỹ 5 
người. Các TBA, Tổ TTLĐ tại các địa phương cũng đã được PTC2 
chỉ đạo chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng cô lập khi cần thiết.

Bên cạnh đó, các địa phương lân cận TP Đà Nẵng áp 
dụng các biện pháp bổ sung nhằm đảm bảo an toàn trong 
công tác phòng ngừa dịch bệnh. Nhằm hạn chế di chuyển 
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giữa các tỉnh, các đơn vị thuộc 
Công ty như TTĐ TT-Huế, Quảng 
Nam, Quảng Ngãi bố trí chỗ nghỉ 
lại cho lao động gián tiếp, lao 
động tại các Đội đường dây có 
nhà tại Đà Nẵng hiện đang công 
tác tại các đơn vị, đảm bảo thực 
hiện đúng quy định phòng, chống 
dịch của các địa phương.

Nhằm thực hiện tốt nhiệm 
vụ kép: Vừa đảm bảo vận hành an 
toàn liên tục hệ thống truyền tải 
điện, vừa phòng chống dịch có 
hiệu quả. PTC2 đã chủ động phối 
hợp sớm với Cơ quan Y tế các địa 
phương tiêm vắc xin đợt 1 cho 303 
người, số còn lại sẽ tiếp tục tiêm 
sau khi được Cơ quan Y tế các địa 
phương trong thời gian đến.

Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo 
các đơn vị tiếp tục phối hợp với 
tổ chức Công đoàn các cấp tiếp 
tục quan tâm chăm sóc đời sống 
vật chất, đảm bảo sức khỏe cho 
người lao động. Đồng thời nhắc 
nhở người lao động thực hiện tốt 
tuân thủ kỷ luật và chấp hành tốt 
các quy định về phòng chống dịch. 
Bằng sự đoàn kết, toàn thể CBCNV 
PTC2 nỗ lực vượt qua mọi khó khăn 
để hoàn thành nhiệm vụ kép vừa 
đảm bảo vận hành cung cấp điện, 
vừa phòng chống dịch có hiệu quả 
theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN) và Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia giao.

Mạnh Đức

PTC2 TIẾP TỤC CÔ LẬP CÁC TBA 220 - 500 KV 
ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19

 

Sau gần 1 tháng không xuất hiện ca bệnh mới COVID-19 trong cộng đồng tại các tỉnh 
thành miền Trung Tây Nguyên, đến ngày 18/6/2021 tại Đà Nẵng đã phát hiện hiện 01 ca dương 
tính vi rút SARS-COV-2 trong cộng đồng và đến ngày 20/6/2021 qua xét nghiệm đã phát hiện 
thêm 34 ca tại Đà Nẵng và 01 ca tại Quảng Nam. Thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương thực 
hiện truy vết, cô lập, cách ly và tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Ca trực vận hành tại Tổ TTLĐ Ngũ Hành Sơn

 Chuẩn bị tốt nơi ăn chỗ ở cho nhân viên vận hành
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Nằm trong kế hoạch chỉnh 
trang, xử lý cáp thông tin 
đảm bảo mỹ quan đô thị, 

Điện lực Hải Châu (PC Đà Nẵng) vừa 
ra quân xử lý cáp thông tin, cáp thuê 
bao băng đường treo kéo sai quy 
định trên địa bàn.

Hiện tại, cáp thông tin, cáp viễn 
thông tại nhiều tuyến đường trên 
địa bàn quận Hải Châu thuộc sở hữu 
của nhiều đơn vị viễn thông treo kéo 
chằng chịt; cáp súp, cáp thuê bao treo 
kéo băng đường không đúng quy 
định đan xen như mạng nhện; cáp 
hỏng, cáp không sử dụng vẫn còn 
treo kéo, không được thu hồi gây mất 
mỹ quan đô thị.

Điện lực Hải Châu đã mời đại 
diện Sở Thông tin và truyền thông 
(TT&TT), các đơn vị viễn thông… đi 
khảo sát thực tế ngoài hiện trường, 
thống nhất các vị trí cáp được băng 
đường tại ngã ba, ngã tư và các vị 
trí điện lực đã lắp đặt vòng treo cáp 
thông tin, lên phương án thu hồi và 
xử lý cáp thuê bao băng đường riêng 
lẻ; tổ chức bó gọn và lắp đặt vòng 
treo cáp thông tin để các đơn vị viễn 

thông kéo cáp băng đường tại các vị 
trí này.

Mới đây, trong quá trình kiểm tra 
đường dây, Điện lực Cẩm Lệ (PC Đà 
Nẵng) đã phát hiện nhóm lao động 
phổ thông đang kéo cáp viễn thông 
cho Viễn thông Đà Nẵng dọc đường 
Nguyễn Văn Thông (phường Hòa 
Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) với 
chiều dài chừng 200 mét.

Trước đó, Điện lực Cẩm Lệ cũng 
đã phát hiện nhóm lao động phổ 
thông đang kéo rải căng cáp viễn 
thông cho Viettel Đà Nẵng trên các 
cột điện hạ áp dọc đường QL 1A cũ 
(thôn Đông Hòa, xã Hòa Châu, huyện 
Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) với 
chiều dài cuộn cáp khoảng 200 mét.

Tại hiện trường, các nhóm lao 
động không trang bị bảo hộ lao 
động, không có thỏa thuận treo cáp 
với ngành điện. Điện lực Cẩm Lệ đã 
mời đại diện Sở TT&TT Đà Nẵng lập 
biên bản, yêu cầu đơn vị công tác thu 
hồi tuyến cáp kéo sai quy định.

Vừa qua, Điện lực Thanh Khê (PC 
Đà Nẵng) đã tập trung nhân lực hỗ 

trợ di dời miễn phí và chỉnh trang hệ 
thống công tơ, dây dẫn, hộp chia dây 
tại các kiệt thuộc tuyến đường Phước 
Tường 11 và Nguyễn Phước Nguyên.

Tại các hẻm kiệt thuộc tuyến 
đường Phước Tường 11 và Nguyễn 
Phước Nguyên, qua khảo sát và dự 
toán cho thấy các đường dây sau 
công tơ của khách hàng sử dụng điện 
từ trụ kéo về nhà quá xa, các hộp công 
tơ cấp điện cho khách hàng qua thời 
gian sử dụng đã xuống cấp hư hỏng, 
nhiều vị trí dây dẫn sà xuống thấp, 
nứt hỏng gây mất an toàn trong sử 
dụng điện và an toàn giao thông nhất 
là trong mùa nắng nóng hiện nay.

Hình ảnh nhóm lao động phổ thông 
kéo rải cáp viễn thông sai quy định

Để giải quyết tình trạng này, Điện 
lực Thanh Khê đã tiến hành lắp mới 
26 thùng 4 công tơ 1 pha, di dời 45 
công tơ riêng lẻ vào trong các thùng 
4 công tơ, thay thế gần 1.000 mét dây 
dẫn điện mới, kết hợp với nâng và bó 
cáp lại gọn gàng, sạch đẹp. 

Yên Bình

DI DỜI CÔNG TƠ, CHỈNH TRANG XỬ LÝ
CÁP THÔNG TIN ĐẢM BẢO MỸ QUAN ĐÔ THỊ

Điện lực Thanh Khê huy động nhân lực di dời và chỉnh trang hệ thống công tơ, 
dây dẫn, hộp chia dây tại nhiều vị trí
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Khi mùa nắng nóng bắt đầu 
cũng là thời điểm mà nhiều 
người dùng thường kiểm tra 

điều hòa để nạp gas, vệ sinh hoặc sửa 
chữa sử dụng cho những ngày Hè. 
Nắm bắt được điểm yếu của nhiều 
người về việc không có chuyên môn, 
kiến thức nên trong quá trình lắp đặt, 
sửa chữa hay bảo dưỡng điều hòa, 
ngoài tiền công, thợ điều hòa còn có 
những chiêu trò riêng để “móc túi” 
khách hàng. Số tiền khách hàng bị 
chặt chém, vẽ thêm không hề nhỏ, có 
khi lên đến vài triệu đồng.

Tìm kiếm trên các hội nhóm sửa 
chữa điều hòa trên mạng xã hội có 
thể thấy, rất nhiều người đã phải than 
phiền về việc mình bị “vặt” thêm tiền 
ngoài tiền công sửa chữa, bảo dưỡng, 
lắp đặt. Tuy nhiên, vì không hiểu biết 
nên hầu hết những người này chỉ biết 
than và “cắn răng chấp nhận”.

Chị Nguyễn Linh (Cầu Giấy – Hà 
Nội) là một trong số những người 
“than” mình bị “móc túi” khi bảo 
dưỡng điều hòa nhưng không biết 
phải làm sao. Theo đó, vừa qua chị 
Linh đã bảo dưỡng chiếc điều hòa 
của gia đình theo chu kì một năm bảo 
dưỡng một lần.

Nếu như năm trước, chị Linh bảo 
dưỡng chỉ hết tối đa 500.000 đồng 

thì năm nay, ngoài tiền công thợ đã 
thỏa thuận trước đó, số tiền vật tư 
mà người thợ liệt kê ra cho chị Linh 
sau khi bảo dưỡng xong lên đến gần 
1 triệu đồng. Vì không biết gì về điều 
hòa nên chị Linh cũng chỉ biết lên 
mạng xã hội facebook “than” với mọi 
người.  

Sau dòng trạng thái chia sẻ của 
chị Linh về việc số tiền bảo dưỡng 
điều hòa tăng lên gấp bội, nhiều 
người bạn của chị cũng “giật mình” và 
chia sẻ các sự việc tương tự.

Trong đó, một số ít người có am 
hiểu về sửa chữa điều hòa lên tiếng 
cho rằng, chị Linh đã bị thợ điều hòa 
lấy giá đắt một vài linh kiện. Chẳng 
hạn như, áp tô mát chị Linh đã bị thợ 
sửa điều hòa lấy giá gấp đôi, hay như 
dây băng keo non người thợ lấy giá 
8.000 đồng/mét, theo nhiều bạn của 
chị Linh là quá đắt.

Cùng chung cảnh ngộ Anh 
Nguyễn Văn Hiệp (Trung Văn – Từ 
Liêm – Hà Nội) chia sẻ: “Điều hòa nhà 

tôi bị rỉ nước từ dàn lạnh, khi gọi thở 
sửa được báo giá ban đầu từ 200.000 
đồng đến 500.000 đồng. Thế nhưng, 
trong quá trình sửa chữa, thợ sửa điều 
hòa liên tục thông báo cho tôi về các 
phụ kiện phát sinh như dây băng keo 
non, phải vệ sinh cục nóng do bám 
bụi, phải thay gas…. Vì không có kiến 
thức nhiều về điều hòa nên tôi đồng 
ý cho thợ sửa thực hiện việc vệ sinh và 
thay thế các thiết bị. Tuy nhiên, đến 
khi thanh toán, tôi phát hoảng với hóa 
đơn gần 2 triệu đồng. Tôi cứ nghĩ, đã 
trọn gói trong khoảng dưới 500.000 
đồng thì chi phí phát sinh thêm cũng 
chỉ 200.000 – 300.000 đồng. Ai ngờ 
lên đến con số gần gấp 3 lần 500.000 
đồng. Nhưng mình đồng ý cho ngươi 
ta sửa rồi thì chỉ biết bấm bụng trả 
tiền thôi”.

Sau khi anh Hiệp chia sẻ thông 
tin thì rất nhều người dùng Facebook 
là bạn bè của anh Hiệp cũng cho biết, 
họ cũng đã từng phải trả số tiền hơn 
một triệu đồng cho thợ sở điều hòa 

KHÁCH HÀNG NÊN CẨN TRỌNG 
VỚI NHỮNG CHIÊU TRÒ “VẶT TIỀN” CỦA THỢ SỬA ĐIỀU HÒA

Hiện nay với sự phát triển của 
công nghệ, các hãng đã tích hợp 
nhiều tính năng giúp máy điều 
hòa ngày càng thông minh và tiện 
ích hơn. Tuy nhiên nếu người dùng 
không có những kiến thức nhất 
định về điều hòa thì rất có thể 
sẽ bị thợ sửa điều hòa “vặt tiền” 
trong quá trình lắp đặt, sửa chữa. 

Nhiều khách hàng chia sẻ thông tin trên các hội nhóm 
vì bị thợ sửa điều hòa “vặt tiền”
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Chọn điều hòa có công suất phù hợp 
với diện tích phòng

Theo các chuyên gia điện máy, trong 
quá trình sử dụng điều hòa, có rất nhiều 
cách để tiết kiệm điện, nhưng cách hiệu 
quả nhất mà mọi người nên chú ý tới là khi 
đi mua điều hòa người dùng cần để ý tới 
công suất làm lạnh máy điều hòa. Bởi, chỉ 
cần để ý tới chi tiết nhỏ này và chọn công 
suất máy điều hòa phù hợp với diện tích 
phòng thì khi sử dụng, các gia đình sẽ tiết 
kiệm được tiền triệu mỗi tháng.

Bởi vì, nếu diện tích phòng quá lớn, 
máy có công suất quá nhỏ sẽ dẫn đến việc 
máy hoạt động quá tải, phải tiêu thụ nhiều 
điện năng hơn và làm giảm tuổi thọ của 
máy. Nếu phòng quá nhỏ và máy có công 
suất quá lớn sẽ dẫn đến tình trạng lãng phí 
năng lượng của máy.

Cụ thể, chỉ số công suất làm lạnh của 
điều hòa tại Việt Nam thường được quy 
về cách gọi là Ngựa (Horse Power - HP). 
Tuy nhiên, gần đây chỉ số BTU (British 
Thermal Unit) tức đơn vị năng lượng 
dùng nhiều tại Mỹ, mô tả giá trị năng 
lượng của nhiên liệu và để mô tả chính 
xác công suất của hệ thống sưởi ấm và 
làm lạnh cũng được sử dụng khá nhiều. 
Quy đổi 1HP bằng 9000 BTU.

Tại Việt Nam, điều hòa nhiệt độ phổ 
biến thường rơi vào khoảng 1HP (9000 
BTU), 1,5HP (12000 BTU), 2HP (18000 BTU) 
và 2,5HP (24000 BTU). Tuy nhiên, chỉ số này 
vẫn bị chi phối bởi các nhà sản xuất điều 
hòa, nhưng độ chênh lệch không đáng kể.

Theo anh Vũ Xuân Trường, một thợ lắp 
đặt và sửa chữa điều hòa ở Khuất Duy Tiến 
(Thanh Xuân, Hà Nội), nếu chọn được công 
suất phù hợp với diện tích phòng, người 
dùng sẽ giảm được chi phí đầu tư mua máy 
điều hòa ban đầu vì giá thành của máy 
cũng dựa vào cộng suất của máy lớn hay 
nhỏ. Theo đó, máy điều hòa có công suất 
càng lớn thì giá càng cao.

Ngoài tiết kiệm được chi phí đầu tư 
ban đầu, việc lựa chọn công suất điều hòa 
phù hợp còn giúp tiết kiệm được tiền điện, 
thậm chí tiết kiệm được hàng triệu đồng 
mỗi tháng. Bởi, nếu chọn công suất máy 
điều hòa nhỏ hơn diện tích phòng thì đồng 
nghĩa với việc chiếc máy điều hòa luôn phải 
gồng mình làm việc hết công suất để làm 
mát phòng. Hậu quả, hóa đơn điện sẽ tăng 
phi mã. Ngược lại, nếu chọn công suất máy 

mà không biết thợ sửa họ sửa những gì. Chỉ bởi, mọi người không có 
nhiều kiến thức, am hiểu về điều hòa.

Đối với trường hợp lắp mới máy điều hòa của chị Đinh Thị Yến 
(phố Giáp Bát – Hoàng Mai – Hà Nội) cũng khiến nhiều người tỏ ra ái 
ngại. “Đầu tiên tôi cứ nghĩ lắp đặt trọn gói là sẽ không phát sinh nữa. 
Tuy nhiên, trong quá trình lắp đặt, anh thợ nói là đường dây nhà tôi hơi 
dài nên phải nối thêm, nên phát sinh đường dây và ống đồng. Tôi cứ 
nghĩ chỉ phát sinh thêm 100.000 – 200.000 đồng là cùng, không ngờ 
con số lên đến 1.085.000 đồng. Đó cũng là kinh nghiệm cho sự thiếu 
hiểu biết  về điều hòa của mình và tránh xảy ra những lần sau”, chị Yến 
chia sẻ.

Trao đổi với Điện và Đời sống về vấn đề này, anh Nguyễn Thái 
Hòa, chủ cửa hàng bảo dưỡng, sửa chữa và lắp đặt điều hòa tại Trung 
Văn – Nam Từ Liêm tiết lộ, mức độ “vặt” tiền ít hay nhiều tùy thuộc vào 
mỗi thợ và vào chính khách hàng. Bởi người thợ trong quá trình lắp đặt 
sẽ dựa vào sự hiểu biết của khách hàng về điều hòa mà có thể “vặt” ít 
hay nhiều. Nếu là nam giới, số tiền sẽ hạn chế hơn, còn là nữ giới, nhất 
là sinh viên, số tiền có thể lên đến vài triệu đồng. Và người thợ điều hòa 
có thể “vặt tiền” ở bất cứ dịch vụ nào từ lắp đặt, bảo dưỡng cho đến sửa 
chữa với những lý do rất hợp lý và đơn giản.

Theo đó, anh Hòa cho rằng, lắp điều hòa là dịch vụ mà người thợ 
dễ dàng “vặt tiền” khách hàng nhất. Ngoài tiền công trọn gói lắp đặt 
cho mỗi chiếc điều hòa dao động từ 250.000 đồng đến 400.000 đồng 
thì khách hàng thường phải trả thêm những khoản phụ kiện phát sinh.

“Tiền phụ kiện được tính theo mét, do đó, vị trí từ dàn lạnh đến 
dàn nóng càng xa thì tiền phụ kiện càng tốn. Chẳng hạn, nếu khoảng 
cách là 3 mét dây nhưng thợ sửa điều hòa có thể khai báo và dùng đến 
5 mét dây. Như vậy, họ đã ăn gian được 2 mét dây ống đồng mà chủ 
nhà sẽ rất khó phát hiện. Mỗi mét dây phát sinh thì người thợ điều hòa 
cũng ăn gian được thêm chừng 250.000 đồng”, anh Hòa nói.

Tiếp đến, anh Hòa cũng khuyến cáo, hiện tại, rất nhiều thợ sửa 
chữa điều hòa đã dùng “mánh khóe” trong việc báo hỏng linh kiện. Có 
thể linh kiện chưa hỏng nhưng họ vẫn báo hỏng, hoặc hỏng 1 báo là 
2,3. Như vậy, người thợ sẽ dễ dàng thay linh kiện của họ và báo giá lên 
cao hơn giá nhập nhiều lần. Hơn nữa, nếu người dân không để ý thì 
thợ sửa điều hòa còn trà trộn linh kiện kém chất lượng, dễ khiến điều 
hòa bị hỏng trong một thời gian ngắn.

Liên quan đến vấn đề bảo dưỡng, anh Hòa cho biết, khi bảo 
dưỡng, điều hòa sẽ phải bơm thêm gas và đây là điểm để thợ điều 
hòa “vặt tiền” của khách. Bởi thông thường, khi bơm gas sẽ tùy vào 
mức của máy cần bơm ít hay nhiều, từ đó thợ tính tiền gas mà khách 
phải trả.

“Bơm đầy bình gas hết khoảng 200.000 đồng, tuy nhiên nhiều khi 
trong quá trình bảo dưỡng, bình gas điều hòa nhà bạn lượng gas hao 
chưa nhiều, chỉ 1/3 hay ½ bình nhưng thợ sửa vẫn báo bơm đầy bình 
và thu 200.000 đồng”, anh Hòa nhấn mạnh.

Do đa phần khách hàng không hiểu về kỹ thuật, nên việc phát hiện 
ra thợ sửa điều hòa “vặt tiền” là rất khó. Do vậy, để hạn chế tối đa nhất 
việc bị móc túi khi lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa điều hòa, anh Hòa 
khuyến cáo mọi người nên trang bị cho mình những kiến thức nhất 
định, hoặc nhờ người am hiểu theo dõi giúp quá trình thợ sửa chữa.

Nhật Anh
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điều hòa lớn hơn diện tích phòng 
cũng không hiệu quả, chưa kể còn 
lãng phí điện năng.

Công suất điều hòa phù hợp với 
phòng giúp phòng mát mẻ, máy điều 
hòa bền, kéo dài tuổi thọ vì chúng 
không phải gồng mình chạy hết công 
suất.

Chọn máy sử dụng công nghệ 
hiện đại

Khi chọn mua điều hòa tiết kiệm 
điện, bạn nên chọn các dòng sản 
phẩm mới, vì những dòng sản phẩm 
này thường được tích hợp nhiều công 

nghệ hiện đại có khả năng tiết kiệm 
điện năng đáng kể. Chẳng hạn, trên 
các dòng máy lạnh Toshiba, nhà sản 
xuất đã trang bị máy nén DC Inverter 
giúp tiết kiệm đến 50% điện năng 
tiêu thụ, tính năng Eco giúp tiết kiệm 
điện nhưng vẫn làm mát hiệu quả. 
Hoặc dòng máy điều hòa Panasonic 
được trang bị công nghệ Econavi có 
thể làm giảm thiểu sự lãng phí điện 
năng đáng kể.

Đặc biệt hơn hiện nay, các nhà 
sản xuất điều hòa thường tích hợp 
công nghệ inverter vào sản phẩm của 
mình. Điều hòa sở hữu công nghệ 

inverter có giá thành cao hơn các loại 
điều hòa thường, tuy nhiên về lâu dài 
điều hòa inverter mang đến lợi ích 
nhiều hơn cả về khả năng tiết kiệm 
điện lẫn sự vận hành êm ái của máy. 
Theo các nhà nghiên cứu, điều hòa 
inverter có thể tiết kiệm điện năng 
lên tới 30 - 60%. Vì vậy, bạn nên đầu 
tư ngay điều hòa inverter ngay từ đầu 
nhằm tiết kiệm điện năng tiêu thụ 
đáng kể. Vì vậy, hiện nay khi nhắc tới 
điều hòa tiết kiệm điện người ta nghĩ 
ngay đến điều hòa inverter.

Lê Quốc

MỘT SỐ CHI TIẾT CẦN LƯU Ý KHI MUA ĐIỀU HÒA 
ĐỂ ĐẠT HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TỐT NHẤT

Nhiều người quan niệm rằng sử dụng điều hòa rất tốn điện, vì vậy người dùng khá băn khoăn 
về việc có nên mua điều hòa hay không. Tuy nhiên, với các dòng điều hòa đời mới ngày nay được 
trang bị công nghệ hiện đại nên khả năng tiết kiệm điện rất cao. Đồng thời, để hóa đơn tiền điện 
của gia đình không tăng cao mỗi tháng, người dùng cần biết một số tiêu chí khi chọn mua máy lạnh 
tiết kiệm điện.

Chọn điều hòa có công suất làm lạnh phù hợp với phòng sẽ tiết kiệm được chi phí đầu tư ban đầu 
và tránh lãng phí điện năng khi sử dụng
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EVN đang quản lý, vận hành 
14 nhà máy nhiệt điện than, trải 
dài trên 3 miền Bắc – Trung – 
Nam. Các nhà máy đều đã được 
đầu tư công nghệ môi trường 
hiện đại, và được khoác lên mình 
diện mạo xanh, sạch, đẹp.

Hướng tới phát triển bền vững, 
Tập đoàn đã quyết liệt chỉ đạo 
và quán triệt các đơn vị thành 

viên thực hiện đồng bộ các giải pháp 
song hành sản xuất với bảo vệ môi 
trường (BVMT).

Việc xây dựng và ban hành các 
văn bản chỉ đạo về bảo vệ môi trường 
của EVN luôn được quan tâm thực 
hiện thường xuyên, kịp thời. Theo 
thông tin từ Ban Khoa học công nghệ 
và Môi trường EVN, giai đoạn 2016 
- 2020, Tập đoàn  đã ban hành hơn 
120 văn bản chỉ đạo về BVMT. Các 
văn bản chỉ đạo phân loại thành 3 
nhóm chính bao gồm: Các văn bản 
chỉ đạo về những chính sách, chủ 
trương, đường lối chung về BVMT; 
các văn bản phổ biển các văn bản về 
môi trường từ các cơ quan quản lý 
Nhà nước về BVMT; các văn bản tác 
nghiệp đối với những trường hợp 
công việc, sự vụ cụ thể.

EVN đã nghiêm túc thực hiện 
các biện pháp quản lý môi trường 
xuyên suốt từ giai đoạn đầu tư, xây 
dựng dự án tới khi các nhà máy đi 
vào vận hành; đầu tư công nghệ hiện 
đại để xử lý nước tuần hoàn, khí thải, 
tro xỉ; …

Cụ thể, tất cả các nhà máy nhiệt 
điện (NMNĐ) của EVN đều được đầu 
tư xây dựng hệ thống công trình thu 
gom và xử lý nước thải đảm bảo đạt 

XANH, SẠCH, ĐẸP TRONG CÁC NHÀ MÁY 

NHIỆT ĐIỆN THAN CỦA EVN

Khuôn viên Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (Tổng công ty Phát điện 1) - tỉnh Trà 
Vinh cuốn hút với nhiều góc xanh mát mắt

“Nhà máy nhiệt điện đẹp như công viên” là cảm nhận chung của nhiều người khi 
tới NMNĐ Vĩnh Tân 4 (chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam),

tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận
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QCVN 40:2011/BTNMT đối với nước 
thải công nghiệp và Quy chuẩn QCVN 
14:2008/BTNMT đối với nước thải 
sinh hoạt trước khi thải ra môi trường. 
Nước thải sau khi xử lý đáp ứng quy 
chuẩn được nghiên cứu và tái sử 
dụng một phần, quay ngược lại quy 
trình sản xuất.

Đối với khí thải các nhà máy 
nhiệt điện, EVN đầu tư các hệ thống 

chuyên dụng lọc bụi tĩnh điện, khử 
NOx, SO2. Trong 5 năm 2016-2020, các 
kết quả quan trắc các thông số môi 
trường tại các nhà máy hầu như đều 
đáp ứng các quy chuẩn việt Nam về 
khí thải và nước thải. Một số NMNĐ 
áp dụng công nghệ hiện đại như Vĩnh 
Tân 4, NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng,... 
có thông số phát thải thấp hơn nhiều 
so với ngưỡng quy chuẩn Việt Nam.

EVN và các đơn vị cũng đã nỗ lực 
tìm kiếm nhiều giải pháp nhằm xử lý, 
tiêu thụ tro xỉ tại các NMNĐ. Tỷ lệ tiêu 
thụ, tái sử dụng tro xỉ tại các NMNĐ 
thuộc EVN đã tăng dần qua các năm. 
EVN đặt mục tiêu, tới năm 2022, tiêu 
thụ 100% toàn bộ lượng tro xỉ nhiệt 
điện phát sinh và đến năm 2025 tiêu 
thụ toàn bộ lượng tro xỉ tồn trữ tại các 
bãi chứa tro xỉ.

Đặc biệt, EVN đã chỉ đạo các đơn 
vị ”phủ xanh” khuôn viên các NMNĐ. 
Nhờ ý thức trách nhiệm và sự chăm 
chút của mỗi CBCNV tới môi trường 
trong và xung quanh các nhà máy, 
diện mạo của các nhà máy nhiệt điện 
đã ngày càng trở nên đẹp hơn, có 
nhiều nhà máy còn là là điểm tham 
quan hấp dẫn với nhiều đoàn du 
khách (trước thời điểm dịch COVID-19 
bùng phát).

Trong thời gian tới, EVN sẽ chủ 
động thích ứng với biến đổi khí hậu 
trong bảo vệ môi trường và giảm 
phát thải khí nhà kính. Lồng ghép 
biến đổi khí hậu trong các chiến lược 
phát triển Tập đoàn, các hoạt động 
kinh doanh, đầu tư dự án điện từng 
bước giảm thiểu phát thải CO2 trên 
mỗi kWh điện.

 Minh Hạnh – Vũ Minh
Hình ảnh rặng san hô tự nhiên khiến nhiều người thích thú, tại Cảng than NMNĐ 

Vĩnh Tân 2 (Tổng công ty Phát điện 3), Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận

Lung linh, thơ mộng hình ảnh NMNĐ Thái Bình 1 bên dòng sông Trà Lý, tỉnh Thái Bình
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