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Đảng là sự trùng hợp ngẫu 
nhiên, nhưng thật ý nghĩa, là 
sự lựa chọn mang tính quy 

luật, tính lịch sử, để rồi từ đó “ý Đảng, 
lòng dân” trở thành vũ khí “bách chiến 
bách thắng”, sẵn sàng chiến đấu hy 
sinh vì lý tưởng sáng ngời “không có 
gì quý hơn độc lập tự do”, đem lại mùa 
Xuân bất tận cho dân tộc.

Kể từ mùa Xuân ấy, hơn mười 
năm sau - Xuân năm 1941, Bác Hồ trở 
về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam sau ba mươi năm bôn ba 
tìm đường cứu nước. Giữa một vùng 
núi non trùng điệp với muôn hoa đua 
sắc và lòng người rưng rưng, lắng 
đọng trong giờ phút Bác Hồ đặt bước 
chân đầu tiên lên đất mẹ tại cột mốc 
108 (Pác Bó - Cao Bằng) trong sắc hoa 
Xuân rực rỡ sau bao năm xa Tổ quốc 
đã trở thành cảm hứng vô tận cho sự 
ra đời bài thơ “Mùa Xuân năm 1941” 
của nhà thơ Tố Hữu: Ôi sáng Xuân 
nay, Xuân bốn mốt/Trắng rừng biên 
giới nở hoa mơ/Bác về... im lặng. Con 
chim hót/Thánh thót bờ lau, vui ngẩn 
ngơ... như báo hiệu tương lai xán lạn 
của dân tộc Việt Nam sắp tới gần!

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và 
Bác Hồ, một Đảng mới 15 tuổi đã cùng 
nhân dân vùng lên Tổng khởi nghĩa 
Cách mạng Tháng Tám năm 1945, 
giành lại nền độc lập, tự do, đưa đất 
nước ta thoát khỏi “đêm trường nô lệ”, 
khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà. Vì vậy, tất cả người dân Việt 
Nam đều gọi ngày 2/9 hằng năm là Tết 
Độc lập với một tình cảm thiêng liêng, 
thành kính ghi nhớ công ơn trời biển 
của Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại!

Trong hai cuộc kháng chiến thần 
thánh chống thực dân Pháp và đế 
quốc Mỹ xâm lược của dân tộc ta, với 
biết bao mất mát hy sinh, Đảng ta đã 
lãnh đạo nhân dân làm nên những 
chiến công oanh liệt “lừng lẫy năm 
châu chấn động địa cầu” ở thế kỷ XX 
cùng nhiều mùa Xuân lịch sử. Chiến 
công nối tiếp chiến công ở hai miền 
đất nước là cơ sở để bài thơ “Bài ca 
mùa Xuân 61” của Tố Hữu ra đời: “Chào 
61! Ðỉnh cao muôn trượng/Ta đứng 
đây, mắt nhìn bốn hướng/Trông lại 
nghìn xưa, trông tới mai sau/Trông 
Bắc, trông Nam, trông cả địa cầu”. Bài 
thơ thể hiện niềm lạc quan phơi phới 

của dân tộc Việt Nam chuẩn bị sẵn 
sàng bước vào cuộc chiến tranh đầy 
cam go, đẫm máu nhất trong lịch sử 
chống giặc ngoại xâm của dân tộc trên 
nền tảng “đỉnh cao muôn trượng” của 
công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc 
và những thắng lợi bước đầu đạt được 
của nhân dân miền Nam và một niềm 
tin tất thắng của dân tộc Việt Nam.

Dân tộc ta còn nhớ như in Mùa 
Xuân năm 1968 với lời thơ chúc Tết 
bất hủ, đồng thời cũng là lời hiệu triệu 
của Bác Hồ “Tiến lên! Toàn thắng ắt về 
ta!” như tiếp thêm sức mạnh, thúc giục 
miền Nam nổi dậy tiến công đồng loạt, 
làm “rung chuyển Lầu Năm góc”; miền 
Bắc nén đau thương, đánh bại siêu 
pháo đài bay B.52- niềm kiêu hãnh 
của không lực Hoa Kỳ, làm nên huyền 
thoại 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên 
không” trên bầu trời Hà Nội, buộc Mỹ 
phải ký vào Hiệp định Pa-ri mùa xuân 
năm 1973, tạo bước ngoặt để mùa 
xuân năm 1975, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến 
hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy, 
mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh 
lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền 

Đảng và mùa xuân đất nước

Mỗi độ Tết đến Xuân về, nhân dân 
Việt Nam ta luôn có câu khẩu hiệu quen 
thuộc, thiêng liêng “mừng Đảng, mừng 
Xuân, mừng Đất nước đổi mới” để bày tỏ 
lòng biết ơn đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu 
và để khắc dạ ghi tâm mốc son lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt Nam ra đời. Sự kiện Đảng ta 
ra đời ngày 3/2/1930 - đúng vào thời khắc 
giao hoà giữa đất trời và lòng người.
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Nam, thống nhất đất nước, đưa dân 
tộc ta bước vào một mùa xuân bất tận 
- cả nước đi lên xây dựng CNXH.

Từ đó đến nay, các kỳ Đại hội 
toàn quốc của Đảng thường được tổ 
chức vào những mùa xuân. Sau mỗi 
kỳ Đại hội, Đảng ta lại đem đến cho 
đất nước những mùa xuân ấm áp, 
sinh chồi nảy lộc. Nếu như Đại hội 
Đảng lần thứ VI  - Xuân 1986 đánh 
dấu sự nghiệp đổi mới toàn diện, thì 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ thứ 
XI mùa xuân 2011 là Đại hội tổng kết 
25 năm đường lối đổi mới của Đảng 
với “Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội”, tiếp tục đưa đất nước phát triển, 
để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở 
thành một nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại. Trong phát biểu bế 
mạc Đại hội XI, Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng đã khẳng định: “Điều quan 
trọng là từ Đại hội này tỏa ra một 
niềm tin lớn, một khí thế mới, một 
sự đoàn kết thực sự chứ không phải 
là hình thức, để nhân dân tin tưởng, 
phấn khởi hơn”...

Một mùa xuân mới đã về. Với 
bản lĩnh chính trị được rèn luyện qua 
85 mùa xuân, với sức sáng tạo luôn 
tươi mới như “chồi non, lộc biếc”, tin 
rằng Đảng ta sẽ lãnh đạo đất nước 
vượt qua thử thách, chèo lái con 
thuyền cách mạng Việt Nam đến bến 
bờ vinh quang.

Với những trang sử vàng của 
dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo 
của Đảng 85 năm qua, nhân dân ta 
đều có quyền tự hào với một niềm 
tin mãnh liệt: Chỉ có Đảng Cộng sản 
Việt Nam mới đem lại những mùa 
xuân cho đất nước, sức xuân của lòng 
người. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng 
khẳng định: “Ngoài lợi ích của nhân 
dân, của dân tộc, Đảng không có lợi 
ích gì khác!” hay “Đảng ta là đạo đức, 
là văn minh, là thống nhất, độc lập, 
là hòa bình, ấm no…”. Lời dạy ấy đến 
nay vẫn còn nguyên giá trị đối với 
Đảng và trở thành lẽ sống, lời tuyên 
thệ của tất cả những người đảng viên 
chân chính dâng lên Đảng và Bác Hồ 
kính yêu mỗi khi Tết đến, xuân về. 

Hoàng Thạch

Khi chưa có gia đình tung tăng thích Tết lắm nhưng có rồi thì chỉ nghĩ 
đến thôi cũng thấy sợ. Nhưng nay thì lại khác.

Ngày Tết có lẽ phụ nữ là những người bận rộn nhất. Từ việc phải mua sắm 
đồ cho gia đình, quà cáp cho nội ngoại hai bên rồi dọn dẹp nhà cửa…Dù xưa 
hay nay thì điều đó cũng không hề thay đổi.

Phụ nữ và ngày Tết chỉ với hai từ “tất bật”

Chị Thúy Hà, hiện là giảng viên của một trường đại học lớn ở Hà Nội chia sẻ, 
mỗi lần Tết đến, chị lại thấy sợ. Mặc dù Tết Nguyên đán là dịp để người thân sum 
vầy, về quê thăm họ hàng nội ngoại cũng rất vui và ý nghĩa nhưng trước đó nghĩ 
lại khối lượng công việc phải làm chị thấy toát mồ hôi. Gia đình nội ngoại hai bên 
ở hai tỉnh khác nhau nên mỗi lần di chuyển đã mất khá nhiều thời gian. Trước 
Tết chị phải lên danh sách người thân để chuẩn bị quà. Rồi ở nhà, chồng chị mặc 
dù cũng rất thương vợ chăm con nhưng cũng chỉ mó tay vào đúng 1 việc đó là 
đi mua cành đào, còn lại là một tay chị lo tất. Từ mớ rau, cọng hành cho đến dọn 
dẹp nhà cửa cũng chỉ một tay chị lo liệu. Đầu tắt mặt tối với việc ở cơ quan chưa 
xong, lại tất bật sắp xếp việc nhà. Khoảng 2 tuần trước Tết chị thấy chóng hết cả 
mặt khi nghĩ đến khối lượng việc phải hoàn thành.

Ảnh minh họa

Một năm làm việc vất vả, Tết được nghỉ ngơi để tái tạo sức lao động. Nhiều 
gia đình giờ thay vì ở nhà thì Tết lại chọn đi du lịch. Tuy nhiên không phải ai muốn 
cũng thực hiện được điều đó. Chị Mai Hương, hiện đang công tác tại một Nhà 
xuất bản ở Hà Nội chia sẻ, năm nào cũng bảo Tết chuẩn bị đơn giản thôi nhưng 
mà dường như đã trở thành thói quen, chả đơn giản được tý nào. Chị ở cùng với 
bố mẹ chồng nên Tết càng phải chuẩn bị nhiều hơn. Mặc dù ăn chả được bao 
nhiêu nhưng bố mẹ chồng chị Hương lại thích làm những món ăn đặc trưng 
ngày Tết rất kỳ công và tốn thời gian như gói bánh chưng, gói giò, làm chè kho… 
Trước Tết nhà cửa ngổn ngang đồ đạc, quà cáp, nhìn thôi cũng đã thấy toát mồ 
hôi. Chị Hương cho hay năm nào cũng như năm nào, dù có cải thiện cho gọn 

Phụ nữ 
có còn sợ Tết!

Ñieän & Ñôøi soáng     3

CHAØO XUAÂN NHAÂM DAÀN 2022 î



nhẹ thì cứ đến trước giao thừa nhà cửa 
mới dọn dẹp xong. Chị chưa biết đến 
cảm giác trước giao thừa được thong 
dong dạo phố như nhiều người bạn 
của mình mà cứ đâm đầu dọn dọn, 
dẹp dẹp đến phát oải.

Ngày Tết, đa phần chị em phụ nữ 
phải quần quật nấu nướng, rửa chén 
bát, dọn dẹp từ sáng đến tối trong khi 
đàn ông tiếp khách, ăn nhậu. Vì thế 
bảo phụ nữ sợ Tết quả là không quá 
mà đó là sự thật nhất là các chị em lấy 
chồng xa, Tết phải quê chồng. 3 ngày 
Tết ở quê, vui thì có vui đấy nhưng số 
lần vào bếp nấu nướng, số lần bưng 
mâm rửa bát quả là nỗi kinh hoàng 
đối với chị em. Chị Hoàng Mai quê ở 
Phú Thọ chia sẻ, Tết năm nào cũng về 
quê nội 2 ngày mùng 1 và mùng 2. Từ 
ngày làm dâu cho đến giờ con đã lớn 
nhưng có lẽ mọi nếp sinh hoạt ở quê 
chồng chưa thay đổi là mấy. Trong 
2 ngày đó ngoài lúc đi chúc Tết họ 
hàng thì lượng khách đến nhà bố mẹ 
chồng chị chúc Tết cũng đông đúc 
không kém. Tục ở quê chồng chị cứ 
họ hàng đến chúc Tết là lại ngả mâm 
ra ăn uống, chúc tụng nhau. Mà các 
món ăn thì chỉ quay đi quay lại nào 
bánh chưng, nem rán, canh cá, giò 
chả các loại nhìn thôi cũng đã ngấy 
lắm rồi. Nhưng đã là tục lệ thì khó mà 
thay đổi vì vậy phận làm dâu cứ phải 
theo thôi. Giờ may cũng có nhiều 
cháu đã lớn nên cũng có người phụ 
giúp chứ không nghĩ đến cảnh tay 
xách nách mang về quê mấy ngày Tết 
thực sự thấy Sợ.

Mua bán online, giải phóng 
sức lao động cho phụ nữ

Vài năm lại đây, hình thức mua 
bán cũng có sự thay đổi đáng kể. 
Thay vì phải đến chợ, đến siêu thị thì 
phụ nữ đã được giải phóng thời gian, 
sức khỏe khi mà hình thức mua bán 
online được khai thác triệt để. Giờ 
chỉ cần ngồi một chỗ, nháy chuột vài 
lần là có đủ đồ cho Tết Nguyên đán. 
Chị em cũng có hẳn một danh sách 
địa chỉ những nơi làm đồ ngon, nào 
là giò sạch, bánh chưng ngậy đỗ và 
thịt, các loại đồ khô như thịt lợn, thịt 
trâu sấy…Không chỉ mua về chế biến 
nhiều dịch vụ nấu chín ship tận nhà 
theo đúng yêu cầu của khách. Giờ 
thế giới phẳng, cần món gì ở vùng 
miền nào chỉ cần lên mạng tìm kiếm 
là 1 đến 2 ngày sau, hàng có tận cửa. 
Cũng vì thế giờ đây, Tết đến trong 
nhà có đủ đặc sản vùng miền.

Chị Thúy Hà cũng phải công 
nhận năm nay việc mua sắm cho Tết 
nhàn hẳn. Chị có thời gian đi làm tóc, 
mua quần áo cho mình và chồng con 
rồi cũng có chút thời gian hẹn hò bạn 
bè. “Cũng may là thời đại công nghệ, 
phụ nữ được giải phóng đôi chút. 
Chứ cứ như mấy năm trước chắc 
muôn đời phụ nữ là osin, không có 
thời gian dành cho bản thân. Tết đến 
ai cũng mong nhưng mà nếu mà đầu 
bù tóc rối để mua sắm, dọn dẹp thì 
không còn hứng thú nữa”.

Còn chị Mai Hương cũng đã thay 
đổi ít nhiều được gia đình nhà chồng. 
Những món cầu kỳ, mất thời gian dần 

dần theo năm tháng cũng được bớt 
đi. Như năm nay mẹ chồng chị bảo 
thôi không làm món chè kho nữa vì 
chả ai ăn, làm ra để hỏng phí của, phí 
công sức. Sự thay đổi cũng một phần 
do chị Hương mạnh dạn mua sắm 
những món ngon đặc sản vùng miền 
về cho gia đình thưởng thức. Dần 
dần mẹ chồng chị cũng nhận thấy có 
những công đoạn không nhất thiết 
phải tự làm. Thời gian đó để cả nhà 
cùng quây quần như thế các thành 
viên mới gắn kết nhau và con dâu 
cũng vui hơn.

Năm nay vì Covid-19 bùng phát 
đúng dịp Tết nên nhiều gia đình 
không về quê  thành ra việc chuẩn 
bị cho Tết cũng nhẹ nhàng hơn. Chị 
Hoàng Mai bảo “thói quen bao năm 
nay cứ Tết là về quê chồng nhưng 
năm nay không về thấy cũng thiếu 
thiếu. Tuy nhiên thoát được cảnh cỗ 
bàn, chào hỏi. Chị và chồng cùng bàn 
nhau là năm nay đón Tết ở Hà Nội nên 
mua sắm gọn gàng, chi tiêu tiết kiệm, 
thời gian chủ yếu để nghỉ ngơi”.

Ngày nay, nhiều chị em phụ nữ 
cũng chủ động hơn trong cuộc sống 
và tự quyết được việc trong gia đình. 
Không còn việc chị em âm thầm chịu 
đựng mua sắm, dọn dẹp một mình 
mà họ đã chủ động bàn với chồng 
con đón Tết với phương châm  nhẹ 
nhàng, vui vẻ, tiết kiệm. Không còn 
cảnh chất đống đồ ăn trong tủ lạnh 
nữa vì ngày nay cuộc sống đầy đủ, 
nên Tết cũng không cần ăn quá đặc 
biệt. Chị em cũng biết cách lôi kéo 
chồng con vào công cuộc dọn dẹp 
trang trí nhà cửa nhờ vậy Tết càng trở 
nên vui và ý nghĩa hơn. Chính vì chủ 
động được trong cuộc sống, nhiều chị 
em thở phải bảo "khi chưa có gia đình 
thì tung tăng thích Tết lắm nhưng 
có rồi thì chỉ nghĩ đến thôi cũng đã 
thấy sợ. Nhưng nay thì lại khác, nếu ai 
cũng thấu hiểu và biết sẻ chia thì Tết 
lại là dịp gia đình gắn kết, yêu thương 
nhau. Giờ cũng thảnh thơi hơn nhiều 
có thời gian thong dong dạo chơi 
cùng bạn bè, lượn lờ chợ hoa rồi có 
khi lại làm vài bộ ảnh để đánh dấu 
một năm khởi sắc và chào đón năm 
mới với nhiều mong ước đủ đầy"./.

Lan Hạ

Ảnh minh họa
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CHUYỂN ĐỔI SỐ THÂM NHẬP VÀO MỌI LĨNH VỰC 
ĐỜI SỐNG

Ngày nay chuyển đổi số đang thâm nhập vào mọi 
lĩnh vực kinh tế xã hội từ tổ chức hành chính, giao thông 
đô thị đến các hoạt động sản xuất, dịch vụ... Trong lĩnh vực 
giải trí các hoạt động biểu diễn ca nhạc, sân khấu đến thi 
đấu thể thao... công nghệ số giúp thế giới trở nên phẳng, 
các bản tin thể thao, bản tin các liên hoan phim, cuộc thi 
hoa hậu... lôi cuốn hàng triệu khán giả khắp các lục địa 
làm cho đời sống xã hội thêm phong phú đầy màu sắc.

Trong bài này chúng tôi sẽ chỉ giới hạn ở khía cạnh 
công nghệ số hỗ trợ trọng tài trong các giải thi đấu thể 
thao quan trọng, nhất là trong môn thể thao vua - bóng 
đá. Ta đều biết trọng tài là người cầm cân nẩy mực, đóng 
vai trò quan trọng đối với kết quả các trận đấu. Dù có trình 
độ cao, có công tâm nhưng vì diễn biến của trận đấu rất 
nhanh, góc quan sát của trọng tài bị giới hạn nên công 
tác trọng tài luôn bị phàn nàn. Công nghệ số là phương 
tiện tuyệt vời có thể hỗ trợ cho trọng tài trong các quyết 
định của mình, vì thế từ lâu ý tưởng đưa công nghệ số hỗ 
trợ công tác trọng tài đã được chú ý. Ta hãy điểm qua các 
công nghệ số được phát triển và ứng dụng trong các giải 
thi đấu thể thao.

CÁC CÔNG NGHỆ SỐ HỖ TRỢ THI ĐẤU THỂ THAO

1. Hệ thống Mắt diều hâu (Hawk-Eye)

Hệ thống Hawk-Eye (Mắt diều hâu) được công ty 
Hawk-Eye Innovations Ltd nước Anh đưa vào từ năm 2001. 

Đầu tiên Hawk-Eye được sử dụng để hỗ trợ trọng tài trong 
thi đấu quần vợt và bóng chày. Phiên bản Bóng đá cũng 
được chú ý và hoạt động rất tốt trong môi trường thử 
nghiệm. Hệ thống Hawk-Eye sử dụng ba camera tập trung 
vào từng đường mục tiêu và mỗi camera quay ở tốc độ 600 
khung hình một giây. Hawk-Eye có thể đưa ra quyết định 
dứt khoát về việc bóng đã vượt qua vạch vôi hay chưa và 
chuyển tiếp thông tin này dưới dạng một tiếng bíp cho 
trọng tài trung tâm trong vòng nửa giây (hình 1a và 1b). 
Hệ thống Mắt diều hâu hoạt động dựa trên công nghệ 3D 
sử dụng những dữ liệu về hình ảnh và thời gian do một 
số máy quay video tốc độ cao đặt tại các địa điểm và góc 
nhìn khác nhau xung quanh khu vực sân chơi cung cấp. 
Trong quần vợt, sử dụng 10 camera xử lý các dữ liệu do các 
camera tốc độ cao và bộ theo dõi bóng cung cấp. Ngoài ra, 
còn có một bộ lưu trữ dữ liệu có chứa một mô hình định 
nghĩa trước sân bóng và cả dữ liệu về luật chơi. Khi người 
chơi cảm thấy quyết định của trọng tài chưa chính xác thì 
có thể khiếu nại, ngay lập tức hệ thống Hawk-Eye sẽ phát 
lại hình ảnh trái bóng so với đường biên khiến người chơi 
phải tâm phục khẩu phục.

Mỗi khung hình gửi từ từng camera, phần mềm hệ 
thống định dạng như một tập hợp các điểm ảnh tương 
ứng với hình ảnh của quả bóng. Tiếp đó, hệ thống tính 
toán cho mỗi khung ảnh vị trí 3D của bóng bằng cách so 
sánh vị trí đó với hình do hai camera riêng biệt tại cùng 
khoảng cách và thời gian. Hình ảnh cuối cùng xây dựng 
nên đường đi của bóng, đồng thời dự đoán đường bay 
của quả bóng và nơi tiếp xúc với mặt sân dựa trên các tính 

CHUYỂN ĐỔI SỐ HỖ TRỢ
 TRỌNG TÀI TRONG THI ĐẤU THỂ THAO

        

Lê Văn Doanh - Đỗ Đức Anh
Trung tâm R&D Rạng Đông

Ngày nay các giải thi đấu thể thao quốc tế quan trọng 
như tennis, bóng đá, bóng chuyền... thường sử dụng các 
thiết bị công nghệ IOT hỗ trợ công tác trọng tài như VAR 
(Video Assistant Referee), Mắt diều hâu (Hawk-Eye), Quả 
bóng thông minh (Smart ball), Công nghệ đường gôn GLT 
(Goal-Line Technology)... 

Nhân dịp Xuân Nhâm Dần chúng ta hãy dành thời gian 
tìm hiểu về chuyển đổi số ứng dụng trong các môn thể 
thao đang lôi cuốn hàng triệu khán giả trên toàn thế giới. 
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năng đã được lập trình sẵn trong phần mềm. Hệ thống 
cũng có thể dựa trên những tương tác này để xác định 
những hành vi phạm luật. Hệ thống tạo ra hình ảnh đồ 
họa của đường bóng và khu vực sân chơi, thông tin có thể 
được cung cấp cho các trọng tài, người xem truyền hình 
hoặc huấn luyện viên.

Hình 1a và 1b. Hệ thống Hawk-Eye trong tennis

2. Quả bóng thông minh (Smart ball)

Hệ thống quả bóng thông minh Smart ball gắn quả 
bóng với một bộ cảm biến (chip NFC) hình 2, do hai công 
ty Cairos Technologies và Adidas của Đức cùng phát triển. 
Công nghệ sử dụng một mạng lưới các máy thu xung 
quanh sân được thiết kế để theo dõi vị trí chính xác của 
quả bóng trong thời gian thực, bao gồm cả thời điểm 
bóng đã vượt qua vạch vôi với độ chính xác rất cao và sẽ 
thông báo cho các trọng tài trận đấu biết chính xác thời 
điểm bóng đã vượt qua vạch vôi. Thông tin này sẽ có trên 
thiết bị đồng hồ thông minh được trọng tài đeo. Tất cả các 
quả bóng thi đấu chính thức được sử dụng trên các giải 
đấu Châu Âu, và các giải đấu Châu Mỹ và hầu hết các giải 
đấu châu Phi đều sử dụng quả bóng thông minh.

Các quả bóng cũng có thẻ RFID giống như các cầu 
thủ. Khu vực cuối sân có thiết bị tạo ra từ trường trong 
và xung quanh quả bóng mỗi khi bóng đến gần khung 
thành. Kết quả này có được nhờ cảm ứng từ, bản thân 
quả bóng cũng tạo ra từ trường nhờ một mạch điện tử 
được tích hợp vào quả bóng. Tương tác giữa từ trường 

chính xung quanh khung thành và trường cảm ứng xung 
quanh quả bóng được thu nhận để phân tích đường bay 
của trái bóng.

Hình 2. Bên trong quả bóng thông minh

3. Công nghệ Đường gôn Goal-Line (GLT)

Với Công nghệ đường gôn Goal-Line (GLT) hình 3, 14 
camera chụp tới 500 khung hình một giây và gửi hình ảnh 
đến hệ thống xử lý hình ảnh. Tọa độ 3D của quả bóng được 
theo dõi và khi toàn bộ quả bóng đi qua vạch vôi, camera sẽ 
chụp nó và gửi tín hiệu đến đồng hồ của trọng tài.

Các nguyên tắc sau đây là bắt buộc để có một hệ 
thống đường gôn thành công:

• Công nghệ chỉ nên áp dụng cho các quyết định 
quan trọng khi bóng vào qua vạch gôn;

• Hệ thống phải chính xác 100%;

• Tín hiệu gửi đến trọng tài phải tức thời;

• Tín hiệu chỉ được truyền cho trọng tài và các quan 
chức theo dõi trận đấu;

• Hệ thống sử dụng bóng thông minh.

Hình 3. Công nghệ đường gôn GLT
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Hệ thống "theo dõi bóng" dựa trên thuật toán hình 
ảnh kỹ thuật số đã bước vào thế giới bóng đá với tên gọi 
là Goal-Line Technology (GLT). Từ năm 2010 đến 2013, 
lần đầu tiên nó được thử nghiệm ở giải bóng đá vô địch 
Hà Lan và Anh, trước khi trở thành thiết yếu trong các kỳ 
World Cup 2014 và 2018. Hiện nay công nghệ này đang 
được sử dụng tại 123 sân vận động ở châu Âu, tại Allianz 
Arena (Bayern Munich), tại Old Trafford (Manchester 
United ), qua Camp Nou (Barcelona) và Stade Velodrome 
(Olympique de Marseille)...

Sử dụng cơ chế tương tự (camera, tam giác định vị, 
thuật toán) như hệ thống được sử dụng trên sân quần vợt, 
Công nghệ đường gôn của Hawk-Eye xác định vị trí của 
bóng liên quan đến đường biên, sau đó thông báo ngay 
cho trọng tài (bằng một cảnh báo đặc biệt trên một chiếc 
đồng hồ được kết nối) khi nó tính toán rằng quả bóng đã 
vào gôn. Hệ thống cũng cho phép trọng tài, trong trường 
hợp nghi ngờ, hình dung quỹ đạo của quả bóng từ trên 
xuống dưới ở dạng 3D.

Tuy nhiên trong khi FIFA đã chọn hệ thống Hawk-Eye 
là nhà cung cấp chính của GLT hiện đang được sử dụng, 
thì công ty của Anh không đơn độc trong việc cung cấp 
một hệ thống như vậy. FIFA cũng đã thử nghiệm một 
giải pháp tương tự trong một thời gian, do công ty View 
GmbH của Đức phát triển. Được gọi là “Giám sát mục tiêu”, 
hệ thống cũng hoạt động với khoảng mười lăm camera 
thông minh và tốc độ cao đặt xung quanh gôn và ở trên 
cao để phát hiện bóng và đánh giá hình ảnh bằng các 
thuật toán xác định kết quả nó có vào gôn hay không. 
Được thử nghiệm vào năm 2013, hệ thống đã được FIFA 
phê duyệt và do FIFA Confederations Cup và FIFA Club 
World Cup lựa chọn. Trước khi được thay thế bởi Hawk-
Eye, hệ thống có thể lần đầu tiên sử dụng ở World Cup 
2014, Brazil. Bàn thắng gây tranh cãi, do Pháp ghi vào 
lưới Honduras sau một pha tấn công của Karim Benzema, 
bóng đi trúng cột dọc trước khi bị thủ môn làm chệch 
khung thành trong gang tấc.

Lưu ý rằng tại thời điểm giữa năm 2008 và 2014, 
một giải pháp kỹ thuật khác từ GLT được sử dụng, trước 
khi được thay thế hoàn toàn bởi Hawk-Eye. Đây là một 
công nghệ dựa trên từ trường và quả bóng thông minh 
với vi mạch RFID. Cairos Technologies AG, một công ty 
của Đức, đã được FIFA kiểm tra và phê duyệt vào năm 
2013, và quả bóng thông minh được thiết kế với sự hợp 
tác của Adidas.

Không giống như hai hệ thống trước, hệ thống Cairos 
không sử dụng camera mà sử dụng từ trường để xác định 
vị trí của quả bóng có một cảm biến RFID được cấy vào. 
Những sợi dây nhỏ dẫn điện được đặt bên dưới vòng cấm 
và phía sau đường biên, tạo thành một tấm lưới. Cảm biến 
cảm nhận từ trường và gửi dữ liệu đến máy tính để xác 
định xem bóng đã vượt qua vạch vôi hay chưa. Nếu bóng 
đã đi qua, máy tính sẽ gửi tín hiệu radio cho trọng tài trong 
vòng chưa đầy một giây.

4. Hê thống VAR

4.1 Quá trình hình thành VAR

VAR là từ viết tắt của: Video Assistant Referee là công 
nghệ kỹ thuật số nhằm hỗ trợ trọng tài thi đấu bóng đá 
trong việc xác định rõ các pha phạm lỗi, việt vị, bàn thắng, 
… mà trọng tài chính không thể theo dõi kịp hay ở những 
góc khuất không thể quan sát. Để đánh giá các tình huống 
việt vị, camera 16 mét (màu vàng trên hình 4) được sử 
dụng, và thường được trang bị thiết bị GLT, một hệ thống 
mô phỏng dưới dạng 3D và xác định vị trí của bóng và 
các cầu thủ liên quan đến vạch cầu môn . Các luồng video 
được đồng bộ hóa và gửi trực tiếp không có độ trễ đến 
phòng VAR bằng cáp quang. 

VAR là sự chuyển tiếp hợp lý của một giai đoạn chuyển 
đổi kỹ thuật số của bóng đá, bắt đầu vào năm 2010 với 
việc đưa vào các sân vận động công nghệ đường gôn (GLT 
- Goal Line Technology). Được sử dụng để kiểm tra xem 
bóng đã hoàn toàn đi qua vạch vôi khung thành hay chưa, 
hệ thống này được phát triển theo sáng kiến   của Hiệp hội 
Bóng đá Hoàng gia Hà Lan (KNVB) và dự án Refereeing 2.0, 
nhằm hỗ trợ trọng tài thông qua các công nghệ số.

Hệ thống đã được thử nghiệm qua  mùa giải 2012 
-13  của  giải bóng đá vô địch quốc gia Hà Lan. Vào năm 
2014, KNVB đã gửi kiến nghị tới Hội đồng Hiệp hội Bóng 
đá Quốc tế (IFAB) nhằm sửa đổi luật bóng đá để cho phép 
VAR được sử dụng rộng rãi hơn. IFAB đã chấp thuận các 
buổi thử nghiệm và lên kế hoạch thông qua trong buổi đại 
hội thường niên năm 2016. Với trợ giúp của công nghệ IOT 
như truyền thông 4G và Wi-Fi đang được sử dụng rộng rãi 
sẽ giúp các trọng tài tránh mắc phải các sai lầm, như tình 
huống bóng chạm tay của Thierry Henry đã khiến Ireland 
không thể vượt qua vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 
2010 khi mà các trọng tài trên sân đã không ở vị trí thuận 
lợi để quan sát được lỗi này. Chủ tịch FIFA khi đó là Sepp 
Blatter, người từng kịch liệt phản đối việc sử dụng công 
nghệ mới trong bóng đá, đã bị buộc phải từ chức do bê 
bối tham nhũng vào năm 2015, và đề xuất về sử dụng VAR 
đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt dưới thời người kế 
nhiệm Gianni Infantino. 

Một buổi thử nghiệm trực tiếp hệ thống VAR đã bắt 
đầu vào tháng 8 năm 2016. Trọng tài Ismail Elfath đã xem 
xét hai tình huống lỗi trong trận, sau khi được tư vấn từ trợ 
lý trọng tài video Allen Chapman, đã quyết định rút một 
thẻ đỏ và một thẻ vàng với mỗi tình huống. Quy trình xem 
xét video được giới thiệu một tháng sau đó trong một trận 
đấu giao hữu quốc tế giữa Pháp và Ý. Một màn hình ngoài 
sân đã được đưa vào sử dụng tại giải vô địch bóng đá thế 
giới các câu lạc bộ 2016, cho phép các trọng tài xem lại 
tình huống ngay trên sân. 

Giải A-League tại Úc trở thành giải thi đấu giữa câu 
lạc bộ chuyên nghiệp cấp cao nhất đầu tiên sử dụng hệ 
thống VAR vào ngày 7 tháng 4 năm 2017, trong trận đấu 
giữa Melbourne City và Adelaide United, mặc dù VAR đã 
không được sử dụng tới trong trận đấu này. Lần đầu tiên 
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VAR can thiệp vào một trận đấu bóng đá giải chuyên 
nghiệp là vào ngày 8 tháng 4 khi đội chủ nhà Wellington 
Phoenix  tiếp đón  Sydney FC. VAR đã xác định một tình 
huống bóng chạm tay phạm luật trong vòng cấm địa và 
trọng tài đã trao cho Sydney FC một quả phạt đền. Trận 
đấu kết thúc với tỷ số hòa 1 -1.  VAR được sử dụng ở cấp độ 
quốc tế tại Cúp Liên đoàn các châu lục 2017 vào tháng 6; 
tại giải này, VAR đã nhận được đánh giá tích cực. 

Hệ thống VAR được giới thiệu với bóng đá chuyên 
nghiệp châu Âu tại  Bundesliga  và  Serie A  vào đầu mùa 
giải 2017 -18 và tại La Ligue 1 vào đầu mùa giải 2018 -19. 
Hệ thống này cũng được sử dụng tại giải vô địch bóng đá 
U-20 thế giới 2017 vào tháng 10. Vào ngày 8 tháng 1 năm 
2018, VAR được thử nghiệm lần đầu tiên ở Anh trong trận 
đấu giữa Brighton  Hove Albion và Crystal Palace tại Cúp 
FA 2017 -18; ngày hôm sau nó cũng đã được thử nghiệm 
lần đầu ở Pháp trong trận derby Côte d'Azur tại Cúp Liên 
đoàn bóng đá Pháp 2017 -18. Hệ thống VAR được cho là 
đã hoàn thiện và hoạt động tốt. 

Ý đã mở trung tâm đào tạo VAR đầu tiên trên thế giới 
tại Coverciano vào tháng 1 năm 2018. 

Vào ngày 3 tháng 3 năm 2018, IFAB đã viết VAR vào 
Luật bóng đá trong thời gian vĩnh viễn.  Việc sử dụng VAR 
vẫn chỉ mang tính tùy chọn tại các giải đấu, và hai giải đấu 
là  Ngoại hạng Anh  và  UEFA Champions League  không 
được cho là sẽ áp dụng VAR trong  mùa giải 2018 -19. 
Tuy nhiên, chủ tịch của giải Ngoại hạng Anh là  Richard 
Scudamore đã nói việc đưa VAR vào giải này là "không thể 
tránh khỏi". Vào ngày 27 tháng 9 năm 2018, UEFA công bố 
kể từ mùa giải UEFA Champions League 2019-20, VAR sẽ 
được sử dụng tại giải đấu này. Mặc dù VAR đã không được 
đưa vào hoạt động ở vòng đấu bảng của mùa giải 2018 
-19, UEFA công bố vào ngày 3 tháng 12 năm 2018 rằng 
VAR sẽ được sử dụng ở vòng đấu loại trực tiếp khởi tranh 
vào tháng 2 năm 2019. Vào ngày 15 tháng 11 năm 2018, 
các đội bóng  Ngoại hạng Anh  đã bỏ phiếu đồng thuận 
đưa Trợ giúp trọng tài video VAR vào giải Ngoại hạng Anh 
từ mùa giải 2019-20 sau khi được IFAB và FIFA chấp thuận.

VAR có mặt trong Euro 2021, bắt đầu vào ngày 11 
tháng 6. Trong số các nhà cung cấp chính thức của công 
nghệ này có ChyronHego của Thụy Điển và Hawk-Eye của 
Anh, hai công ty chuyên về đổi mới công nghệ thể thao, 
nơi khởi nguồn của các giải pháp FLIGHT và GLT được FIFA 
sử dụng. Các công ty này quản lý các camera, cũng như 
phần mềm VAR và sử dụng các nhà điều hành video.

4.2  Bố trí các camera VAR trên sân

Về phần cứng Hệ thống video hỗ trợ trọng tài VAR 
dựa trên các camera (từ 12 đến 33 chiếc) được phân bổ 
khắp sân vận động và hướng về phía sân đấu. Hình 4 là sơ 
đồ bố trí hệ thống các camera. Một số camera góc rộng 
hoặc góc hẹp cho phép chuyển động siêu chậm (màu 
nâu - Ultra Slow Motion), chuyển động cực chậm (màu 
xanh - Super Slow Motion), số khác thu phóng độ nét 
cực cao (màu tím - Ultra High Difinition-UHD). Hình màu 

vàng là camera phát hiện việt vị (Offside camera). Hình 5 
là hình ảnh phòng VAR tại World Cup Sochi 2018 hình 6 
một camera trên khán đài còn hình 7 là hình ảnh kết nối 
camera dành cho trọng tài chính trên sân.

Hình 4. Bố trí các camera trên sân bóng

Hình 5. Phòng VAR

Hình 6. Camera VAR  trên sân Mỹ Đình
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Hình 7. Trọng tài xem lại tình huống trên màn hình tại lề sân

4.3 Phòng VAR

Phòng VAR tập trung các đường truyền bằng cáp 
quang, kết nối với các camera trên sân và các hệ thống 
radio kết nối với trọng tài chính và giám sát trận đấu.

Thực chất VAR là một tổ trọng tài gồm bốn người, có 
nhiệm vụ hỗ trợ trọng tài chính trên sân bằng video. Tất cả 
các thành viên trong tổ này đều là trọng tài cấp FIFA.  Tổ VAR 
gồm 4 trọng tài, mà không phải hệ thống video cũng như 
không phải điều khiển máy quay hay video, nhiệm vụ của 
họ là đánh giá tình huống thông qua video. Sẽ có 4 nhân 
viên kĩ thuật điều khiển các đoạn quay lại (replay). 2 người 
sẽ chọn sẵn các góc máy camera, trong khi 2 người còn lại 
cung cấp các góc máy được yêu cầu bởi tổ trưởng VAR và 
trợ lý AVAR2. Nhiệm vụ của từng thành viên tổ VAR là: 

• Tổ trưởng VAR theo dõi góc máy chính ở màn hình 
phía trên và kiểm tra, đánh giá lại tình huống thông qua 
màn hình được chia 4 góc máy ở phía dưới. Tổ trưởng làm 
nhiệm vụ điều hành tổ VAR và liên lạc với trọng tài chính 
trên sân băng radio.

• AVAR1 là trợ lý tập trung vào camera chính, và đảm 
bảo cho tổ trưởng vẫn nắm bắt được tình hình trên sân 
trong khi đang đánh giá lại một tình huống.

• AVAR2 là trợ lý theo dõi các đường việt vị, dự đoán 
và kiểm tra các tình huống có khả năng việt vị giúp tổ 
trưởng nhanh chóng kiểm tra và đánh giá tình huống hơn.

• AVAR3 là trợ lý tập trung vào các thông tin trên màn 
hình, hỗ trợ đánh giá tình huống, và đảm bảo sự trao đổi 
và liên lạc thông suốt giữa VAR và AVAR2.

4.4 Tích hợp các công nghệ số mới

Trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2016, 
GLT đã khai sinh ra một công nghệ khác, trợ giúp xác định 

xem đã có lỗi việt vị hay chưa, đó là hệ thống “đường việt vị 
ảo” (VOL - Virtual Offside Line). Được cung cấp bởi Hawk-
Eye (“Đường việt vị ảo 3D”), nhưng cũng bởi ChyronHego 
của Thụy Điển (“Bóng đá ảo”), công nghệ này tái tạo các 
đường việt vị hầu như bằng máy tính và hình ảnh thực của 
trận đấu. Các mô phỏng 3D một lần nữa được thu lại nhờ 
nhiều góc camera và được đồng bộ hóa  với tốc độ cao và 
các thuật toán (hình 8 và 9). FIFA cho biết nhờ hiệu chỉnh 
sử dụng nhiều góc camera và đồng bộ hóa, các đường việt 
vị ảo là chính xác nhất có thể. Góc nhìn, độ méo ống kính 
và độ cong trường được tính đến khi tính toán vị trí chính 
xác của các đường việt vị.

Nhưng cần thận trọng vì vạch việt vị là công cụ giúp 
VAR được xem xét nhiều tình huống nhất có thể. Nhưng 
một số tình huống vẫn sẽ phải giải thích từ trọng tài.  Bởi 
vì cũng giống như GLT, nó chưa phải là công nghệ hoàn 
hảo 100%. Ở đó, các tình huống việt vị có thể thoát khỏi 
hệ thống khi chúng trượt giữa hai hình ảnh. Theo FIFA, 
tổ chức đã kiểm tra kỹ lưỡng từ năm 2016 đến năm 2019 
trước khi nó được IFAB đưa vào các quy tắc của bóng 
đá, các lỗi phán đoán trong việc sử dụng các đường này 
thường liên quan đến địa hình, đặc biệt là độ cong của 
mặt sân, đến sự biến dạng hình ảnh do góc camera gây 
ra, đến việc che mặt các cầu thủ, hoặc thậm chí khó xác 
định vị trí một phần của cơ thể, do đó hai hình ảnh truyền 
hình khác nhau trong cùng một tình huống có thể dẫn 
đến cách giải thích khác nhau và dẫn đến các lỗi không 
thể phát hiện, vì thế FIFA yêu cầu các nhà điều hành video 
của Phòng VAR kiểm tra các đường việt vị ảo trước mỗi lần 
sử dụng trong một trận đấu.

Hình 8 và 9. Xem xét việt vị nhờ VAR
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VAR chỉ có thể được sử dụng trong 4 trường hợp cụ thể:

• Sau khi ghi bàn. VAR hỗ trợ trọng tài chính xác định xem liệu bàn thắng có hợp lệ, có lỗi (việt vị, chèn người trái 
phép, chạm tay trong vùng cấm) ảnh hưởng đến bàn thắng đã ghi hay không.

• Đối với phạt đền. VAR phải hỗ trợ trọng tài chính trong quyết định có thổi còi phạt đền hay không và đảm bảo 
chắc chắn rằng quyết định hoàn toàn chính xác.

• Đối với một thẻ đỏ. VAR phải đảm bảo rằng trọng tài chính đưa ra quyết định hoàn toàn chính xác.

• Đối với lỗi nhận dạng nhầm cầu thủ. VAR phải đảm bảo rằng trọng tài chính rút thẻ vàng hoặc thẻ đỏ đúng đối 
với cầu thủ phạm lỗi.

Khi phát hiện tình huống bất thường trên sân bóng tổ VAR sẽ kiểm tra các lỗi rõ ràng liên quan đến 4 tình huống 
kể trên. Tổ VAR chỉ liên lạc với trọng tài chính trong các tình huống lỗi rõ ràng hoặc những tình huống nghiêm trọng bị 
bỏ qua.

Trọng tài chính khi đó có hai sự lựa chọn: 

• Chấp nhận ý kiến của tổ trưởng VAR và đưa ra các biện pháp thích hợp;

• Khi còn nghi ngờ thì trọng tài chính ra dấu hiệu tạm dừng trận đấu bằng dấu tay vẽ hình chữ nhật lên không gian. 
Sau khi xem xét kỹ màn hình ghi lại tính huống thì trọng tài chính ra quyết định cuối cùng. Vì VAR là 1 tổ trọng tài trợ 
giúp nên chỉ khi nhận định của tổ VAR khác với trọng tài chính thì họ mới ra tín hiệu. Trong 4 loại tình huống ở trên, nếu 
nhận định của tổ VAR khớp với trọng tài chính, thì họ không ra tín hiệu, nghĩa là nhận định của 2 tổ đều nhất trí và được 
coi là chính xác. Nếu không phải 4 loại tình huống trên, VAR không tư vấn hay ra tín hiệu. Sẽ có một nhân viên FIFA theo 
dõi các góc máy, nghe trao đổi giữa trọng tài chính và tổ VAR để đưa lên phần hình ảnh mà tổ VAR đang đề cập. Hệ thống 
đồ họa này dành riêng cho truyền hình. Nhân viên này cũng sẽ cung cấp thông tin cho bên truyền hình, bình luận viên, 
các bên truyền thông về lý do đánh giá tình huống và kết quả đánh giá thông qua máy tính bảng.

4.5 Những cải tiến tiếp tục cho VAR

Bước tiếp theo là phát triển VAR tự động, hoặc gần như tự động sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. FIFA đã thử nghiệm công 
nghệ theo dõi cầu thủ từ năm 2019. Chúng được phát hiện tự động, sau đó được mô hình hóa theo thời gian thực dưới 
dạng “bộ xương” trên hình ảnh của trận đấu, kết hợp với các đường ném bóng ảo do VOL tái tạo (hình 10) vì thế kể từ World 
Cup ở Qatar 2022, một hệ thống như vậy sẽ giúp xác định việt vị gần như ngay lập tức và thực hiện các cuộc gọi việt vị 
“bán tự động”. Trọng tài sẽ được cảnh báo trong vòng vài giây, và do đó có thể đưa ra quyết định nhanh hơn nhiều. Những 
người hỗ trợ sẽ không còn phải đợi để kéo cờ của họ và những người ủng hộ có thể ăn mừng bàn thắng mà không sợ bị 
phát hiện việt vị.

Hình 10. Sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong VAR

Ñieän & Ñôøi soáng     10

KHOA HOÏC - COÂNG NGHEÄî



Mặc dù Hawk-Eye rõ ràng đã phát triển phần mềm của riêng mình, nhưng 
chủ yếu ChyronHego đang làm việc trên “VAR 2.0” này cho FIFA. Công ty Thụy 
Điển đã cung cấp công nghệ GLT từ năm 2017; một hệ thống theo dõi quang 
học cho các đối tượng chuyển động, TRACAB, theo dõi quả bóng và các cầu 
thủ trên sân. Nhưng nó vẫn hoàn hảo. Việc hiệu chỉnh các camera xung quanh 
sân thường bị xáo trộn bởi các hàng rào được bố trí giữa các camera và sân 
nói chung, vẫn có khả năng thời điểm bóng nằm giữa hai hình ảnh và thoát ra 
khỏi hệ thống.

Để cải thiện độ chính xác của nó, ChyronHego cố gắng sử dụng nhiều góc 
máy hơn, nhưng cũng để giảm khoảng cách giữa các hình ảnh. Trong khi cải 
thiện khả năng nhận dạng và theo dõi người chơi thông qua hệ thống xử lý 
hình ảnh nâng cao AI thời gian thực. Hệ thống này sẽ sử dụng các thuật toán 
và dữ liệu cụ thể kết quả từ hàng chục nghìn trận đấu, để hiểu rõ hơn về động 
lực của những gì xảy ra trên sân bóng. Cũng có thể sử dụng mạng nơ-ron phức 
tạp để xác định tốt hơn và theo dõi chặt chẽ hơn các bộ phận khác nhau của 
cơ thể cầu thủ. Phần mềm được đề cập, Tracab OCT (Công nghệ gọi việt vị), 
cuối cùng sẽ có thể xác định cầu thủ có đang ở vị trí bất thường hay không, 
theo một cách gần như “dễ hiểu, nhờ các thuật toán mới sẽ xác định các bộ 
phận quan trọng của cơ thể như đầu, vai, hông, đầu gối, đến ngón chân và 
gót chân, ChyronHego đảm bảo sử dụng một công cụ Bóng đá ảo, tái tạo lại 
một đường việt vị ảo theo các vị trí được phát hiện bởi chương trình. Ngoài ra, 
trên khắp thế giới, các nhà nghiên cứu đang nghiên cứu VAR kết hợp VOL và 
GLT, sẽ sử dụng nhận dạng tần số vô tuyến (RFID), cảm biến và các đối tượng 
được kết nối (nhãn trên quả bóng, áo thi đấu hoặc vòng đeo tay được kết nối) 
để theo dõi trái bóng và các cầu thủ. Hệ thống giám sát và theo dõi điện tử 
Hawk-Eye và ChyronHego (EPTS), cho phép giám sát vị trí của cầu thủ và quả 
bóng, cũng được giới thiệu là có thể kết hợp với các thiết bị vi điện  tử như gia 
tốc kế, con quay hồi chuyển và máy đo nhịp tim, cũng như các thiết bị khác để 
đo các thông số sinh lý, cũng như lực tác dụng lên quả bóng và các va chạm 
giữa các cầu thủ. 

Hình 11. Sử dụng phần mềm xGoal

Một phần mềm khác, “xGoals” hình 11, hiện đang được phát triển tại 
Sportec Solutions, cho Hiệp hội bóng đá Đức (DFL). Mục đích của nó là xác 
định xác suất mà một cầu thủ sẽ ghi được bàn thắng trong một tình huống 

nhất định, sử dụng các thuật toán 
và dữ liệu về vị trí và tốc độ. Bằng 
cách cho phép trọng tài biết nhanh 
hơn nếu có “phạm lỗi cản trở / hoặc 
ngăn chặn một cuộc tấn công đầy 
hứa hẹn”, cũng như “cơ hội ghi bàn 
rõ ràng”, công nghệ này có thể cho 
phép anh ta quyết định nhanh hơn 
xem có cầu thủ sẽ bị đuổi khỏi sân 
vì một thẻ đỏ. Do đó cải thiện đáng 
kể độ tin cậy của VAR. Nhưng một 
lần nữa, DFL cảnh báo rằng trọng 
tài sẽ vẫn nắm quyền kiểm soát và 
là người duy nhất đưa ra quyết định.

Cuối cùng, cần lưu ý rằng FIFA 
cũng đang làm việc với Hawk-Eye về 
một hệ thống VAR giá cả phải chăng 
hơn và đơn giản hóa cho mọi cấp độ 
kể cả bóng đá nghiệp dư, được gọi 
là “VAR light”. Thật vậy, VAR ở trạng 
thái hiện tại rất tốn kém và phức tạp 
để thiết lập, và vẫn là đặc quyền của 
các đội và giải đấu lớn.

Theo thống kê, mỗi trận đấu, chi 
phí cho VAR rơi vào khoảng 700.000 
USD (tương đương 16,1 tỷ đồng). 

4.6 Tác động của VAR với 
bóng đá

Cho dù việc sử dụng VAR còn 
nhiều tranh cãi, nhưng tác dụng 
tích cực của VAR vẫn được khẳng 
định. Trong các vòng bảng của 
World Cup 2018, tỷ lệ quyết định 
thành công qua VAR là 99,3%. IFAB 
cho biết: VAR không thể chính xác 
100% do nhận thức của con người 
và sự chủ quan trong quá trình ra 
quyết định. Ngoài ra, những lần 
xem lại VAR mất một nửa thời gian 
(27-35 giây) so với những lần chỉ 
thực hiện trên sân (68 giây).

VAR để mắt đến mọi hành vi 
của các cầu thủ, mỗi hành vi đánh 
nguội của cầu thủ đều bị phát hiện 
và xử lý. Kết quả các trận đấu có ứng 
dụng VAR trở nên ngày càng chính 
xác. Tuy nhiên một số người bảo thủ 
lại cho rằng trận đấu có VAR sẽ giảm 
hấp dẫn hơn. 

Với sự phát triển của khoa học 
công nghệ chắc chắn VAR sẽ ngày 
một hoàn thiện làm cho các trận thi 
đấu thể thao càng hấp dẫn và minh 
bạch hơn.
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Đến dự và chỉ đạo Hội nghị 
có đồng chí Nguyễn Tuấn 
Tùng, Chủ tịch HĐTV EVNNPT, 

đồng chí Vũ Trần Nguyễn, Phó Tổng 
giám đốc EVNNPT, đồng chí Vũ Hồng 
Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy EVNNPT, 
đồng chí Trịnh Tuấn Sơn, Chủ tịch 
Công đoàn EVNNPT. Về phía Công ty 
Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện có 
đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư 
Đảng bộ, Giám đốc Công ty cùng đại 
diện lãnh đạo các phòng ban chuyên 
môn, lãnh đạo các Trung tâm dịch vụ 
kỹ thuật trực thuộc tham dự.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm 
Thanh Tùng, Phó giám đốc NPTS đã 
trình bày báo cáo tổng kết các hoạt 

động công tác Đảng và những kết quả 
đã đạt được trong công tác chuyên 
môn của Công ty trong năm 2021.

Theo đó, năm 2021 vừa qua là 
năm diễn ra sự kiện lớn của Đảng - 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 
và là năm đầu tiên thực hiện nghị 
quyết TW XIII và kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 
2021 - 2025 nên có ý nghĩa rất quan 
trọng. Với bối cảnh trong nước và 
thế giới năm 2021 có nhiều tác động 
đến tình hình phát triển kinh tế - xã 
hội của nước ta trong đó đại dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp, tiếp 
tục tác động tiêu cực tới sự phục hồi 
kinh tế thế giới và trong nước, cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư 
đang diễn biến rất nhanh, tác động 
trên nhiều phương diện vừa là cơ hội 
vừa là thách thức đối với EVNNPT nói 
chung và NPTS nói riêng.

Trong bối cảnh trên,  Đảng ủy 
NPTS đã tập trung chỉ đạo các tổ chức 
đảng trực thuộc chủ động nắm bắt 
tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công 
nhân viên chức lao động để có chủ 
trương lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình 
hình thực tế.

Trong năm 2021, Đảng ủy đã 
xây dựng và triển khai thực hiện 
các chuyên đề quan trọng, đồng 
thời  UBKT Đảng ủy đã xây dựng 
chương trình công tác năm, chương 
trình kiểm tra, giám sát năm 2021 
để lãnh đạo các tổ chức đảng trực 
thuộc, triển khai thực hiện nhiệm vụ 
năm 2021, chỉ đạo xây dựng chương 
trình công tác năm và chương trình 
kiểm tra, giám sát năm 2021; kết 
quả các tổ chức đảng trực thuộc đã 
triển khai, thực hiện theo chỉ đạo của 
Đảng ủy NPTS.

Cùng với đó, Đảng ủy NPTS đã ban 
hành công tác tuyên truyền năm 2021, 
trong đó trọng tâm là tuyên truyền kỷ 
niệm các ngày lễ lớn trong năm, về Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu 
cử đại biểu quốc hội khóa XV; chỉ đạo 
công tác truyền thông tập trung tuyên 
truyền chủ đề năm 2021 về “Chuyển 
đổi số trong Tổng công ty Truyền tải 
điện Quốc gia”, tuyên truyền về VHDN 
EVNNPT.

NPTS TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG VÀ CHUYÊN MÔN 

NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022
Ngày 05/1 tại Hà Nội, Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS) đã long 
trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và chuyên môn năm 2021, triển 
khai nhiệm vụ năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị

Ñieän & Ñôøi soáng     12

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏCî



Song song,  công tác tổ chức, 
cán bộ đã được Đảng ủy quán triệt, 
triển khai đầy đủ, kịp thời các Chỉ 
thị, Nghị quyết, kết luận của Trung 
ương và EVNNPT về công tác xây 
dựng Đảng, ban hành đầy đủ các 
văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn và 
tổ chức thực hiện đảm bảo nghiêm 
túc, chất lượng. Trong năm vừa qua, 
Đảng ủy NPTS  đã  kết nạp 08  đảng 
viên đạt  100%  chỉ tiêu  của năm 
2021; công nhận 02 đảng viên chính 
thức; 05 trường hợp hoàn thành thẩm 
tra, xác minh, hoàn thiện hồ sơ trình 
đề nghị Ban Chấp hành xét, kết nạp. 
Hiện nay toàn Đảng bộ có 03 đảng bộ 
bộ phận, 22 chi bộ với  215 đảng viên 
(205 chính thức, 10 dự bị). Các công 
tác dân vận, Công đoàn, Đoàn thanh 
niên, công tác  phòng chống tham 
nhũng, lãng phí đều được lãnh đạo 
NPTS sát sao chỉ đạo thực hiện.

Vì vậy, trước tình hình đại  dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp trong 
suốt năm qua, với tinh thần hoàn 
thành mục tiêu kép, dưới sự chỉ đạo 
của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ban 
Giám đốc và sự nỗ lực cố gắng của 
tập thể cán bộ công nhân viên, NPTS 
đã hoàn thành được nhiệm vụ, phục 
vụ tốt thí nghiệm, sửa chữa góp phần 
đảm bảo  lưới TTĐ vận hành an toàn, 
ổn định, liên tục.

Đặc biệt, trong năm vừa qua, 
trọng tâm của kế hoạch đổi mới và 
phát triển doanh nghiệp EVNNPT giao 
cho NPTS, đó là: Thuê tư vấn lập  đề 
án đánh giá toàn diện hoạt động của 
NPTS kể từ khi thành lập tới nay và 
đề  xuất  phương án, lộ trình  chuyển 
đổi mô hình từ đơn vị hạch toán phụ 
thuộc sang thành Công ty TNHH MTV 
trực thuộc EVNNPT, Công ty Dịch vụ 
kỹ thuật truyền tải điện đã tiến hành 
lập dự thảo đề cương nhiệm vụ thuê 
tư vấn thực hiện đề án. Đến nay, tiến 
trình triển khai vẫn đang được thực 
hiện đúng tiến độ. Bên cạnh đó, NPTS 
đã hoàn thành Đề án “Nâng cao năng 
lực Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền 
tải điện”, đến thời điểm hiện tại Công 
ty đã hoàn thành 52/52 hạng mục 
được giao, tương ứng với tỷ lệ 100% .

Trong năm qua, Công ty đã 
thành lập  Phòng Khoa học công 

Đồng chí Phạm Thanh Tùng, Phó giám đốc NPTS trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng, Chủ tịch HĐTV EVNNPT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty tiếp thu ý kiến chỉ 
đạo của lãnh đạo EVNNPT
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nghệ và Tự động hóa và đưa vào hoạt 
động từ ngày 1/8 với dấu ấn đầu tiên 
là thực hiện hệ thống điều khiển máy 
tính tại tối thiểu 02 trạm biến áp (56/
TB-EVNNPT). NPTS đã thực hiện được 
12 gói thầu tự thực hiện, hoàn thành 
đúng tiến độ theo yêu cầu của chủ 
đầu tư. Nổi bật là công trình Trạm 
biến áp 220kV Sơn Động và đấu nối. 
Đây là trạm 220kV đầu tiên trong 
EVNNPT mà hệ thống điều khiển máy 
tính do NPTS thực hiện toàn bộ dựa 
trên phần mềm độc lập với nhà sản 
xuất thiết bị điều khiển và bảo vệ.

Với thành công trên,  năm 2022 
sẽ là năm đẩy mạnh hoạt động của 
phòng Khoa học công nghệ và Tự 
động hóa và NPTS nói chung.

Bước sang năm 2022, trước tình 
hình dịch bệnh Covid -19 vẫn diễn 
biến phức tạp và khó lường, đây là 
yếu tố khó khăn tác động đến công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy về 
thực hiện các nhiệm vụ của NPTS. 
Nhận định tình hình đó, Đảng ủy đã 
họp và chỉ đạo quyết liệt các nhiệm 
vụ sản xuất và các nhiệm vụ khác.

Cụ thể, đối với công tác xây dựng 
Đảng. Lãnh đạo Công ty đã đề ra mục 
tiêu phát huy truyền thống đoàn kết, 
thực hiện các giải pháp nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của tổ chức đảng, tiếp tục thực hiện 
việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
nâng cao chất lượng hoạt động của 
các tổ chức đoàn thể quần chúng, tạo 
chuyển biến rõ nét trong công tác 
xây dựng Đảng. Tiếp tục tổ chức học 
tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, 
chủ trương đường lối của Đảng cho 
cán bộ, đảng viên, đạt 90% đối tượng 
được triệu tập tham dự. Phấn đấu 
100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm 
vụ; trên 90% đảng viên hoàn thành 
tốt nhiệm vụ; Đảng bộ Công ty hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời sẽ kết 
nạp mới 08 đảng viên.

Đối với thực hiện nhiệm vụ chính 
trị, Công ty tiếp tục thực hiện nhiệm 
vụ bảo đảm truyền tải điện an toàn, 
liên tục, ổn định phục vụ cho sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và 
đời sống nhân dân. Đẩy mạnh thực 
hiện Văn hóa EVNNPT, phát huy mạnh 

mẽ các giá trị cốt lõi của văn hóa. Tăng 
cường công tác đào tạo nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực, không 
ngừng cải thiện điều kiện, môi trường 
làm việc và đời sống vật chất, tinh 
thần cho cán bộ công nhân viên. Đặc 
biệt,  CBCNV toàn Công ty sẵn sàng 
thực hiện Chủ đề năm 2022 của 
EVN,EVNNPT  là “Thích ứng an toàn, 
linh hoạt và hiệu quả”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, 
đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng, Chủ 
tịch HĐTV EVNNPT đã biểu dương 
những thành tích đã đạt được của 
NPTS trong năm 2021, đồng thời yêu 
cầu tập thể CBCNV Công ty Dịch vụ 
kỹ thuật truyền tải điện cần nâng cao 
năng lực hơn nữa nhằm phát huy thế 
mạnh của đơn vị được coi là những 

“Bác sỹ chẩn bệnh” của lưới truyền tải 
điện quốc gia để hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ được EVNNPT và EVN giao.

Thay mặt NPTS, Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng đã tiếp 
thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh 
đạo EVNNPT, đồng thời khẳng định 
NPTS sẽ đồng lòng chung sức, phát 
huy tối đa nội lực để thực hiện tốt các 
chỉ tiêu nhiệm vụ được cấp trên tin 
tưởng giao phó.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo 
EVNNPT đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng 
đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch 
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước cho các 
cá nhân và tập thể đạt thành tích tiêu 
biểu trong năm vừa qua.

Đồng Khởi

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban quản lý 
vốn nhà nước cho các cá nhân đạt thành tích tiêu biểu

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng tặng Bằng khen cho các cá nhân 
đạt thành tích xuất sắc của NPTS
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PV:  Thưa ông, từ khủng hoảng 
năng lượng của nhiều quốc gia trên 
thế giới, nhiều chuyên gia cho rằng 
việc liên kết lưới điện truyền tải giữa 
các quốc gia trong khu vực có ý nghĩa 
rất quan trọng. Xin ông cho biết, hiện 
nay EVNNPT đã triển khai liên kết lưới 
điện  với các nước  trong khu vực như 
thế nào?

Ông Phạm Lê Phú:  Hiện nay 
các nước Châu Âu đang rơi vào vòng 
xoáy tăng giá khí đốt và giá dầu. 
Nhiều nước trong khu vực Châu Âu 
đã tăng cường nhập khẩu điện từ các 
nước láng giềng có giá thành rẻ hơn 
để tránh tăng giá điện cho người tiêu 
dùng trong nước.

Đối với Việt Nam, theo tính toán 
của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia 
và HTĐ miền Bắc, trong năm 2022 và 
một số năm tiếp theo có thể xảy ra 
tình trạng thiếu điện ở khu vực miền 

Bắc, nên chúng ta tiếp tục nhập khẩu 
điện từ Trung Quốc qua các đường 
dây 220kV về Lào Cai và Hà Giang đã 
đóng điện vận hành từ năm 2006. 

Mục đích của việc nhập khẩu điện 
Trung Quốc là để bù cho phần công 
suất thiếu hụt có thể xảy ra trong các 
năm tới nhằm thực hiện yêu cầu của 

LIÊN KẾT LƯỚI TRUYỀN TẢI ĐIỆN: 
GIẢI PHÁP PHÙ HỢP ĐỂ ĐẢM BẢO 
AN NINH NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA

Không chỉ tại Việt Nam mà trên thế 

giới, việc liên kết lưới điện truyền tải là 

yêu cầu thiết yếu, không chỉ góp phần 

khai thác hiệu quả các nguồn năng lượng 

mà quan trọng hơn là tạo mối liên kết bền 

vững cho hệ thống điện. Phóng viên đã 

trao đổi với ông Phạm Lê Phú - Tổng giám 

đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 

(EVNNPT) về nội dung này.

Ông Phạm Lê Phú  - Tổng giám đốc EVNNPT

EVN triển khai thi công dự án đường dây 220kV Nậm Mô  - Tương Dương
(tháng 11/2021) để nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam
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Thủ tướng Chính phủ là luôn đảm bảo 
đủ điện cho các hoạt động kinh tế xã 
hội. Chúng ta vẫn tiếp tục nhập khẩu 
điện từ các nhà máy Thủy điện của Lào 
qua các đường dây 220kV Xekaman 3  
- Thạnh Mỹ (Quảng Nam) và Xekaman 
1  - Plei Ku (Gia Lai). Ngoài ra, EVNNPT 
còn liên kết với lưới điện Campuchia 
thông qua đường dây 220kV Châu 
Đốc  - Ta Keo từ những năm cuối của 
thập kỷ đầu tiên thế kỷ 21.

PV:  Việc liên kết lưới điện truyền 
tải với các nước láng giềng có ý nghĩa 
như thế nào thưa ông? Lộ trình thời 
gian tới EVNNPT có đẩy mạnh liên kết 
sâu rộng với các nước trong khu vực 
không thưa ông?

Ông Phạm Lê Phú: Chủ trương 
liên kết với lưới điện các nước trong 
khu vực được Chính phủ Việt Nam 
quan tâm và chỉ đạo từ đầu những 
năm 2000 với chiến lược trọng tâm 
là nhập khẩu 2000-3000MW các nhà 
máy điện của Lào cũng như liên kết 
với lưới điện Campuchia và Trung 
Quốc. Việt Nam đã có kinh nghiệm 
gần 20 năm liên kết lưới điện với các 
nước trong khu vực, khởi đầu là cấp 
điện áp 110kV, rồi nâng lên 220kV với 
5 hướng kết nối tại Lào Cai, Hà Giang, 
Quảng Nam, Gia Lai và An Giang.

Việc liên kết lưới điện nhằm khai 
thác hiệu quả các nguồn tài nguyên 
sẵn có, giảm tổn thất truyền tải, tăng 
tính dự phòng, từng bước khởi tạo và 
hoàn thiện thị trường điện khu vực và 
quốc tế.

Trong 10 năm tới sẽ đẩy mạnh 
liên kết với lưới điện của Lào ở các 
tỉnh biên giới: Lai Châu, Điện Biên, 
Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng 
Trị, Quảng Nam ở cấp điện áp 220kV 
và 500kV để nhập khẩu điện từ Lào. 
Ngoài ra EVNNPT sẽ nâng cấp liên 
kết lưới điện khu vực lên cấp điện 
áp 500kV tại 3 điểm Sơn La, Quảng 
Nam, Kon Tum để tham gia hình 
thành xương sống lưới điện truyền 
tải ASEAN Power Grid (APG) đã được 
lãnh đạo ASEAN thông qua từ năm 
2014, hướng tới Thị trường điện các 
nước ASEAN nằm trong Cộng đồng 
kinh tế ASEAN.

PV:   Khi liên kết lưới điện với các 
nước trong khu vực, đâu là thách thức 

trong vận hành đối với hệ thống truyền 
tải điện?  Giải pháp để vận hành an 
toàn lưới điện truyền tải điện liên kết là 
gì, thưa ông?

Ông Phạm Lê Phú: Do mỗi nước 
trong khu vực áp dụng các tiêu chuẩn 
kỹ thuật và quy trình vận hành khác 
nhau nên khó khăn lớn nhất khi bắt 
đầu liên kết lưới điện với các nước 
khu vực là hài hòa các tiêu chuẩn kỹ 
thuật để thiết kế, xây dựng các công 
trình lưới điện liên kết cũng như việc 
phối hợp vận hành lưới điện truyền 
tải liên kết các nước. Trong nhiều 
trường hợp như ở Campuchia và Lào, 
khi hình thành lưới điện liên kết phía 
bạn còn chưa có các công trình tương 
tự để hiểu biết về việc vận hành lưới 
điện cao áp. Các cán bộ kỹ thuật của 
EVNNPT và các Công ty truyền tải điện 
đã trực tiếp đào tạo kỹ thuật và tham 
gia phối hợp vận hành, cùng xử lý sự 
cố với cán bộ kỹ thuật của phía bạn để 
đảm bảo vận hành an toàn, liên tục các 
đường dây truyền tải liên kết. Ngoài 
ra dưới sự bảo trợ của Chính phủ các 
nước trong khuôn khổ hợp tác ASEAN 
và các nước tiểu vùng sông Mê Kông 
GMS, các nước bạn Lào và Campuchia 
đã hài hòa các Tiêu chuẩn kỹ thuật của 
mình để phù hợp với các tiêu chuẩn 
của Việt Nam và Quốc tế. Đến nay các 
bên đều đã quen thuộc với công nghệ 
liên kết lưới điện truyền tải ở cấp điện 
áp 220kV, phối hợp vận hành an toàn 
lưới điện liên kết khu vực.

Đường dây 220kV Sêkaman3- Lào liên kết lưới điện Việt Nam - Lào

Đường dây 220kV Châu Đốc - Tà Keo liên kết lưới điện  Campuchia - Việt Nam
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Trong thời gian tới, khi chúng ta nâng 
cấp liên kết lưới điện truyền tải thành cấp 
siêu cao áp 500kV thì các yêu cầu về đào 
tạo nguồn nhân lực vận hành, xây dựng 
các tiêu chuẩn kỹ thuật đấu nối chung, 
cũng như phối hợp vận hành ở cấp siêu 
cao áp sẽ phải được thực hiện như những 
năm đầu liên kết lưới điện xuyên biên giới. 
Hơn nữa EVNNPT đã có Công ty dịch vụ 
kỹ thuật truyền tải điện (NPTS) chuyên 
nghiệp nên việc hỗ trợ các nước bạn vận 
hành sẽ có thể thực hiện tốt hơn so với 
trước đây.

PV:  Để thực hiện liên kết lưới điện 
truyền tải được hiệu quả, EVNNPT có đề xuất 
kiến nghị gì với các cơ quan chức năng?

Ông Phạm Lê Phú:  EVNNPT trân 
trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo Chính 
Phủ, lãnh đạo các Bộ Ngành Trung ương 
và của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam trong việc hỗ trợ nhiệt tình EVNNPT 
thực hiện nhiệm vụ chính trị: phát triển 
và vận hành hệ thống truyền tải điện trên 
toàn quốc nói chung và lưới điện truyền 
tải liên kết nói riêng liên tục, an toàn, ổn 
định phục vụ các hoạt động kinh tế, chính 
trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị 
trường điện Việt Nam.

EVNNPT đang hướng tới mục tiêu 
thành Đơn vị truyền tải tiên tiến đứng ở 
Top đầu Châu Á, xây dựng và phát triển 
nguồn nhân lực quản lý vận hành, dịch 
vụ kỹ thuật, quản trị doanh nghiệp tầm cỡ 
khu vực, châu lục và thế giới để có thể xuất 
khẩu các dịch vụ này sang các nước khác.

Để đảm bảo an ninh năng lượng nói 
chung và tăng cường hiệu quả liên kết 
lưới điện truyền tải nói riêng, Nhà nước 
nên có chính sách khuyến khích và hỗ trợ 
các doanh nghiệp trong nước có tiềm lực 
mạnh triển khai đầu tư xây dựng, quản 
lý vận hành các công trình nguồn thủy 
điện và điện gió có tiềm năng trên đất 
Lào, tăng khả năng cạnh tranh tốt hơn so 
với các doanh nghiệp của các nước khác 
trong khu vực (như Trung Quốc, Thái Lan) 
cũng đang triển khai đầu tư tại Lào. Ngoài 
ra, cần thực hiện tăng cường tuyên truyền 
người dân, doanh nghiệp trong nước tích 
cực tham gia bảo vệ hàng lang an toàn 
của lưới điện truyền tải để đảm bảo an 
ninh năng lượng quốc gia.

PV: Xin cảm ơn ông!

 Thu Thủy

Để người dân thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ trước những thời 
điểm khó khăn đồng thời thấy được vai trò, nỗ lực và những đóng 
góp của ngành điện đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và 

bảo vệ đất nước, những năm qua, PC Hà Tĩnh không ngừng đẩy mạnh 
công tác truyền thông điện lực, từng bước tạo sự đồng thuận, ghi nhận 
của khách hàng, góp phần xây dựng niềm tin, tạo dựng giá trị bền vững 
trong lòng người dân trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo Công ty cùng 
sự nỗ lực của đội ngũ cộng tác viên trong đơn vị, công tác truyền thông 
của PC Hà Tĩnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, bước đầu đạt được kết 
quả đáng ghi nhận. Theo đó, Công ty đã tuyên truyền kịp thời các chủ 
trương, hoạt động của ngành, của Tổng công ty và Công ty về tình hình 
cung ứng điện; công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng; hoạt động đầu 
tư xây dựng, các dự án điện phục vụ phát triển hạ tầng lưới điện của tỉnh; 
tuyên truyền về giá điện; hướng dẫn sử dụng điện an toàn - hiệu quả; các 
hoạt động an sinh xã hội..v.v.. từ đó đã giới thiệu, quảng bá hình ảnh của 
ngành điện nói chung, Công ty và người lao động trong toàn đơn vị nói 
riêng ngày càng thân thiện, gần gũi hơn các đối tác, khách hàng và cộng 
đồng xã hội.

Trang thông tin điện tử của Công ty Điện lực Hà Tĩnh là phương tiện truyền 
thông nội bộ mang lại hiệu quả

Hiện nay Công ty đang tổ chức thực hiện nhiều hình thức truyền 
thông đa dạng, phong phú, trong đó có thể kể đến những phương 
tiện tuyên truyền mang lại hiệu quả cao như: Trang thông tin điện tử 
của Công ty (Pchatinh.npc.com); Bản tin nội bộ EVNNPC, Bản tin hình, 
Fanpage Công ty Điện lực Hà Tĩnh và 12 đơn vị trực thuộc… Đặc biệt, 
với trang thông tin điện tử “Pchatinh”, khách hàng có thể truy cập tra 
cứu các thông tin mới của ngành điện về giá bán điện, các dịch vụ 
điện trực tuyến, các chương trình ưu đãi cũng như thông tin cần thiết 

TRUYỀN THÔNG THIẾT THỰC, HIỆU QUẢ 

GÓP PHẦN ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 
CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH
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về bộ máy và hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty thông qua 
chuyên mục nổi bật trên trang. Mỗi 
ngày, có ít nhất có 01- 02 tin, bài, 
hình ảnh về các hoạt động của Công 
ty và đơn vị trực thuộc được đăng tải 
trên trang tin điện tử với hàng trăm 
lượt người theo dõi, bình luận. Riêng 
đối với hoạt động truyền thông trên 
mạng xã hội, thông qua Fanpage của 
các đơn vị và Facebook cá nhân của 
CBCNV, Công ty thường xuyên chỉ 
đạo đăng tải, chia sẻ những hình ảnh 
lao động sản xuất, hoạt động an sinh 
xã hội của đơn vị và các thông tin 
hữu ích… đến khách hàng sử dụng 
điện trên địa bàn, từ đó ghi nhận 
được những ý kiến tích cực cũng như 
những góp ý, phản hồi của người 
dân từ đó có sự điều chỉnh, cải thiện 
kịp thời.

Bên cạnh đó, thời gian qua, 
Công ty đã phối hợp mở rộng tuyên 
truyền thông tin trên các cơ quan 
thông tấn báo chí trung ương và địa 
phương như: Cổng thông tin điện tử 
tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, 
Báo Hà Tĩnh… và nhiều tạp chí, trang 
tin của ngành. Công ty cũng là một 

Đẩy mạnh truyền thông các hoạt động của Công ty trên các cơ quan 
báo chí truyền thông bên ngoài

Đăng tải nhiều hoạt động, nỗ lực của đơn vị trên Trang tin điện tử của ngành điện
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trong những đơn vị thực hiện nhiều 
tin, bài, phóng sự trên các trang tin 
nội bộ của ngành như trang tin điện 
tử của EVN, EVNNPC, Bản tin Công 
đoàn, Icon ngành điện, Điện và Đời 
sống… với nhiều chủ đề, nội dung 
phong phú; thực hiện các chuyên đề 
như “Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, 
hiệu quả”, “ an toàn điện trong dân ”… 
trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh 
và một số báo địa phương. Ngoài ra, 
Công ty cũng phối hợp với các sở, 
ban, ngành của tỉnh thực hiện tuyên 
truyền các nội dung, chương trình 
liên quan đến hoạt động điện lực và 
các hoạt động khác trên địa bàn.

Theo thống kê, từ năm 2019 đến 
nay, Công ty đã có gần 1500 tin, bài, 
video clip được đăng tải trên website 
Công ty; gần 600 tin, bài đăng trên 
website của EVN, EVNNPC… và hàng 
trăm tin, bài, phóng sự, sản phẩm 
truyền thông về các hoạt động sản 
xuất kinh doanh của đơn vị trên các 
phương tiện báo chí, truyền hình 
bên ngoài.

Định kỳ hằng năm, đội ngũ tuyên 
truyền viên của Công ty được tham 
gia các khoá đào tạo, tập huấn nhằm 
nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng chụp 
ảnh, viết tin bài; tổ chức các buổi giao 
lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm… vì 

thế chất lượng tin, bài ngày một tốt 
hơn; công tác kiểm duyệt nội dung, 
hình ảnh cũng được biên tập chặt 
chẽ, đảm bảo đúng nội quy, quy định 
của ngành. 

Xác định công tác truyền thông 
phải là một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm của hoạt động SXKD, là 
trách nhiệm của các tổ chức Đảng, 
đoàn thể và của từng CBCNV, với 
phương châm “Minh bạch - Chủ động 
- Kịp thời -Thân thiện”, những năm qua 
Ban lãnh đạo Công ty cũng đặc biệt 
quan tâm chú trọng đẩy mạnh công 
tác truyền thông nội bộ, góp phần 
tuyên truyền hình ảnh doanh nghiệp 
ra bên ngoài. Thông qua hình thức 
truyền thông này, CBCNV trong Công 
ty được cung cấp kịp thời các thông 
tin, chủ trương của ngành và đơn 
vị; quán triệt đến toàn thể người lao 
động trong đơn vị quan điểm chỉ đạo, 
những thuận lợi, khó khăn, thách thức 
của ngành Điện… từ đó tạo sự thống 
nhất trong nhận thức, hành động 
của Lãnh đạo và CBCNV Công ty, tạo 
sự hiểu biết, chia sẻ, thông cảm, tin 
tưởng của khách hàng, nâng cao uy 
tín và xây dựng hình ảnh tốt đẹp của 
ngành điện trong cộng đồng xã hội.

Đứng trước vai trò, sứ mệnh của 
ngành điện trong thời kỳ hội nhập 
với nhiều cơ hội và thách thức đan 
xen, đội ngũ CBCNV Công ty Điện lực 
Hà Tĩnh đã và đang quyết tâm, nỗ 
lực từng ngày để đảm bảo cung cấp 
điện an toàn, liên tục, ổn định cho 
Nhân dân trên địa bàn. Và để hình ảnh 
người thợ điện ngày càng trở nên thân 
thiện với người dân, những nỗ lực của 
ngành điện ngày càng được người dân 
thấu hiểu, sẻ chia Công ty xác định đẩy 
mạnh công tác truyền thông điện lực 
là việc làm hết sức cần thiết. 

Trong thời gian tới, Công ty Điện 
lực Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt 
động truyền thông với mục tiêu “mỗi 
CBCNV là một đại sứ truyền thông”, 
“mỗi hành động là một thông điệp” 
truyền tới khách hàng, tiến tới xây 
dựng hình ảnh một doanh nghiệp 
hiện đại, tiên tiến phục vụ tốt nhất 
nhu cầu của khách hàng và sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Phương Thảo 

Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn công tác truyền thông cho CBCNV Công ty

Tổ chức giao lưu học hỏi kinh nghiệm cho các cán bộ phụ trách 
truyền thông các đơn vị
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Đại dịch Covid-19 đã ảnh 
hưởng rất lớn đến toàn bộ 
công tác quản lý vận hành 

lưới truyền tải điện. Trong bối cảnh 
dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, 
khó lường, Tổng công ty Truyền tải 
điện Quốc gia (EVNNPT) đã gặp rất 
nhiều khó khăn do địa bàn quản lý 
trải rộng khắp cả nước, mức độ diễn 
biến dịch bệnh tại các địa phương 
khác nhau và các địa phương áp dụng 
các biện pháp cách ly, giãn cách cũng 
khác nhau. Tổng công ty đã triển khai 
nhiều giải pháp để đảm bảo thích 
ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19 đồng thời đảm bảo vận 
hành và triển khai các dự án đầu tư 
mới, công trình sửa chữa lớn. Nhìn lại 
một năm đã qua, ông Nguyễn Tuấn 
Tùng  - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 
gia (EVNNPT) đã có cuộc trao đổi với 
phóng viên.

PV: Năm 2021, trong bối cảnh 
dịch bệnh diễn biến phức tạp, xin 
ông cho biết những điểm nổi bật của 
EVNNPT trong năm vừa qua là gì?

Ông Nguyễn Tuấn Tùng: Trong 
năm 2021, mặc dù tình hình dịch 
bệnh diễn biến rất phức tạp Tổng 
công ty Truyền tải điện Quốc gia cũng 
đã hoàn thành rất nhiều chỉ tiêu, mục 
tiêu trong năm. Công tác đảm bảo 
vận hành an toàn hệ thống truyền tải 
điện, giảm sự cố đã có những bước 
tiến khả quan. Sự cố đã giảm được 
trên 30 % so với cùng kỳ.

Công tác đầu tư xây dựng phục 
vụ cho truyền tải điện giữa các vùng 
miền vẫn được triển khai theo kế 
hoạch và đảm bảo an toàn. Đặc biệt 
với mục tiêu phục hồi kinh tế sau 
dịch Covid-19 thì Tổng công ty vẫn 
đang đảm bảo tiến độ các dự án đầu 

tư xây dựng để cố gắng hoàn thành 
những mục tiêu trọng tâm.

PV: Dịch bệnh vẫn đang diễn 
biến phức tạp, vậy các phương án 
của EVNNPT là gì để tiếp tục vận 
hành và sản xuất trong năm tới? 
Đặc biệt theo dự báo của EVN là có 
khả năng thiếu điện ở miền Bắc.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng:  Mặc 
dù trong giai đoạn trước, dịch bệnh 
ảnh hưởng lớn đến tiến độ đầu tư xây 
dựng nhưng sau khi có chủ trương 
thích ứng linh hoạt thì Tổng công ty 
đã tích cực triển khai công tác phòng 
ngừa và phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19, hạn chế tối thiểu ảnh hưởng 
của dịch bệnh đến công tác quản lý 
vận hành cũng như đầu tư xây dựng.

Các dự án triển khai để đảm bảo 
cung cấp điện cho năm 2022 đặc biệt 
được ưu tiên triển khai. Tất cả những 
khó khăn, vướng mắc liên quan đến 
ảnh hưởng của dịch đã được giải 
quyết. Tổng công ty đã tổ chức triển 
khai, cử các lực lượng làm việc với các 

địa phương, các cơ quan liên quan, 
Bộ, ngành để giải quyết những vấn 
đề về thủ tục.

Công tác giải phóng mặt bằng 
vẫn được triển khai, phối hợp với địa 
phương, mặc dù các địa phương có 
xảy ra dịch bệnh và giãn cách. Tuy 
nhiên, ảnh hưởng của dịch bệnh đối 
với công tác phối hợp từ giai đoạn 
cuối năm 2021 và các năm sau tôi 
đánh giá là sẽ không ảnh hưởng nhiều 
đến công tác đầu tư xây dựng và triển 
khai phối hợp với các địa phương 
cũng như các đơn vị, nhà thầu có liên 
quan để hoàn thành các dự án đúng 
tiến độ, đảm bảo cung cấp điện và 
giải tỏa nguồn điện từ các nhà máy 
điện về trung tâm phụ tải, góp phần 
cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm 
bảo cung cấp đủ điện cho phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước.

PV: Trong tình hình dịch bệnh 
lại càng nhìn thấy sự chuyển mình 
của nhiều doanh nghiệp. Vậy chuyển 
đổi số của  EVNNPT   trong năm qua 
được triển khai như thế nào?

EVNNPT: MỘT NĂM VƯỢT THÁCH THỨC, 
ĐẠT MỤC TIÊU VÀ KHÔNG NGỪNG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Năm 2021, Tổng công ty Truyền tải quốc gia (EVNNPT) đã hoàn thành nhiều chỉ 
tiêu trong năm. Các sự cố đã được giảm trên 30% so với cùng kỳ. Trong đó phải kể đến 
vai trò của việc chuyển đổi số trong quản lý vận hành và đầu tư xây dựng.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
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Ông Nguyễn Tuấn Tùng:  Với 
chủ trương ứng dụng khoa học 
công nghệ, triển khai mạnh công tác 
chuyển đổi số thì Tổng công ty đã đạt 
được rất nhiều kết quả, thành tựu. 
Việc đầu tiên là nhận thức của cán bộ, 
công nhân viên trong ứng dụng khoa 
học công nghệ. Công tác chuyển đổi 
số đã được triển khai sâu rộng trong 
toàn bộ nhân viên. Nhận thức từ công 
tác quản lý vận hành đến đầu tư xây 
dựng ở mọi cấp, mọi đơn vị thuộc 
Tổng công ty trải dài trên cả nước đều 
được tham dự và đã có những ý kiến, 
nhận thức rõ về ảnh hưởng và tác 
dụng của chuyển đổi số.

Về mặt quản lý vận hành, Tổng 
công ty đã triển khai được rất nhiều 
các dự án, thử nghiệm triển khai 
trong quản lý vận hành trạm biến 
áp, đường dây. Mục tiêu là tăng năng 
suất lao động, hỗ trợ CBCNV giảm bớt 
khối lượng công, nâng cao hiệu quả 
sản xuất.

Đối với đầu tư xây dựng thì 
Tổng công ty đã áp dụng chuyển đổi 
số trong công tác giám sát, thiết kế, 
cũng như là nghiệm thu. Công tác 
kiểm soát vật tư thiết bị trong đầu tư 
xây dựng đã được ứng dụng chuyển 
đổi số rất nhiều.

Vì vậy, mặc dù dịch bệnh diễn 
biến phức tạp trong năm vừa qua, ở 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 
mọi công tác vẫn được thực hiện và 
kiểm soát thông qua hệ thống số hóa.

PV: Với việc triển khai chuyển 
đổi như vậy  đã giúp cho EVNNPT 
thay đổi như thế nào về phương thức 
quản lý cũng như là diện mạo doanh 
nghiệp để tiếp cận nền kinh tế số, 
thưa ông?

Ông Nguyễn Tuấn Tùng: Chuyển 
đổi số trong Tổng công ty đã có thay 
đổi nhất định về văn hóa giao tiếp, 
phương thức làm việc. Đặc biệt, trong 
điều kiện làm việc từ xa, Tổng công 
ty vẫn đáp ứng được tất cả nhiệm vụ 
được giao và CBCNV đảm bảo công 
tác phòng, chống dịch, hoàn thành 
được nhiệm vụ.

Ngoài ra, CBCNV đã thay đổi 
trong nhận thức về ứng dụng khoa 
học công nghệ, chuyển đổi số để 
giảm các thủ tục, giấy tờ mà vẫn đảm 
bảo công việc.

Đối với công tác quản lý vận 
hành ở trạm và đường dây thì lực 
lượng quản lý trực tiếp đã được giảm 
đáng kể. Theo thống kê, có thể giảm 
được từ 20% - 30% nhân lực. Ứng 
dụng khoa học công nghệ, thiết bị số 
để giảm lao động nhân công và như 
vậy sẽ tăng năng suất lao động trong 
Tổng công ty. Đấy là điều có thể nhận 
thấy trực tiếp hiệu quả của ứng dụng 
khoa học công nghệ trong công tác 
quản lý vận hành.

Trong đầu tư thì chúng tôi cũng 
đã sử dụng công nghệ GIS, phần 
mềm kiểm soát vật tư, thiết bị, đảm 
bảo được tính minh bạch.

Về tổng thể thì tôi đánh giá, năm 
nay là năm chuyển đổi số trong Tổng 
công ty cũng như trong Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam (EVN), chúng tôi vẫn tiếp 
tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi 
số, đặc biệt công tác ứng dụng khoa 
học công nghệ. Đây là một chiến lược 
dài hạn, trước mắt là đến năm 2025, 
chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai trong 
những năm tiếp theo.

Quốc Chiêu

Ông Nguyễn Tuấn Tùng cùng các đại biểu là ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND 
tỉnh Quảng Trị, ông Trần Đình Nhân - TGĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 

thăm trạm biến áp 220kV Lao Bảo

Ông Nguyễn Tuấn Tùng trao tặng máy sát khuẩn tự động cho thầy trò trường 
tiểu học Ninh Lộc, huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà
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Sáng kiến sử dụng Flycam Phantom 4 
PRO V2.0. Kiểm tra đường dây điện trên 

không 220-500kV, góp phần giảm nhiều 
nhân công kiểm tra đường dây điện, ghi 

nhận hình ảnh chính xác, rõ ràng

Song song với công tác sản xuất 
để cung cấp điện liên tục và 
chất lượng, trong những năm 

qua, tập thể Ban Giám đốc, Lãnh đạo 
các phòng ban, đơn vị và toàn thể 
cán bộ công nhân viên trong Công 
ty đã không ngừng nỗ lực phát huy 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật bằng các 
giải pháp nhằm đáp ứng kịp thời và 
ứng dụng nhanh các công nghệ tiên 
tiến hiện đại để nhanh chóng hợp lý 
hóa sản xuất, tiết kiệm nhân lực và 
chi phí sản xuất, hoàn thành tốt các 
chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của ngành 
điện và Tổng Công ty đề ra.

Tính đến thời điểm tháng 
09/2021, khối lượng quản lý vận 
hành của Công ty bao gồm 59 trạm 
biến áp, trong đó 13 trạm biến áp 
500kV và 46 trạm 220kV. Dự kiến, đến 
cuối năm 2021 Công ty sẽ tiếp nhận 
vận hành 01 trạm 500kV Long Phú và 
2 trạm 220kV Giá Rai và Châu Thành 
(tỉnh Hậu Giang). Qua đó, nâng tổng 
số trạm quản lý lên 62 trạm.

Cùng với đó, tổng công suất 
lắp đặt MBA hiện tại của PTC4 là 
29.600 MVA trong đó cấp 500kV là 
15.600MVA, cấp 220kV là 24.000MVA; 
Tổng chiều dài đường dây 7.603,76 
km với 2.256,98 km đường dây 500kV 
và 5.346,69 km đường dây 220kV.

Khối lượng quản lý vận hành 
của Công ty đã cho thấy vai trò quan 
trọng và sứ mệnh đi đầu trong việc 
góp phần phát triển kinh tế xã hội 
khu vực phía Nam. Điều này đòi hỏi 
tập thể CBCNV PTC4 luôn phát huy 
tính sáng tạo nhằm tìm ra những 
sáng kiến giải pháp nhằm tối ưu hóa 
trong công việc, đem lại hiệu quả, 
tiết kiệm chi phí và tăng năng suất 
lao động.

Theo đó, tính trong 03 năm 2019, 
2020 và 2021, Công ty Truyền tải điện 
4 đã thực hiện được 170 sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, rút 
ngắn thời gian thực hiện công việc và 
tiết kiệm chi phí sản xuất hàng chục 
tỷ đồng trong công tác quản lý và 
nâng cao hiệu quả sản xuất.

Cụ thể, năm 2019, Công ty đã 
thực hiện 45 sáng kiến. Trong năm 
2020,thực hiện 50 sáng kiến và 75 sáng 
kiến được thực hiện trong năm nay.

Trong năm 2021, với 75 sáng 
kiến được thực hiện trên khắp các 
hoạt động sản xuất, đặc biệt trong 04 
lĩnh vực sản xuất trọng điểm, cụ thể: 
Lĩnh vực vận hành đường dây có 25 
sáng kiến. Lĩnh vực vận hành trạm 

HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN KỸ THUẬT 
TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH 

TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4

Là đơn vị quản lý lưới điện quốc gia, trong những năm qua, Công ty Truyền tải điện 4 
luôn đảm bảo vận hành tin cậy, cung cấp điện liên tục cho 19 tỉnh thành khu vực phía Nam, 
góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sáng kiến đề xuất hoàn chỉnh sơ đồ cho trạm biến áp 220kV Trà Nóc, góp phần 
hợp lý hóa sản xuất, cải thiện trạm biến áp vận hành ổn định và tin cậy cao trong 
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biến áp có 35 sáng kiến. Lĩnh vực 
quản lý kỹ thuật, hành chính có 10 
sáng kiến. Đặc biệt,  Lĩnh vực phòng 
chống dịch bệnh Covid-19 trong sản 
xuất có 5 sáng kiến đem lại hiệu quả 
và áp dụng thực tiễn kịp thời trong 
hoạt động của Công ty trước diễn 
biến phức tạp của đại dịch Covid-19 
trên địa bàn quản lý của PTC4.

 Với các sáng kiến cải tiến kỹ thuật 
rất thiết thực nêu trên càng khẳng định 
thêm được lòng yêu nghề và luôn luôn 
gắn bó với ngành của tập thể cán bộ 
công nhân viên Công ty. Đồng thời, 
cùng với sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo, 
lãnh đạo đúng mức và kịp thời của Ban 
lãnh đạo Công ty trong bối cảnh với 
nhiều khó khăn, thử thách, đặc biệt 

là duy trì hoạt động sản xuất liên tục 
trong tình hình dịch bệnh Covid-19 
diễn ra kéo dài trên khắp miền Nam. 
Qua đó, đã xây dựng nên một hệ thống 
lưới điện 220-500kV hoàn thiện, đảm 
bảo tin cậy và luôn sẵn sàng cung cấp 
điện liên tục, bắt kịp với sự phát triển 
không ngừng của khoa học công nghệ 
tiên tiến trong thời kỳ Cách mạng công 
nghiệp 4.0, góp phần quan trọng để 
phát triển ổn định kinh tế xã hội toàn 
miền Nam và cho cả đất nước.

Các sáng kiến, đổi mới và cải 
tiến kỹ thuật trong công tác quản lý 
vận hành đã góp phần vào thành tích 
chung của Công ty là hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ Đảng và nhiệm vụ chuyên 
môn của cấp trên giao cho Công ty 
thực hiện trong những năm qua.

Công ty Truyền tải điện 4 
được giao nhiệm vụ quản lý vận 
hành hệ thống lưới điện truyền 
tải 220kV, 500kV cho khu vực 
phía Nam bao gồm 19 tỉnh, thành 
phố từ tỉnh Bình Phước, Đồng 
Nai đến tỉnh Cà Mau, trong đó 
khu vực trọng điểm kinh tế quan 
trọng của phía Nam, khu vực 
tiêu thụ điện lớn được tập trung 
vào thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh 
Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và 
tỉnh Long An. Công ty Truyền tải 
điện 4 cung cấp điện trực tiếp 
đến 02 Tổng Công ty Điện lực có 
nguồn phụ tải tiêu thụ điện lớn là 
Tổng công ty điện lực miền Nam 
và Tổng công ty điện lực TP.Hồ 
Chí Minh với sản lượng điện cung 
cấp trong các năm 2015  - 2020 
khoảng 416 tỷ kWh trong tổng 
số 884 tỷ kWh của Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia, chiếm 
tỷ lệ khoảng 47% sản lượng điện 
của cả Quốc gia. Tổn thất điện 
năng trong hệ thống điện của 
Công ty Truyền tải điện 4 thấp 
nhất trong Tổng công ty Truyền 
tải điện Quốc gia vào khoảng 
1,1%, tiến dần đến giá trị tổn thất 
điện năng kỹ thuật của hệ thống 
điện và tiệm cận đến các nước 
tiên tiến trên thế giới.

Tấn Đạt

Sáng kiến cải tạo mạch dòng đo lường cho biến điện áp cấp 500kV, góp phần hợp 
lý hóa sản xuất, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện 500kV, tại TBA 500kV Duyên 

Hải thuộc tỉnh Trà Vinh

Ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành cáp ngầm 220kV Nhà Bè  - Tao Đàn 
nhằm đảm bảo vận hành an toàn và tiết giảm chi phí quản lý, đảm bảo cung cấp điện
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Khích lệ tinh thần đổi mới 
sáng tạo

Có mặt tại TBA 220 kV Nam Định 
và Trực Ninh đúng dịp đoàn công tác 
của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) 
về kiểm tra thực tế và chấm điểm 
cho các hạng mục theo tiêu chí Trạm 
biến áp tiêu biểu. Đây là 2 trong 5 
trạm biến áp vận hành theo chế độ 
không người trực do Truyền tải điện 
Ninh Bình, Công ty Truyền tải điện 
1 quản lý vận hành. Cho nên để giữ 
được môi trường trong trạm biến áp 
xanh  - sạch - đẹp là cả sự nỗ lực của 
tập thể cán bộ, công nhân viên đang 
công tác tại các TBA.

Theo ông Đặng Hồng Quân - 
Phó phòng điều độ, Công ty Truyền 
tải điện 1 - cho biết: “Đây là hoạt 
động thường niên được PTC1 tổ chức 
và duy trì từ năm 1997 đến nay. Ban 
đầu phong trào được gọi với cái tên 
Trạm - Đội đường dây kiểu mẫu với 
mục tiêu chính đó là nhằm nâng cao 
năng lực quản lý tại các đơn vị truyền 
tải, nâng cao nhận thức cá nhân của 
lực lượng vận hành trong việc tuân 
thủ chấp hành quy trình, quy định 
quản lý hồ sơ kỹ thuật, quản lý ….”.

Chia sẻ về vấn đề này ông Trần 
Minh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn PTC1 
- cho biết: Phong trào đã tác động 
trực tiếp đến các Đội TTĐ, Trạm biến 
áp, việc người lao động hào hứng 
tham gia đã mang lại những thay 
đổi rõ nét trong cách quản lý. Điển 
hình như trong công tác quản lý, vận 
hành, các TBA và Đội TTĐ được triển 
khai có kế hoạch rõ ràng, đề cao tính 
tuân thủ, thường xuyên kiểm tra, sửa 

chữa thiết bị, cùng nhau tạo ra cảnh 
quan môi trường làm việc xanh sạch 
đẹp hơn, trang thiết bị, dụng cụ lao 
động được sắp xếp khoa học đảm 
bảo tiêu chí ”dễ lấy, dễ thấy, dễ tìm” 
… Thông qua việc triển khai phong 
trào, đã cho thấy sự trưởng thành 
của toàn thể cán bộ công nhân viên 
trong đơn vị, trình độ lực lượng vận 
hành đã được nâng cao, nhiều sáng 
kiến cải tiến được áp dụng, nề nếp, 
tác phong làm việc quy củ, chuyên 
nghiệp. Phong trào thi đua tạo ra khí 
thế làm việc, tạo ra môi trường thân 
thiện giữa những con người luôn biết 
chăm lo cho tập thể mình”.

Còn theo ông Đặng Hồng Quân, 
qua công tác chấm điểm nhiều năm 
tôi nhận thấy công tác thi đua đã làm 
cho công tác quản lý hồ sơ, sổ sách, 
công tác trực vận hành tại các TBA rất 
đầy đủ, chỉn chu và chuyên nghiệp, 
theo đúng quy định, được công ty 
đánh giá cao. Hồ sơ này sẽ phục vụ 
ngay cho công tác quản lý vận hành 
của chúng tôi vì nếu có sự cố kỹ thuật 
chúng tôi chỉ mở hồ sơ ra kiểm tra 
là thấy ngay, giảm thiểu thời gian 
cắt điện. Bên cạnh đó những khiếm 
khuyết còn manh nha cũng được 
phát hiện sớm để chúng tôi kịp thời 
cắt điện xử lý. Nhờ đó, trong nhiều 

Kiểm tra chấm điểm tại TBA 220 kV Nam Định

PHONG TRÀO TRẠM - ĐỘI TRUYỀN TẢI ĐIỆN TIÊU BIỂU: 
PHÁT HUY TINH THẦN LAO ĐỘNG SÁNG TẠO

Sau gần 25 năm đi vào thực tiễn sản xuất, Phong trào thi đua Trạm  - Đội truyền tải điện 
(TTĐ) tiêu biểu đã thực sự trở thành nét đẹp văn hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1), Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT).
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năm qua PTC1 gần như không còn sự 
cố chủ quan nữa, số lượng sự cố do 
kháchquan giảm rất nhiều và chúng 
tôi đều đảm bảo chỉ tiêu bảo vệ suất 
sự cố dưới hạn mức mà EVNNPT đề ra.

Gắn với văn hóa doanh nghiệp

Là những cán bộ, công nhân trực 
tiếp quản lý, vận hành tại 03 TBA 220 
kV là Trực Ninh, Nam Định và Thái 
Thụy, ông Đinh Nguyễn Hoàng - Tổ 
trưởng tổ Thao tác Lưu động Nam 
Định - cho biết: Bám sát giá trị cốt lõi 
về văn hóa của EVNNPT là Tuân thủ - 
Tôn trọng - Trách nhiệm - Tận tâm - Tin 
tưởng, thì một trong những nhiệm 
vụ lớn nhất của chúng tôi tham gia 
phong trào TBA tiêu biểu đó chính 
là tính tuân thủ của các CBCNV, điều 
này được thể hiện rõ trong việc tuân 
thủ quy trình, quy phạm, tuân thủ 
các chỉ đạo của cấp trên với mục tiêu 
cao nhất để lưới điện quốc gia được 
vận hành an toàn, ổn định và truyền 
tải liên tục và đây cũng chính là trách 
nhiệm của chúng tôi, làm được điều 
này cũng là thể hiện sự tận tâm của 
mỗi cán bộ công nhân viên đang 
công tác tại các TBA.

“Sự tận tâm và trách nhiệm đó 
còn được mỗi cán bộ, công nhân viên 
tại các TBA của Truyền tải điện Ninh 
Bình thể hiện bằng việc có ý thức và 
chủ động kiện toàn lại toàn bộ hồ sơ, lý 
lịch thiết bị cũng như bảo dưỡng chăm 
sóc thiết bị, sơn sửa lại thiết bị bị gỉ sét, 

củng cố lại mặt bằng nhằm tham gia 
TBA tiêu biểu đạt hiệu quả cao nhất”, 
ông Đinh Nguyễn Hoàng - chia sẻ.

Trong khi đó anh Nguyễn Tiến 
Đạt - Công nhân Đội TTĐ Nho Quan - 
chia sẻ: Để thực hiện môi trường xanh 
- sạch - đẹp từng tuần, từng tháng 
chúng tôi đều có phân công từng 
người thực hiện vê sinh, chăm sóc 
cây xanh, làm vườn.... phong trào đã 
thúc đẩy tinh thần làm việc của toàn 
thể CBCNV trong đội, quá trình làm 
việc trong 01 năm được cấp trên nhìn 
nhận đánh giá thành quả mình đạt 
được và cũng là sự so sánh đánh giá 
giữa các đơn vị với nhau tạo động lực 
cho các Đội TTĐ cùng nhau thi đua.

Còn theo ông Trần Minh Tuấn, 
qua phong trào thi đua này các TBA, 
đội đường dây đã được Công ty 
Truyền tải điện 1 đầu tư các thiết bị 
làm việc an toàn, người lao động được 
làm việc trong môi trường xanh - sạch 
- đẹp, qua đó giúp họ yêu nghề, yêu 
ngành hơn và cùng nâng cao ý thức 
bảo vệ nơi làm việc của mình. Nét 
đẹp văn hóa đó còn thể hiện qua việc 
người lao động tuân thủ nghiêm túc 
quy trình kỹ thuật nghiệp vụ, nâng 
cao tinh thần xây dựng và bảo vệ môi 
trường làm việc của mình.

Nhìn nhận những hiệu quả 
mà phong trào mang lại cho đơn vị 
của mình ông Vũ Văn Lộc- Giám đốc 
Truyền tải điện Ninh Bình - cho biết: 

Phong trào đã tạo sự lan tỏa đến từng 
CBCNV của Truyền tải điện Ninh Bình. 
Tại các TBA- Đội TTĐ, hồ sơ quản lý 
đầy đủ, gọn gàng, khoa học; các trang 
thiết bị, vật tư,… được bảo quản, vận 
hành đúng quy trình, quy phạm mà 
phong trào ngày càng thiết thực và đi 
vào chiều sâu, tạo nề nếp trong công 
tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, 
rèn luyện và xây dựng đội ngũ những 
người lính truyền tải điện có tác phong 
chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn 
vững vàng, đáp ứng được yêu cầu,vị 
trí chức danh công việc. Hiệu quả từ 
phong trào đã góp phần tạo ra động 
lực, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của đơn, góp phần tích cực 
trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế 
hoạch của công ty, đảm bảo cho lưới 
điện truyền tải điện vận hành ngày 
càng an toàn, liên tục, ổn định, kinh tế, 
bền vững lâu dài.

Năm 2021, Công ty Truyền tải điện 
1 có 8 TBA 500kV, 7 TBA 220kV, 11 
Tổ Thao tác lưu động và 10 đội TTĐ 
tham gia thi chấm điểm Trạm - Đội 
Truyền tải tiêu biểu. Trong đó, 
Truyền tải điện Ninh Bình TBA 220 
kV Ninh Bình, Tổ Thao tác lưu động 
Nam Định và Đội TTĐ Nho Quan 
tham gia thi chấm điểm. Truyền tải 
điện Ninh Bình nhiều năm liền là 
đơn vị vững mạnh toàn diện, được 
Công ty Truyền tải điện 1 đánh giá là 
một trong những “Lá cờ đầu” trong 
các phong trào thi đua của công ty.

Có thể khẳng định, Phong trào 
Trạm biến áp - Đội truyền tải điện tiêu 
biểu đã gắn liền với công việc của 
người lao động, của cán bộ quản lý và 
cán bộ lãnh đạo của đơn vị nên phong 
trào không những đã trở thành công 
cụ trong quản lý và tác động tới hiệu 
quả sản xuất kinh doanh mà còn là cầu 
nối giữa người lao động với lãnh đạo 
đơn vị vào hoạt động tập thể gắn kết 
quả hoạt động của các tổ chức đoàn 
thể với nhau và công tác điều hành sản 
xuất kinh doanh của lãnh đạo đơn vị.

Hải Triều

Công tác kiểm tra sổ nhật ký trực vận hành tại TBA 220 kV Nam Định
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Cụ thể, các hoạt động tri ân sẽ 
thực hiện đồng bộ, xuyên suốt 
từ công tác đảm bảo cung ứng 

điện, tuyên truyền an toàn điện, tiết 
kiệm điện trong nhân dân; đẩy mạnh 
hoạt động về công tác kinh doanh 
và dịch vụ khách hàng; đặc biệt chú 
trọng đến công tác an sinh xã hội 
cùng nhiều sự kiện ý nghĩa khác…

Một sớm giữa tháng 12/2021, 
chúng tôi lần lượt đến với nhiều bà 
con nghèo của huyện Hòa Vang. Tại 
xã Hòa Khương, lúc này khoảng 8 
giờ sáng nhưng không gian vẫn ủ 
ê, lờ mờ chìm trong mưa. Tôi quan 
sát thấy, rất nhiều bà con lam lũ đội 
mưa đến nhận quà trong những 
mảnh ni lông không còn lành lặn, 
cáu bẩn màu thời gian. Mọi thứ trên 
người họ dường đều cũ kỹ, chỉ có đôi 
mắt là lấp lánh niềm vui, như lóe lên 
trong thoáng chốc làm sáng bừng cả 
khoảng trời đông rỉ rích ảm đạm.

Bà Nguyễn Thị Thu (thôn Hương 
Loan, xã Hòa Khương, huyện Hòa 
Vang, TP Đà Nẵng) đang ngồi chờ 
đến lượt nhận quà với hoàn cảnh khá 
éo le. Bà có chồng là ông Mai Bè (66 
tuổi) bị liệt, cô con gái Mai Thị Hồng 
cũng đau ốm liên miên. “Nhận quà 
của điện lực giúp đỡ lần này, tui ra 
thẳng hiệu thuốc tây để mua thuốc 
cho hai cha con”  - giọng bà Thu trầm 
trầm, không biết buồn hay vui.

Có mặt tại các buổi trao quà và 
nghe nhiều mảnh đời kể chuyện, tôi 
mới biết, những người đến nhận quà 
hầu hết đều lâm cảnh túng quẫn, 
khốn cùng. Đó là gia đình người mẹ 
nghèo không chồng, vật lộn nuôi 4 
đứa con; gia đình người này bị ung 
thư não; gia đình người kia bị tai 
biến, con bị bệnh thần kinh; rồi gia 
đình mà cả mẹ và con đều khuyết tật; 
gia đình người mẹ khác cũng không 
chồng, nuôi con nhỏ bị hư thận; rồi 

người mẹ già nuôi con trai mù cả hai 
mắt… Và còn biết bao gia cảnh mà 
khi nghe đến, chúng ta không khỏi 
quặn lòng!

Ông Nguyễn Văn Tâm - Ủy viên 
Ban Thường vụ, Chủ tịch UBMTTQ 
xã Hòa Khương cho biết, toàn TP Đà 
Nẵng liên tiếp trải qua nhiều đợt dịch 
bệnh Covid  - 19 khá phức tạp nên đã 
ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân 
dân, đặc biệt là những hộ nghèo. 
“Hiện nay, số hộ nghèo của xã Hòa 
Khương là 215 hộ, cận nghèo có 43 
hộ, có 323 hộ khó khăn và vừa mới 
thoát nghèo được 27 hộ. Vừa qua, 
chính sách của thành phố đã hỗ trợ 
500.000 đồng/hộ. Hôm nay, PC Đà 
Nẵng hỗ trợ cho 10 hộ nghèo của địa 
phương với số tiền 1 triệu đồng/hộ 
là khá lớn đối với bà con để chuẩn bị 
sắm tết, mua phân bón vì đa số đều 
làm nông”  - ông Tâm chia sẻ.

Tại điểm trao quà xã Hòa Phong 
(huyện hòa Vang), bà Đỗ Thị Hoa 
(54 tuổi) kể với chúng tôi, trước đây 
bà phụ giúp trông giữ trẻ cho nhà 
trẻ nhưng mấy tháng dịch vừa qua 
thất nghiệp phải ở nhà. “Lần này, tui 
không được nhận quà, đây là nhận 
giúp mẹ ruột Trần Thị Năm (95 tuổi) 
để mua sắm tết, con cái đông nhưng 
đều nghèo khổ nên chẳng ai giúp gì 
được cho mẹ”  - bà Hoa ngậm ngùi.

Tham gia cùng chúng tôi trong 
hành trình trao gửi yêu thương, Phó 
chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hòa 
Vang Vũ Minh Hiền ghi nhận, nhiều 
năm qua, PC Đà Nẵng luôn quan tâm 
hỗ trợ địa phương chăm lo đời sống 
cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, 
hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho 
hộ nghèo. “Đợt này, số tiền Công ty 
hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ là khá lớn, 
chúng tôi rất cảm kích và vui cùng 

Mùa trao gửi yêu thương!
Mùa tri ân  - mùa yêu thương năm nay, PC Đà Nẵng thực hiện với chủ đề “Đồng hành cùng khách hàng 

vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19”, diễn ra liên tiếp trong tháng 12/2021 và tháng 
1/2022 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực trên toàn địa bàn TP Đà Nẵng.

Chủ tịch Công đoàn PC Đà Nẵng Trần Đình Lành tặng quà cho bà con xã Hòa Khương
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bà con. Khi đi thực tế từng nhà dân 
mới thấu được nỗi khổ của bà con. Từ 
đó tôi nghĩ rằng, chúng ta cần cho đi 
nhiều hơn thì cuộc sống sẽ càng có ý 
nghĩa hơn”  - bà Hiền chia sẻ.

Được biết, an sinh xã hội là hoạt 
động ý nghĩa được PC Đà Nẵng duy 
trì, nhân rộng suốt nhiều năm qua và 
tiếp tục được triển khai trong tháng 
tri ân khách hàng năm 2021 với các 

hoạt động: thăm hỏi Mẹ Việt Nam 
Anh hùng, người già neo đơn, trẻ 
mồ côi…; đồng hành cùng các địa 
phương trong công tác phòng chống 
dịch Covid - 19 bằng việc tặng đồ bảo 
hộ, khẩu trang, máy đo thân nhiệt… 
tại khu cách ly, bệnh viện dã chiến.

Đặc biệt, các khách hàng cấp 
điện mới trong tháng 12/2021 và 
tháng 1/2022 sẽ được PC Đà Nẵng 

miễn phí 100% dịch vụ nhân công đi 
dây sau công tơ. Với các khách hàng, 
doanh nghiệp có sản lượng tiêu thụ 
điện lớn hoặc khôi phục hoạt động 
sau dịch Covid-19, Công ty sẽ hỗ trợ 
thí nghiệm, vệ sinh, bảo dưỡng máy 
biến áp… Còn các trường học chuẩn 
bị tổ chức dạy học trực tiếp sau dịch, 
PC Đà Nẵng sẽ đồng hành với hoạt 
động sửa chữa hệ thống điện, bảo 
đảm an toàn điện, góp phần chuẩn bị 
cơ sở vật chất, sẵn sàng cho các em đi 
học trở lại.

Cũng trong tháng 12/2021, PC 
Đà Nẵng đã bàn giao 2 ngôi nhà tình 
nghĩa do Công ty hỗ trợ kinh phí xây 
dựng trong tổng số 7 căn nhà được 
thực hiện trong năm 2021.

Ông Trần Đình Lành - Chủ tịch 
Công đoàn PC Đà Nẵng, người đã 
đồng hành cùng chương trình tri ân, 
đến thăm và tặng quà gần 50 hộ gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã 
Hòa Châu, Hòa Phước, Hòa Tiến, Hòa 
Phong, Hòa Khương… (thuộc huyện 
Hòa Vang) cho biết: “Công ty đã phối 
hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ, Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, 
từ đó bám sát được các hoàn cảnh để 
các phần quà ý nghĩa đến đúng địa 
chỉ khó khăn cần giúp đỡ. Mùa tri ân 
năm nay của PC Đà Nẵng có ý nghĩa 
đặc biệt, nhằm kỷ niệm 45 năm Ngày 
thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực 
Đà Nẵng”.

Lê Hải

Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hòa Vang Vũ Minh Hiền cho biết, PC Đà Nẵng 
luôn quan tâm hỗ trợ địa phương trong công tác từ thiện xã hội

Niềm vui của bà con trong Mùa tri ân khách hàng năm 2021
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Sáng 6/1/2022, Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc đã tổ chức Hội nghị 
tổng kết hoạt động sản xuất kinh 
doanh năm 2021 - Mục tiêu, nhiệm vụ 
kế hoạch năm 2022.

Tham dự Hội nghị về phía Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam có ông 
Dương Quang Thành - Chủ tịch 

HĐTV; ông Trần Đình Nhân - Tổng 
Giám đốc; các ông là thành viên HĐTV, 
các ông trong Ban Tổng Giám đốc và 
lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tập 
đoàn.  Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà 
Nội có ông Nguyễn Trường Sơn  - Bí 
thư Đảng ủy; Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc có bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ 
tịch HĐTV; ông Nguyễn Đức Thiện - 
Tổng Giám đốc; các Thành viên HĐTV, 
các Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công 
đoàn Tổng công ty; Lãnh đạo các Ban 
chuyên môn và Giám đốc các đơn vị 
thành viên. 

Hoàn thành các chỉ tiêu được 
giao

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi 
Covid-19 tuy nhiên thương phẩm 
năm 2021 của Tổng công ty vẫn duy trì 

được mức tăng trưởng tốt và cao nhất 
trong 5 Tổng công ty phân phối. Theo 
đó, điện thương phẩm năm 2021 đạt 
81,831 tỷ kWh, tăng trưởng 9,31% so 
với năm 2020, trong đó: Thành phần 

 EVNNPC: 
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 

VÀ TRIỂN KHAI MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Ban chủ trì Hội nghị

Vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid-19, EVNNPC hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về đầu tư xây dựng

Tại Hội nghị tổng kết năm 2021 đã trao giải cho các cá nhân và tập thể có đóng góp trong hoạt động SXKD của Tổng công ty
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công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 
64,79% và tăng trưởng 10,37%, thành 
phần quản lý tiêu dùng chiếm tỷ 
trọng 29,08% và tăng 8%, thành phần 
thương nghiệp dịch vụ chiếm 2,27% 
và giảm 2,85% so với năm 2020. Tỷ lệ 
tổn thất điện năng thực hiện 4,54%, 
giảm 0,1 % so với kế hoạch được giao. 
Độ tin cậy cung cấp điện SAIDI thực 
hiện 448 phút.

Trong năm 2021, các chỉ tiêu 
kinh doanh dịch vụ khách hàng đã 
hoàn thành và đạt so với quy định 
của của Tập đoàn. Tổng công ty đã 
tiếp nhận và giải quyết cấp điện 
mới cho 339.560 khách hàng, trong 
đó cấp điện mới cho 337.177 khách 
hàng không đầu tư công trình điện và 
2.348 khách hàng trung áp, thời gian 
giải quyết cấp điện cho khách hàng 
trung áp bình quân là 4,1 ngày, giảm 
0,36 ngày so với năm 2020, giảm 2,9 
ngày so với quy định của Tập đoàn. Tỷ 
lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức 
điện tử đạt 97,52%, cao hơn 2,52% 
so với kế hoạch giao và tăng 14,6% 
so với năm 2020; cung cấp dịch vụ 
điện cấp độ 4 toàn Tổng công ty đạt 
93,14%, vượt 13,14% so với kế hoạch 
năm được giao; tỷ lệ khách hàng 
thanh toán tiền điện không sử dụng 
tiền mặt đạt 71,31% vượt 7,77% so 
với chỉ tiêu EVN giao. 100% hóa đơn 
điện tử cung cấp qua App CSKH, Web 
CSKH; hoàn thiện công tác số hóa hợp 
đồng hồ sơ khách hàng trong lĩnh vực 
KD&DVKH, khách hàng có thể tra cứu 
được trên Web, App CSKH. 

Cùng với đó, Tổng công ty đã thực 
hiện điều chỉnh phụ tải với các khách 
hàng sử dụng điện lớn. Kết quả duy 
trì ký thỏa thuận DR năm 2021; tổng 
số khách hàng từ 1 đến 3 Tr.kWh đã 
ký biên bản thỏa thuận: 1.953/2.018 
đạt tỷ lệ 95,88%. Tổng số khách hàng 
>3tr kWh đã ký biên bản thỏa thuận: 
1.244/1.300 đạt tỷ lệ 95,69%.

Đặc biệt trong tháng 12/2021, 
Tổng công ty đã triển khai Tháng Tri 
ân khách hàng với thông điệp “Đồng 
hành cùng khách hàng vượt qua khó 
khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh 
Covid-19” tạo sự gắn kết, thiết thực, 

hướng trực tiếp vào việc hỗ trợ, giúp 
đỡ người dân, doanh nghiệp, khách 
hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch bằng 
nhiều hoạt động cụ thể và thiết thực: 
Sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện 
sinh hoạt cho các hộ nghèo, bệnh 
viện, cơ sở y tế tại các vùng địa 
phương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi 
dịch bệnh; Miễn phí lắp đặt công tơ, 
vệ sinh trạm biến áp cho các doanh 
nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp của 
dịch Covid-19…

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động 
an sinh xã hội đã tổ chức thực hiện 
như hỗ trợ thăm hỏi các hoàn cảnh 
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như, 
trẻ em bị mồ côi do cha, mẹ mất vì 
nhiễm Covid-19 ở các địa phương, 
hỗ trợ người già neo đơn không có 
người nương tựa; tặng sách vở, thiết 
bị học tập, áo ấm, máy tính bảng cho 
các học sinh nghèo phục vụ học tập 
trực tuyến, hưởng ứng chương trình 

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch HĐTV EVNNPC

Năm 2021, Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc thực hiện nhiệm 
vụ sản xuất kinh doanh trong 
bối cảnh kinh tế trong nước 
tiếp tục bị ảnh hưởng dịch 
bệnh Covid-19, chuỗi cung 
ứng toàn cầu bị đứt gẫy ảnh 
hưởng lớn đến nền kinh tế 
Việt Nam. Vượt qua mọi khó 
khăn, toàn thể CBCNV Tổng 
công ty đã nỗ lực vừa đảm 
bảo công tác phòng chống 
dịch vừa đảm bảo cung ứng 
điện phục vụ phát triển kinh 
tế xã hội và đời sống sinh 
hoạt của nhân dân, và hoàn 
thành toàn diện các chỉ tiêu 
kế hoạch năm 2021.
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“Sóng và máy tính cho em” do Thủ 
tướng Chính phủ phát động; tặng quà, 
tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng. 

  Trong năm vừa qua, hoạt động 
đầu tư xây dựng của Tổng công ty đối 
mặt với nhiều khó khăn, thử thách của 
đại dịch Covid  - 19 do một số tỉnh phía 
Bắc thực hiện giãn cách xã hội. Công tác 
giải phóng mặt bằng ở nhiều khu vực 
gặp khó khăn ảnh hưởng lớn tới tiến độ 
các dự án. Tuy nhiên, vượt qua những 
khó khăn đó Tổng công ty cũng đã 
hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu về ĐTXD. 
Đến hết 31/12 đã khởi công được 88/78 
dự án 110kV, đạt 112,8% kế hoạch 
EVN giao; đóng điện được 86/81 dự án 
110kV, đạt 106,2% kế hoạch EVN giao. 

Song song với đó, EVNNPC đã thực 
hiện kế hoạch chuyển đổi số với các 
nhiệm vụ chính như: Số hóa toàn bộ hồ 
sơ sổ sách, lý lịch thiết bị, công trình xây 
dựng, hồ sơ khách hàng, dữ liệu thanh 
toán, quản trị nhân sự, công tác kế 
hoạch… thông qua sử dụng các phần 
mềm dùng chung và phần mềm dùng 
riêng. Đồng thời, đã xây dựng bổ sung 
các ứng dụng phục vụ số hóa, khai thác 
dữ liệu và triển khai tới tất cả đơn vị.

Năm 2022: Thích ứng an toàn, 
linh hoạt và hiệu quả nhằm hoàn 
thành các chỉ tiêu kế hoạch

Năm 2022 được dự báo là năm 
tiếp tục khó khăn, tình hình dịch bệnh 
tiếp tục gia tăng và diễn biến vô cùng 
phức tạp, điều đó đồng nghĩa với việc 
nền kinh tế thế giới và Việt Nam luôn 
trong điều kiện khó dự đoán. Nắm bắt 
được những thuận lợi và khó khăn 
thách thức đó, Tổng công ty đã chủ 
động xây dựng kế hoạch SXKD dựa 
trên chủ đề năm của Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam “Thích ứng an toàn, linh 
hoạt và hiệu quả” đảm bảo thích ứng 
mọi hoàn cảnh có thể xảy ra với cách 
điều hành quyết liệt nhưng linh hoạt 
đảm bảo mục tiêu cung cấp điện an 
toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh 
tế -xã hội và đời sống dân sinh trên địa 
bàn 27 tỉnh miền Bắc, phấn đấu tổng 
sản lượng điện thương phẩm đạt 89,1 
tỷ kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng phấn 
đấu 4,4%, hoàn thành các chỉ tiêu 
SXKD, ĐTXD…. được EVN giao.

Việt Hạnh  - Phương Anh

Năm 2021 là năm đầu tiên cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện Kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội 05 năm giai đoạn 2021 - 2025. Trước bối cảnh tình hình 

khu vực và thế giới có diễn biến khó lường và tình hình dịch bệnh Covid-19 
tiếp tục diễn biến phức tạp tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, cùng với tình 
hình diễn biến thời tiết khó khăn, dẫn đến nhiều dự án bị đình trệ, các dự án 
tiến triển chậm do các khó khăn vướng mắc kéo dài trong thủ tục đầu tư và 
công tác BTGPMB, giá nguyên vật liệu mà quan trọng nhất là giá thép tăng 
mạnh đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác ĐTXD của SPMB. 

Trạm biến áp 220kV Bến Lức được đóng điện vận hành vào ngày 22/06/2021

Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, 
được sự định hướng, chỉ đạo, điều hành của EVN, EVNNPT cùng với tinh 
thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi thách thức, khó khăn, 
dưới sự lãnh đạo của Ban Giám đốc và nỗ lực của các CBCNV, SPMB đã 
quyết tâm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trong năm.

Cụ thể, do diễn biến của đại dịch Covid-19 và các khó khăn trong 
công tác BT GPMB nên SPMB đã có công văn số 11734/TTr-SPMB ngày 
17/10/2021  báo cáo EVNNPT cho phép dời tiến độ hoàn thành đóng điện 
trong kế hoạch năm 2021 sang kế hoạch đóng điện 2022 06 dự án và bổ 
sung đóng điện 01 dự án ngoài kế hoạch. Vì vậy, số dự án hoàn thành đóng 
điện năm 2021 mà SPMB phải thực hiện là 11 dự án. Trong nửa cuối tháng 
12/2021, SPMB đã và đang phấn đấu hoàn thành đóng điện 02 dự án: Trạm 
220kV Châu Thành (Hậu Giang) và đấu nối (ngày 21/12/2021 đã họp Hội 
đồng nghiệm thu cấp Chủ đầu tư đóng điện giai đoạn 1), cùng dự án Nâng 
công suất TBA 500kV Đăk Nông (đã thi công xong chờ bố trí lịch cắt điện). 
Như vậy, SPMB hoàn thành 100% kế hoạch đóng điện sau điều chỉnh là 
11/11 dự án. 

Các công trình SPMB nhận nhiệm vụ thực hiện chuẩn bị đầu tư, xây 
dựng và khởi công cũng được Ban lãnh đạo đơn vị quán triệt triển khai 
nhiệm vụ tới các phòng ban để chủ động triển khai theo đúng tiến độ và 
kế hoạch giao năm 2021 của EVNNPT. Trong đó hoàn thành Kế hoạch khởi 
công là 9/9 dự án.

Thành tích nổi bật cụ thể: 

- Khởi công sớm được 02 dự án là Trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu và 
đường dây đấu nối (kế hoạch khởi công tháng 12/2021, thực tế khởi công 
tháng 6/2021) và dự án Cải tạo ĐD 220kV Cà Mau 2 - NĐ Cà Mau.

- Dự án Cải tạo ĐD 220kV Cà Mau  - Nhiệt điện Cà Mau đã đóng điện vượt 
tiến độ 06 tháng (kế hoạch đóng điện tháng 12/2021, thực tế tháng 6/2021).
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- Dự án Trạm biến áp 220kV Vĩnh 
Châu và đường dây đấu nối: Với tinh 
thần trách nhiệm và quyết tâm cao 
nhất, vào lúc 21h29 ngày 12/10/2021, 
Ban Quản lý dự án các công trình điện 
miền Nam đã phối hợp với các đơn 
vị liên quan, nghiệm thu đóng điện 
thành công đường dây 220kV đấu 
nối Vĩnh Châu  - rẽ Long Phú  - Sóc 
Trăng (sớm hơn 03 ngày so với nhiệm 
vụ EVNNPT giao).

Song song với đó, công tác thực 
hiện tiết kiệm chống lãng phí trong 
đầu tư xây dựng được SPMB sát sao 
thực hiện đem lại hiệu quả rõ rệt.

Cụ thể, trong năm 2021 đơn vị 
đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà 
thầu cho 111 gói thầu với tổng giá 
trúng thầu là 1.679,53 tỷ đồng, tiết 
kiệm trong đấu thầu đạt giá trị hơn 
189,95 tỷ đồng tương đương 10,16% 
so với tổng giá trị dự toán gói thầu, 
qua đó đáp ứng tỷ lệ tiết kiệm theo 
chỉ đạo của EVN, EVNNPT. Đồng thời, 
đẩy mạnh đấu thầu rộng rãi qua 
mạng để tăng tính cạnh tranh, công 
bằng, minh bạch trong công tác lựa 
chọn thầu.

Về quản lý tiến độ, SPMB thường 
xuyên kiểm tra đôn đốc tiến độ 
thi công của các nhà thầu tại công 
trường và tổ chức họp với các nhà 
thầu xây lắp, tư vấn, để kiểm điểm 

tiến độ phối hợp giải quyết khó khăn 
vướng mắc đối với các dự án cấp 
bách, tạo ra sự phối hợp chặt chẽ 
giữa các đơn vị tham gia.

Lãnh đạo SPMB và các bộ phận 
chức năng thường xuyên bám sát 
hiện trường để nắm bắt tiến độ thi 
công, xác định chính xác việc bố trí 
nhân lực, phương tiện của nhà thầu 
theo yêu cầu khối lượng công việc 
nhằm can thiệp và điều chỉnh kịp thời. 
Xử lý nghiêm túc các trường hợp thực 
hiện không đảm bảo theo hợp đồng.

Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin trong 
công tác quản lý điều hành, quản lý 
đầu tư xây dựng và tiến độ,…

Nhờ đó, các chỉ tiêu về dự án 
khởi công và đóng điện và giá trị 
khối lượng ĐTXD hoàn thành đều 
đạt và vượt so với kế hoạch giao của 
EVNNPT. Cùng với đó, các công trình 
đều đảm bảo chất lượng và đóng 
điện vận hành an toàn. Công tác 
giám sát thi công các công trình điện 
trong thời gian qua đã đáp ứng được 
yêu cầu quy định về đảm bảo chất 
lượng công trình xây dựng.

Vượt qua những khó khăn, Ban 
lãnh đạo SPMB đã và đang bước 
những bước cuối cùng để về đích 
trong nhiệm vụ năm 2021 đồng thời 

lên kế hoạch cho việc triển khai những 
nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Theo đó, năm 2022 SPMB phấn 
đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ kế 
hoạch đầu tư xây dựng được EVNNPT 
giao. Đồng thời, tăng cường công tác 
đào tạo, nâng cao tay nghề đội ngũ 
CBCNV nhất là đội ngũ kỹ sư có tay 
nghề cao. Qua đó, phát huy năng lực 
bản thân, tìm ra các sáng kiến mới có 
tính áp dụng thực tiễn cao, tiếp tục 
góp phần vào công cuộc chuyển đổi 
số toàn diện trong EVN. 

Song song với đó, năm 2022 
SPMB đã đăng ký với EVNNPT các 
chỉ tiêu tối ưu hóa chi phí của đơn vị 
và các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả sử 
dụng lao động.

Đồng thời, thực hiện theo đúng 
quy định về chiết giảm chỉ định thầu 
tại các văn bản của Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam.

Với nỗ lực và sự đồng lòng chung 
sức, tập thể CBCNV Ban quản lý dự án 
các công trình điện miền Nam đã và 
đang tự tin tiến bước về đích ở tất cả 
các hạng mục nội dung công việc 
được cấp trên giao phó. Đồng thời 
sẵn sàng cho việc thực hiện những 
mục tiêu nhiệm vụ mới trong năm 
2022 sắp đến.

Trương Hữu Thành

SPMB HOÀN THÀNH 
CÁC CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2021

Có thể nói, năm 2021 là một năm đầy sóng gió đối với 
nền kinh tế cả nước nói chung và đặc biệt là các tỉnh thành 
phía Nam khi phải hứng chịu sự ảnh hưởng của làn sóng đại 
dịch Covid-19 hoành hành. Trước những khó khăn đó, là đơn vị 
trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý, thi công các công trình 
lưới truyền tải điện trong khu vực tâm dịch, tập thể lãnh đạo 
và CBCNV Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam đã 
đồng lòng chung sức, nỗ lực vượt qua những khó khăn thử 
thách để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Lãnh đạo EVN và 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia giao.

Trụ vượt sông ĐD 220kV đấu nối Trạm biến áp 
220kV Vĩnh Châu 
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Mang yêu thương đến vùng cao

Tháng 12/2021, hàng chục ngôi trường 
tại các tỉnh vùng cao ở Tuyên Quang, Lai 
Châu, Bắc Kạn, Hà Giang đã khoác lên mình 
tấm áo mới, khang trang hơn, sạch đẹp hơn. 
Đó là món quà của ngành Điện miền Bắc 
dành tặng các trường trong chương trình 
“Thắp sáng những ước mơ”  - một hoạt động 
lớn và ý nghĩa của Tháng tri ân khách hàng 
năm 2021. Vào những ngày cuối tuần, các 
đoàn viên, thanh niên của ngành Điện đã 
đến quét dọn, sơn sửa lại toàn bộ hệ thống 
cổng, tường rào, biển tên của các trường; 
sửa chữa lại hệ thống điện, thay thế các 
bảng điện đã cũ, hỏng và lắp mới các bóng 
đèn led tiết kiệm điện…

Đặc biệt, EVNNPC còn trao tặng các 
trường phòng máy xanh với hệ thống máy 
tính, ti vi, máy chiếu để phục vụ công tác dạy 
và học; trao tặng hàng trăm máy tính bảng 
cho các em học sinh phục vụ học trực tuyến, 
hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính 
cho em” của Chính phủ; hàng trăm áo ấm và 
hàng nghìn cuốn vở cũng được gửi đến các 
em học sinh nghèo vượt khó.

Thầy Trần Duy Viễn  - Hiệu trưởng 
Trường  Phổ thông bán trú THCS Hùng Lợi 
(huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) chia sẻ, 
những mòn quà của EVNNPC thực sự rất 
thiết thực, giúp các em học sinh và thầy cô 
giáo thuận lợi hơn trong việc tiếp xúc với 
công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu của 
Bộ GD&ĐT về chương trình sách giáo khoa 
mới. Sự giúp đỡ của ngành Điện đã tiếp 
thêm niềm tin, nghị lực để các em vượt qua 
những khó khăn, thiếu thốn vươn lên trong 
học tập.

NGÀNH ĐIỆN MIỀN BẮC CHUNG TAY 
HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG VƯỢT GIAN KHÓ

Với thông điệp “Đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19”, các 
hoạt động vô cùng ý nghĩa, thiết thực của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) trong Tháng tri ân khách hàng 
năm 2021 được chính quyền, người dân và khách hàng tại 27 tỉnh, thành phố phía Bắc ghi nhận, đánh giá cao. Các 
hoạt động này đã và đang góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn đến đông đảo cộng đồng.

TRI ÂN KHÁCH HÀNG:

Khánh thành công trình thanh niên - Phòng máy xanh 
do Đoàn viên thanh niên thực hiện

Ông Lê Văn Trang - Phó Tổng giám đốc EVNNPC hướng dẫn các em học 
sinh sử dụng máy tính tại Phòng máy xanh
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Hoàn cảnh gia đình khó khăn 
nên khi nhận được chiếc máy tính 
bảng phục vụ việc học trực tuyến, em 
Đỗ Hà Nhi - Học sinh lớp 8, Trường 
Dân tộc nội trú huyện Như Thanh 
(Thanh Hóa) vô cùng xúc động: “Em 
vui quá! Như là mơ vậy! Cảm ơn các 
cô, chú ngành Điện. Em hứa sẽ cố 
gắng học tập thật tốt”.

Mới đây, Đoàn Thanh niên 
EVNNPC cũng phối hợp với Đoàn 
Thanh niên Công ty Điện lực Bắc Kạn 
và Đoàn Thanh niên Sở Y tế tỉnh Bắc 
Kạn tổ chức khám bệnh, tư vấn và 
phát thuốc miễn phí cho người cao 
tuổi, hộ gia đình chính sách và các 
em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 
với mong muốn đưa y tế tiếp cận với 
những khu vực vùng sâu, vùng xa, để 
chăm sóc sức khỏe cho những người 
yếu thế trong xã hội.

Vui mừng vì được khám bệnh 
miễn phí, cụ Dương Văn Lưu (thôn 
Pác Nghè, xã Khang Ninh) chia sẻ: 
Tôi năm nay đã 81 tuổi, sức khỏe yếu, 
nhiều bệnh nền. Trong tình hình 
dịch bệnh đang rất phức tạp, có các 
y, bác sĩ đến tận địa phương để khám 
bệnh, tôi và các cụ trong làng phấn 
khởi vô cùng. Đây là nguồn động 

viên để chúng tôi sống khỏe, sống 
lâu với con cháu.

Đồng hành cùng cộng đồng 
vượt khó

Ông Lê Văn Trang  - Phó Tổng 
giám đốc EVNNPC cho biết, năm 2021, 
trước diễn biến phức tạp của đại dịch 
COVID-19, đất nước ta nói chung, 
ngành Điện nói riêng, trong đó có 
EVNNPC đã phải đối mặt với rất nhiều 
khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của 
toàn thể CBCNV; sự hỗ trợ, giúp đỡ của 
chính quyền các địa phương và đặc 

biệt là sự đồng hành của khách hàng 
sử dụng điện, Tổng công ty đã vượt 
qua mọi thách thức, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ kép: vừa phòng chống dịch 
COVID-19, vừa đảm bảo điện phục vụ 
phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 
27 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Ông Lê Quang Toàn  - Phó 
Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn 
(Tuyên Quang):  Đời sống bà con 
địa phương còn nhiều khó khăn, tỷ 
lệ hộ nghèo còn cao nên công tác 
xã hội hóa giáo dục còn hạn chế. 
Việc EVNNPC hỗ trợ phòng máy 
xanh, trao tặng máy tính bảng, áo 
ấm cho các em học sinh,… là rất 
kịp thời và có ý nghĩa to lớn trong 
tình hình dịch COVID-19 diễn biến 
phức tạp như hiện nay.

Song song đó, với trách nhiệm xã 
hội của doanh nghiệp, Tổng công ty 
đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ 
các khách hàng sử dụng điện, người 
dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi 
dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, năm 
nay, tổng công ty cũng đã thực hiện 
giảm giá điện cho các đối tượng khách 
hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 với 

Ông Hoàng Thanh Sơn - Giám đốc PC Thanh Hóa cùng đồng chí Đinh Xuân 
Hướng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Thanh trao tặng máy tính 

bảng cho các em học sinh

Công nhân PC Hải Dương đang tiến hành lắp đặt công tơ điện tử

Tháng tri ân khách hàng năm 2021 của EVNNPC hướng trực tiếp vào việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân, 
doanh nghiệp, khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19, với tổng kinh phí khoảng 10 tỷ đồng.
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tổng số tiền khoảng 265 tỷ đồng, ông 
Lê Văn Trang cho biết thêm.

Ông Lưu Quốc Trung - Phó Bí 
thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND 
huyện Ba Bể (Bắc Kạn): Những 
hoạt động tri ân khách hàng của 
EVNNPC có ý nghĩa rất thiết thực 
và vô cùng to lớn đối với các nhà 
trường và nhân dân trên địa bàn. 
Chúng tôi trân trọng và cảm ơn sự 
quan tâm, sẻ chia của ngành Điện 
đối với những khó khăn của bà con 
các dân tộc nơi đây. 

Trong Tháng tri ân khách hàng 
năm 2021, EVNNPC tiếp tục triển 
khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết 
thực hướng trực tiếp vào việc hỗ trợ, 
giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, 
khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại 
dịch COVID-19 như: Sửa chữa, lắp đặt 
mới hệ thống điện sinh hoạt cho các 
hộ nghèo, bệnh viện, cơ sở y tế tại 
các khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp 
bởi dịch COVID-19; miễn phí lắp đặt 
công tơ, vệ sinh trạm biến áp cho các 
doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp 
bởi dịch COVID-19, nhất là các doanh 
nghiệp và cơ sở sản xuất tại khu vực 
phải thực hiện giãn cách xã hội; hỗ 

trợ công tác thí nghiệm MBA của 
khách hàng; thực hiện chương trình 
thắp sáng đường quê; thăm hỏi, hỗ 
trợ cho các trẻ em bị mồ côi do cha, 
mẹ mất vì nhiễm COVID-19 ở các địa 
phương; hỗ trợ người già neo đơn 
không có người nương tựa do dịch 
COVID-19; thăm hỏi, tặng quà, tri ân 
các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình 
chính sách…

Ngoài ra, Tổng công ty cũng chủ 
động thông báo với các khách hàng 
về khả năng cung ứng điện khó khăn 
trong các tháng mùa hè năm 2022, 

để khách hàng chủ động điều chỉnh 
lịch sản xuất phù hợp; tuyên truyền, 
vận động khách hàng chủ động tham 
gia các sự kiện DR và sử dụng điện tiết 
kiệm, hiệu quả. …

Ông Sùng A Nủ - Bí thư huyện 
ủy, Chủ tịch HĐND huyện 
Phong Thổ  (Lai Châu): Những 
năm qua, huyện Phong Thổ luôn 
được sự quan tâm đặc biệt của 
EVN, EVNNPC, PC Lai Châu, nhất 
là việc đầu tư các hạng mục thuộc 
dự án 30a và công tác an sinh xã 
hội. Năm nay, các hoạt động trong 
Tháng tri ân khách hàng năm 
2021 của EVNNPC tiếp tục góp 
phần thực hiện chương trình mục 
tiêu quốc gia về xây dựng nông 
thôn mới tại địa phương.

Đặc biệt, những hoạt động tri 
ân của EVNNPC không dừng lại trong 
Tháng tri ân khách hàng mà được 
thực hiện xuyên suốt cả năm với 
mục tiêu: Nâng cao chất lượng dịch 
vụ điện năng, đáp ứng nhu cầu của 
khách hàng một cách chuyên nghiệp, 
tận tâm.

Nguyên Khôi

Ông Lê Quang Thái - Phó Tổng giám đốc EVNNPC đã nhiều năm liền tham gia 
hiến máu tình nguyện

CBCNV EVNNPC tham gia hiến máu Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII
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Vào lúc 8h57 phút ngày 
5/1/2022, Ban QLDA các công trình 
điện miền Bắc (NPMB) phối hợp với 
các đơn vị liên quan đóng điện dự án 
Đường dây 500kV Tây Hà Nội  - Thường 
Tín.

Dự án là công trình năng lượng 
cấp đặc biệt,  nhóm  A, có  tổng  mức 
đầu tư hơn 856,4 tỷ đồng.  Tổng 
công ty  Truyền tải điện Quốc gia 
(EVNNPT) làm chủ đầu tư, giao NPMB 
quản lý  thực hiện dự án, Công ty 
Truyền tải điện 1 là đơn vị tiếp nhận 
quản lý vận hành sau khi hoàn thành 
đóng điện.

Công trình có quy mô xây dựng 
mới đường dây 500kV mạch kép với 
tổng chiều dài đường dây 40,7 km, 
điểm đầu tại trạm biến áp 500kV Tây Hà 
Nội, điểm cuối tại TBA 500kV Thường 
Tín với 96 vị trí cột đi qua 4 huyện gồm: 
Quốc Oai, Chương Mỹ, Thanh Oai, 
Thường Tín thuộc TP. Hà Nội. 

Do đặc điểm của dự án cấp 
điện áp 500kV trải dài qua nhiều 
huyện trên địa bàn thành phố Hà 
Nội nên gặp nhiều khó khăn trong 
công tác hỗ trợ, đền bù giải phóng 
mặt bằng (đặc biệt là giải phóng 
mặt bằng hành lang tuyến), phải 
đến tháng 11/2021, sau nhiều lần 
lỡ hẹn chính quyền địa phương mới 
bàn giao được mặt bằng  khoảng 
cột cuối cùng (vị trí 61-62)  cho 
NPMB để thi công hoàn thành dự 
án.  Ngoài ra, tuyến đường dây có 
nhiều điểm giao chéo phức tạp với 
nhiều đường dây cao thế và chỉ thi 
công được khi cắt điện.

Nhận thức rõ tầm quan trọng 
của dự án, cũng như khó khăn trong 
công tác BT-GPMB khi đường dây 
đi qua địa bàn các huyện của TP. Hà 
Nội, trong thời gian qua, EVNNPT đã 
chỉ đạo  NPMB  cùng các đơn vị liên 
quan tập trung nhân lực, vật lực, bám 
sát chính quyền địa phương, chỉ đạo 
sát sao nhà thầu để sớm tháo gỡ 
vướng mắc, mặt bằng được bàn giao 
đến đâu, thi công dứt điểm đến đó.

Cùng với đó, NPMB/EVNNPT  đã 
chủ động làm việc với Trung tâm Điều 
độ hệ thống điện Quốc gia, Trung 
tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc, 
Công ty Truyền tải điện 1, Tổng công 
ty điện lực Thành Phố Hà Nội và các 
đơn vị liên quan khác để lên lịch cắt 
điện thi công từ ngày 15/12/2021 
đến ngày 03/01/2022 đã hoàn thành, 
đủ điều kiện đóng điện.

Công trình sau khi hoàn thành 
đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ 
tải của miền Bắc đặc biệt là khu 
vực Nam sông Hồng trong đó có 
Thủ đô Hà Nội; Tăng cường liên kết 
hệ thống điện 500kV xung quanh 
thành phố Hà Nội, tăng cường độ 
an toàn, linh hoạt trong vận hành 
và ổn định cho hệ thống điện quốc 
gia; Giảm tổn thất điện năng trong 
lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản 
xuất kinh doanh chung cho hệ 
thống điện quốc gia.

Đặc biệt, dự án hoàn thành thời 
điểm này sẵn sàng đảm bảo cung cấp 
điện cho TP. Hà Nội  dịp tết Nguyên 
đán Nhâm Dần cũng như  vào giai 
đoạn mùa nắng nóng năm nay khi 
nền kinh tế phục hồi sau khi ảnh 
hưởng bởi dịch COVID-19.

Bình Nguyên

ĐÓNG ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY 500KV TÂY HÀ NỘI THƯỜNG TÍN: 
TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO ĐIỆN CHO THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư là EVNNPT đã họp ngày 4/1/2022 đồng ý 
nghiệm thu để đóng điện dự án

Đường dây 500kV 
Tây Hà Nội - Thường Tín
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Theo EVNSPC, đây là một trong 
các hạng mục quan trọng trong 
số nhiều hạng mục cả trên biển 

và hai phía đất liền của thành phố Phú 
Quốc và huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên 
Giang); trong đó, phần đường dây 
vượt biển trên không hai mạch 220kV 
có tổng chiều dài 64,70km. Tổng mức 
đầu tư dự án hơn 2.212 tỷ đồng.

Ông Đào Hòa Bình - Giám đốc 
Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam 
(đơn vị quản lý dự án thuộc EVNSPC) 
cho biết, đây là công trình cấp điện áp 
220kV đầu tiên trên biển tại Việt Nam 
được tổ chức kéo dây với quy mô 
phân pha tiết diện dây 2xAC400 cho 
mỗi pha, trụ hai mạch trên biển, điểm 
xuất phát tại khoảng néo xuất phát từ 
vị trí trụ 38 đến vị trí trụ 41.

Để triển khai hạng mục kéo dây, 
trước đó các hạng mục thi công phần 
móng trụ trên biển đã hoàn thành 
hơn 96% (113/117 móng), công tác 
lắp dựng trụ đạt hơn 70% (82/117).

Phú Quốc được công nhận là 
thành phố đảo đầu tiên của nước 
ta. Với nhu cầu phát triển nhanh 
thời gian qua, khả năng gây quá 
tải cho đường dây cáp ngầm 110kV 
đã được lắp đặt trước đó là rất cao. 
Do đó, việc sớm hoàn thành công 
trình đường dây 220kV Kiên Bình-
Phú Quốc sẽ đảm bảo nguồn điện 
ổn định lâu dài, góp phần vào việc 
đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên 

tục và tin cậy cho nhu cầu phục hồi, 
phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo 
an ninh, quốc phòng và thu hút đầu 
tư tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên 
Giang trong thời gian tới.    

Ngay sau lễ xuất quân kéo dây 
hôm nay, đơn vị chủ đầu tư EVNSPC 
đề nghị Ban QLDA Điện lực miền Nam 
bám sát công trình, chủ trì cùng các 
đơn vị thi công, giám sát kéo dây, ghi 
nhận, tổ chức họp để đúc kết các kinh 
nghiệm, cùng phổ biến đến tất cả các 
nhà thầu dựng cột kéo dây của công 
trình cần tập trung nhân lực, máy móc, 
hoàn thành các hạng mục còn lại, các 
khoảng néo, kịp thời triển khai kéo 
dây các phần còn lại của toàn công 
trình, đảm bảo tiến độ, chất lượng và 
sớm hoàn thành công đoạn kéo dây 
theo kế hoạch. EVNSPC cũng đề nghị 
Công ty Điện lực Kiên Giang tiếp tục 

liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa 
phương các cấp phía 2 đầu bờ Kiên 
Lương và Phú Quốc để hỗ trợ tháo gỡ 
vướng mắc, khó khăn trong công tác 
giải phóng mặt bằng, làm việc với các 
nhà thầu, đơn vị thi công bố trí nguồn 
lực, tranh thủ mọi điều kiện có thể và 
chú ý tuân thủ biện pháp, điều kiện 
an toàn phòng chống Covid 19 để 
thi công hoàn thành công trình ngay 
trong quý I/2022.

Nhân dịp lễ ra quân kéo dây 
tại khu vực biển huyện Kiên Lương, 
EVNSPC, Công ty điện lực Kiên Giang 
đã trao tặng các học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn 25 máy tính bảng để 
phục vụ việc học tập và 70 suất quà 
cho các gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn trên địa bàn huyện./.

Hoàng Nguyên

XUẤT QUÂN KÉO DÂY VƯỢT BIỂN CÔNG TRÌNH 
ĐƯỜNG DÂY 220KV KIÊN BÌNH - PHÚ QUỐC

Đại diện các đơn vị tham dự Lễ xuất quân

Sáng 29/12, Tổng công ty Điện lực miền Nam 
(EVNSPC) và các đơn vị thi công tổ chức xuất quân 
kéo dây vượt biển công trình đường dây 220kV 
Kiên Bình-Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Đây là một 
trong các công trình trọng điểm cấp quốc gia tăng 
cường khả năng cung cấp điện cho thành phố Phú 
Quốc (tỉnh Kiên Giang).
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Ngày 5/1/2022 tại Hà Nội, lãnh 
đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) và lãnh đạo Hội Điện lực Việt 
Nam (VEEA) đã tổ chức buổi làm 
việc về định hướng hợp tác giữa 
hai bên trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, 
GS.VS.TSKH Trần Đình Long - 
Phó Chủ tịch Hội Điện lực Việt 

Nam cho biết: Trong hơn 30 năm hoạt 
động, VEEA luôn gắn bó với ngành 
Điện nói chung và EVN nói riêng. Đặc 
biệt, về khoa học công nghệ, phần 
lớn những đề tài nghiên cứu khoa 
học của VEEA cũng xuất phát từ thực 
tế sản xuất kinh doanh, đầu tư xây 
dựng và các hoạt động của EVN. 

Cũng theo GS.VS.TSKH Trần 
Đình Long, cứ mỗi giai đoạn 5 năm, 
hai bên đều xây dựng kế hoạch hợp 
tác và ký biên bản ghi nhớ với những 
nội dung cụ thể, hữu ích đối với hoạt 
động sản xuất kinh doanh của EVN. 

Về phía EVN, đồng chí Dương 
Quang Thành - Chủ tịch HĐTV bày tỏ 
mong muốn Hội Điện lực Việt Nam sẽ 
đồng hành cùng EVN chặt chẽ hơn nữa; 
tiếp tục nâng cao vai trò    trong công 
tác tư vấn, phản biện và giám định xã 
hội đối với các chương trình, kế hoạch 
về điện; có nhiều đóng góp hơn nữa 
trong việc xây dựng cơ sở khoa học để 

hoạch định các chủ trương, chính sách 
về điện của đất nước. 

Bên cạnh đó, EVN đặt vấn đề 
được hợp tác sâu hơn với VEEA trong 
công tác đào tạo nhân sự, tự động 
hóa và nghiên cứu khoa học công 
nghệ, phát huy sáng kiến, sáng chế 
để giải quyết các vấn đề cấp thiết 
của EVN trong sản xuất kinh doanh, 
đầu tư xây dựng. 

Chủ trì buổi làm việc, đồng 
chí Đặng Hùng - Chủ tịch Hội Điện 
lực Việt Nam bày tỏ sự thống nhất 
với những ý kiến của EVN. VEEA sẽ 

không ngừng đổi mới nội dung và 
phương thức hoạt động, phối hợp 
chặt chẽ với EVN trong quá trình 
hợp tác, để góp phần trong công tác 
hoạch định chính sách, xây dựng kế 
hoạch và ra quyết định hợp lý đối với 
hoạt động đầu tư phát triển, quản lý 
vận hành và kinh doanh điện năng ở 
Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Anh hùng Lao 
động Thái Phụng Nê cho rằng còn 
nhiều tiềm năng cho việc nâng cao cả 
về chất và lượng trong việc quan hệ 
hợp tác giữa VEEA và EVN, đồng thời 
cũng đánh giá sự hợp tác chặt chẽ giữa 
EVN và VEEA sẽ góp phần đưa ngành 
Điện ngày càng phát triển, tiến bộ, thực 
hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp 
đủ điện cho sự phát triển kinh tế - xã 
hội và đời sống của người dân. 

Nhân dịp này, Hội Điện lực Việt 
Nam đã công bố các Quyết định kiện 
toàn nhân sự chủ chốt của Hội. Trong 
đó, đồng chí Mai Quốc Hội  - Thành 
viên Hội đồng thành viên  EVN sẽ 
tham gia Ban Thường vụ Hội Điện lực 
Việt Nam.

Thanh Huyền

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM SẼ TIẾP TỤC PHỐI HỢP CHẶT CHẼ 
VỚI HỘI ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG

Buổi làm việc giữa EVN và VEEA

Chủ tịch VEEA Đặng Hùng (bên trái) tặng hoa chúc mừng ông Mai Quốc Hội, 
Thành viên Hội đồng thành viên EVN tham gia Ban Thường vụ 

Hội Điện lực Việt Nam khoá VI.
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Phong trào thi đua  nhằm đảm 
bảo cung cấp điện ổn định cho 
phát triển kinh tế xã hội của 

đất nước và đời sống nhân dân; đảm 
bảo tiến độ đầu tư các dự án nguồn 
điện và các dự án lưới điện theo 
đúng tiến độ; thích ứng an toàn, linh 
hoạt với các diễn biến của dịch bệnh 
COVID-19; nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh và năng suất lao động; 
đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận, 
bảo toàn, phát triển vốn; tiếp tục 
quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới 
doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ 
chức; đẩy mạnh ứng dụng khoa học 
công nghệ và thực hiện chuyển đổi số 
trong các lĩnh vực hoạt động của Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam.

Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị 
thành viên tập trung giải quyết các 
vướng mắc, triển khai hoàn thành 
các nhiệm vụ trọng tâm; bao gồm 41 
nhiệm vụ, 93 mục tiêu và 35 nhiệm 
vụ quản lý; chỉ đạo xây dựng kế hoạch 
triển khai đồng bộ, hiệu quả chủ đề 
năm 2022, thực hiện linh hoạt, hiệu 
quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19, vừa đảm bảo hoạt 
động sản xuất kinh doanh, đầu tư 

phát triển; chỉ đạo thực hiện hiệu quả 
lộ trình chuyển đổi số trong Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam, với mục tiêu cơ 
bản hoàn thành vào năm 2022.

Các đơn vị căn cứ mục tiêu, chỉ 
tiêu EVN giao năm 2022, thủ trưởng 
các đơn vị phối hợp với Công đoàn 
đồng cấp tổ chức phát động các 
phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ 
chính trị của từng đơn vị để thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ năm 2022; triển 
khai thực hiện tốt chủ đề năm 2022 
“Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu 
quả”, đảm bảo an toàn cho người lao 
động và an toàn trong vận hành hệ 
thống điện, nhanh chóng phục hồi, 
phát triển sản xuất, kinh doanh; thực 
hiện đăng ký giao ước thi đua đến 
toàn thể người lao động, gửi đăng 
ký thi đua về đơn vị và Công đoàn 
cấp trên trực tiếp, gửi về Tập đoàn và 
Công đoàn Điện lực Việt Nam trước 
ngày 01/3 để làm cơ sở xét tôn vinh, 
khen thưởng năm 2022.

Xuân Tiến

EVN PHÁT ĐỘNG THI ĐUA 
HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022 

Ngày 31/12/2021, Tổng giám 
đốc EVN và Ban Thường vụ Công 
đoàn Điện lực Việt Nam đã ban 
hành Chỉ thị số 8133/CTLT-EVN-
CĐĐVN về việc phát động phong 
trào thi đua hoàn thành chỉ tiêu 
kế hoạch năm 2022 với chủ đề 
năm “Thích ứng an toàn, linh 
hoạt và hiệu quả”.

Các đơn vị ký cam kết thi công 365 ngày đêm hoàn thành các dự án lưới điện 
truyền tải đồng bộ NMNĐ BOT Vân Phong 1. Ảnh Huyền Thương

Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:
- Sản lượng điện thương phẩm năm 2022 đạt từ 242,5 đến 246,7 tỷ 

kWh, tăng trưởng 8 - 9,8% so với ước thực hiện năm 2021;
- Tỷ lệ điện dùng cho truyền tải và phân phối: không vượt quá 6,25%;
- Thời gian mất điện bình quân của một khách hàng trong năm (chỉ số 

SAIDI) không quá 333 phút;
- Đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng đầu tư các công trình nguồn 

và lưới điện;
- Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, kinh doanh có lợi nhuận; 

năng suất lao động tăng 8 -10%;
- Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; 

tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động, cải thiện 
điều kiện làm việc, giảm thiểu tối đa tai nạn lao động;

- Đảm bảo công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, 
và các chế độ, chính sách cho người lao động; hỗ trợ người lao động có 
hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người lao động nâng 
cao ý thức chính trị, đẩy mạnh thực thi Văn hóa EVN giai đoạn 2022-2025.
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Tham dự hội nghị  có ông Hồ 
Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy 
ban Quản lý vốn Nhà nước tại 

doanh nghiệp (CMSC); ông  Nguyễn 
Mạnh Quyền  - Phó Chủ tịch UBND TP. 
Hà Nội. Về phía Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN) có ông Trần Đình Nhân  - 
Tổng giám đốc EVN. Cùng dự còn có 
các thành viên HĐTV, các phó tổng 
giám đốc của EVN.

Vượt khó, hoàn thành các chỉ 
tiêu, kế hoạch

Ông Hồ Sỹ Hùng  - Phó Chủ tịch 
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại 
doanh nghiệp đã biểu dương những 
kết quả của EVNHANOI.

Lãnh đạo CMSC khẳng định, 
dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, 
thách thức, nhưng EVNHANOI đã 
đảm bảo điện phục vụ công tác 
phòng chống dịch COVID-19, phát 
triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân 
dân của TP. Hà Nội, đặc biệt là đảm 
bảo điện phục vụ các sự kiện chính trị 
quan trọng của đất nước trong năm 
qua như Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc 
hội khóa XV và đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2021-2026,...

EVNHANOI cũng là một trong 
những đơn vị đi đầu của EVN trong 
công tác chuyển đổi số. Điển hình 
như,  100% TBA 110kV đã được điều 
khiển xa; phát triển và ứng dụng hiệu 
quả các phần mềm trong công tác 
quản trị,...

Cũng theo ông Hồ Sỹ Hùng, 
năm 2022, kinh tế sẽ phục hồi sau 
đại dịch COVID - 19, nhu cầu sử dụng 
điện sẽ tăng cao. Do vậy, EVNHANOI 
cần phát huy tính tiên phong, dẫn 
đầu trong những năm qua để hoàn 

EVNHANOI ĐÃ TIÊN PHONG TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ
Tại Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 

2022 của EVNHANOI diễn ra chiều 5/01 đã chỉ rõ, tiên phong trong chuyển đổi số là một trong những thành 
tích ấn tượng của Tổng công ty trong năm 2021 vừa qua.

Ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 
đánh giá cao thành tích của EVNHANOI trong năm 2021

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân yêu cầu EVNHANOI tiếp tục chủ động, linh 
hoạt các giải pháp đảm bảo cấp điện tốt nhất cho Thủ đô Hà Nội

Ông Nguyễn Mạnh Quyền  - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội trao Bằng khen 
của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể trực thuộc EVNHANOI 

đạt thành tích xuất sắc trong năm 2021
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thành các nhiệm vụ được giao và 
phát triển bền vững.

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám 
đốc EVN cũng đánh giá cao EVNHANOI 
với nhiều chỉ tiêu hiệu quả đã được 
hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch 
năm 2021 như: Tổn thất điện năng, độ 
tin cậy cung cấp điện, năng suất lao 
động,...  EVNHANOI có 8 công ty điện 
lực nằm trong Top 10 công ty điện lực 
của cả nước về giảm suất sự cố tốt; 
hoàn thành lắp đặt 100% công tơ điện 
tử; đẩy mạnh tự động hóa lưới điện...

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch 
COVID-19 diễn biến phức tạp, công 
tác đầu tư xây dựng được tổng công 
ty hoàn thành đạt gần 100% kế 
hoạch. Tổng công ty cũng đã chuyển 
đổi số hiệu quả trong tất cả các lĩnh 
vực hoạt động và là 1  trong hai đơn 
vị đứng đầu EVN về thực hiện nhiệm 
vụ chuyển đổi số - Tổng giám đốc EVN 
Trần Đình Nhân ghi nhận.

Cũng theo Tổng giám đốc EVN, 
năm 2022, Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam chọn chủ đề năm là “Thích ứng 
an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Tổng 
công ty cần thích ứng an toàn; chủ 
động làm việc với địa phương, với 
khách hàng, đặc biệt là các doanh 
nghiệp lớn để nắm bắt nhu cầu tiêu 
dùng điện, đảm bảo cấp điện tốt nhất 
cho Thủ đô.

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam  cũng yêu cầu EVNHANOI tiếp 

tục thực hiện hiệu quả công tác đầu 
tư, đấu thầu, mua sắm; đẩy nhanh 
tiến độ các công trình đầu tư xây 
dựng; tiết kiệm chi phí trong tất cả 
các lĩnh vực hoạt động. Đồng thời, 
cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công 
tác chuyển đổi số trong lĩnh vực đầu 
tư xây dựng.

“Các đồng chí đã làm tốt rồi, cần 
làm tốt hơn nữa”, Tổng giám đốc EVN 
Trần Đình Nhân nhấn mạnh.

Đột phá trong công tác kinh 
doanh và dịch vụ khách hàng

Làm rõ hơn về những kết quả 
ấn tượng của EVNHANOI trong năm 
qua, theo ông Nguyễn Danh Duyên  
- Tổng giám đốc EVNHANOI, được sự 
quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các 
bộ ngành liên quan, đặc biệt được sự 
ủng hộ, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, 
UBND Thành phố Hà Nội và Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam, EVNHANOI đã vượt 
qua mọi khó khăn, thử thách, cơ bản 
hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề 
ra. Đặc biệt, từ tháng 7 - 9/2021, TP. Hà 
Nội thực hiện giãn cách xã hội nhưng 
với sự chủ động, linh hoạt, tổng công 
ty đã không để xảy ra tình trạng gián 
đoạn cung cấp điện gây  ảnh hưởng 
đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân 
dân; bên cạnh đó đã đảm bảo cung 
cấp điện phục vụ công tác phòng 
chống dịch của Thủ đô.

Tổng công ty cũng đẩy nhanh 
quá trình tự động hóa, góp phần 

nâng cao độ tin cậy cung cấp điện 
hiệu quả thông qua các giải pháp 
giám sát, điều khiển xa (SCADA),  tự 
động phân vùng sự cố (FL), cách ly sự 
cố tự động (FI), khôi phục cấp điện tự 
động (SR) cho các phân đoạn không 
bị sự cố.

Những con số nổi bật của 
EVNHANOI năm 2021:

- Điện thương phẩm: Đạt 
20,67 tỷ kWh  tăng 3,2% so với 
năm 2020.

- Tỷ lệ tổn thất điện năng: 
đạt  3,55%, giảm 0,12% so với 
năm 2020

- 100% TBA 110kV vận hành 
theo cơ chế không người trực

- SAIDI: 163 phút

- MAIFI: 1,8 lần

- SAIFI: 0,9 lần

- Chỉ số tiếp cận điện 
năng:  2,63  ngày (thời gian thực 
hiện các thủ tục thuộc thẩm 
quyền của ngành Điện).

- Tỷ lệ thanh toán không sử 
dụng tiền mặt: đạt 99,78%.

- Giảm tiền điện, giá điện 
cho cơ sở y tế phục vụ phòng 
chống dịch và khách hàng bị ảnh 
hưởng bởi dịch COVID-19: 673 tỷ 
đồng.

Năm 2021 cũng đánh dấu bước 
đột phá, đổi mới mạnh mẽ trong 
công tác nâng cao chất lượng dịch 
vụ khách hàng. Tổng công ty đã ra 
mắt hệ sinh thái chăm sóc khách 
hàng trên nền tảng số, bao gồm 10 
kênh kết nối giữa khách hàng và 
ngành Điện; áp dụng thí điểm đơn 
giá “Trọn gói dịch vụ” cấp điện đối 
với khách hàng đăng ký mua điện 
qua công tơ 1 pha; triển khai diện 
rộng hệ thống chăm sóc khách hàng 
bằng hệ thống thẻ thành viên tích 
điểm liên kết (E-point)...

Với các thành tích đạt được, năm 
2021, EVNHANOI lần thứ 4 vinh dự 
được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

M. Tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản 
lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trao Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân 

chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân EVNHANOI

Ñieän & Ñôøi soáng     40

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏCî



Nguồn nước được đảm bảo

Ông Nguyễn Văn Tỉnh  - Tổng 
cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (Bộ 
NN&PTNT): Để bảo đảm dâng mực 
nước cho hạ du, các hồ chứa thủy 
điện Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác 
Bà của EVN đã tăng cường phát điện 
từ ngày 12h ngày 1/1/2022 (trước 
thời gian lấy nước hơn 2,5 ngày). Mực 
nước sông Hồng tại trạm Thủy văn 
Hà Nội trong ngày 3/1 (trước thời 
gian yêu cầu 1 ngày) đã đạt trung 
bình 1,66 m, trong đợt 1 trung bình 
đạt 1,74 m, cao nhất đạt 2,21 m. Tổng 
lượng xả của các hồ chứa thủy điện 
trong đợt 1 là 1 tỷ m3 nước.

Theo đánh giá của Tổng cục 
Thủy lợi, trong đợt 1, dòng chảy đã 
bảo đảm yêu cầu đẩy mặn và tạo 
điều kiện thuận lợi cho các công 
trình vận hành lấy nước, đặc biệt là 
các công trình ở khu vực ảnh hưởng 
triều cường và các trạm bơm dã 
chiến. Các công trình cố định chưa 
được đầu tư, sửa chữa nâng cấp hạ 
thấp mực nước như trạm bơm Trung 
Hà, Phù Sa (Thành phố Hà Nội); các 
cống Cẩm Đình, Liên Mạc (Thành 
phố Hà Nội), Long Tửu (tỉnh Bắc 
Ninh) không đủ điều kiện vận hành 
lấy nước (tình trạng này đã thường 
xuyên diễn ra từ vài năm gần đây, 

kể cả khi các nhà máy thủy điện vận 
hành hết công suất phát điện).

Tính đến hết ngày 6/1, diện tích 
có nước là 82.930 ha, đạt 16,4% diện 
tích gieo cấy theo kế hoạch. Trong 
đó những tỉnh có tỷ lệ lấy nước cao 
là Phú Thọ đạt 53%; Vĩnh Phúc 44%; 
Nam Định 35%; Ninh Bình 24%.

Đánh giá việc lấy nước đợt 1, ông 
Nguyễn Văn Tỉnh  - Tổng cục trưởng 
Tổng cục Thủy lợi cho biết: So với một 
số năm gần đây, diện tích có nước 
trung bình thấp hơn từ 5-39% (năm 
2021 là 21,1%, năm 2020 là 54%, năm 
2019 là 54,4%, năm 2018 là 29,5%).

Sau đợt 1 lấy nước, một số địa 
phương sẽ tiếp tục đưa nước lên 
ruộng từ nguồn nước trữ trong hệ 
thống kênh mương, sông suối nội 
địa,… dự kiến diện tích có nước sẽ 
tăng thêm ít nhất khoảng 3-5%, cơ 
bản đạt theo kế hoạch dự kiến (hết 
đợt 1 đạt từ 20-25%).

Chủ động phương án để cơ 
bản hoàn thành lấy nước trong 
đợt 2

Theo kế hoạch, đợt 2 lấy nước sẽ 
bắt đầu từ ngày 15/1 đến ngày 22/1 
(tổng cộng 8 ngày). Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam sẽ tăng cường vận hành 
phát điện tối đa công suất các tổ máy 
trước khoảng 2-3 ngày, dòng chảy 
được duy trì ở mức cao (mực nước 
tại Trạm Thủy văn Hà Nội dự kiến đạt 
trung bình khoảng 1,9 m) nên các 
công trình thủy lợi sẽ có điều kiện 
thuận lợi để lấy nước.

KẾT THÚC ĐỢT 1 LẤY NƯỚC ĐỔ ẢI, 
CÁC HỒ THỦY ĐIỆN CỦA EVN XẢ 1 TỶ M3 NƯỚC

Đợt 1 lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022, khu vực Trung du 
và Đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu từ ngày 4/1 và kết thúc ngày 6/1 (tổng cộng 3 ngày).Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo nguồn nước theo yêu cầu với tổng lượng 
nước đã xả 1 tỷ m3.
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Dự kiến, kết thúc đợt 
2, phương cơ bản hoàn 
thành kế hoạch lấy nước, 
trừ một số khu vực thuộc 
TP Hà Nội (chủ yếu thuộc 
các huyện Quốc Oai, Phúc 
Thọ của Thành phố Hà Nội).

Để đảm bảo nguồn 
nước phục vụ gieo cấy và 
tiết kiệm lượng nước xả, 
Tổng cục Thủy lợi đề nghị 
Sở NN&PTNT các tỉnh, 
thành phố khu vực Trung 
du và Đồng bằng Bắc Bộ 
tiếp tục vận hành công 
trình đưa nước lên ruộng 
trong thời gian trước đợt 2 
nếu điều kiện nguồn nước 
cho phép.  Tổ chức vận 
động, hướng dẫn người 
dân thực hiện sớm việc 
làm đất để giữ nước trên 
ruộng, tăng cường gia cố 
bờ vùng, bờ thửa, bảo đảm 
chống thất thoát nước 
cho các diện tích đã được 
cấp đủ nước. Tập trung 
phương tiện để lấy nước 
bảo đảm cơ bản hoàn 
thành kế hoạch sau khi kết 
thúc đợt 2.

Các địa phương đang 
có diện tích đủ nước thấp 
và nhiều diện tích khó cấp 
nước (Hà Nội, Bắc Ninh, 
Hưng Yên) cần rà soát các 
diện tích gieo cấy khả năng 
bị thiếu nước, lắp đặt các 
trạm bơm dã chiến và thực 
hiện các phương án bổ 
sung nguồn nước.

Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam chỉ đạo các đơn vị liên 
quan vận hành tối đa công 
suất phát điện các nhà máy 
thủy điện để tăng cường 
nguồn nước về hạ du, nâng 
mực nước tại Trạm Thủy 
văn Hà Nội đạt trung bình 
khoảng 1,90 m, tạo điều 
kiện nâng cao hiệu suất 
lấy nước của các công trình 
thủy lợi.

Chiến Thắng

EVN SẴN SÀNG XẢ NƯỚC 
TỪ CÁC HỒ THỦY ĐIỆN PHỤC VỤ ĐỔ ẢI

Theo văn bản số 8037/TB-BNN-TCTL ngày 29/11/2021 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa 
vụ Đông Xuân 2021-2022 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, có 3 đợt cấp 
nước đổ ải với tổng cộng 16 ngày bắt đầu từ ngày 4/1/2022. Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN) sẵn sàng xả nước từ các hồ thủy điện phục vụ đổ ải.

Trước đó, để việc lấy nước đạt hiệu quả cao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn đã có văn bản số 5264/BNN-TCTL ngày 19/8/2021 đề nghị UBND các 
tỉnh, thành phố tăng cường thực hiện giải pháp thích ứng với tình trạng thiếu 
hụt nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022.

Các tổ máy của NMTĐ Hòa Bình sẵn sàng xả nước phục vụ đổ ải

Nhằm đảm bảo đủ nước và đảm bảo điện phục vụ bơm nước gieo cấy vụ Đông Xuân 
năm 2021-2022, EVN đã chỉ đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thực hiện điều 
tiết nước các hồ thủy điện và vận hành hệ thống hợp lý để đáp ứng nhu cầu nước và đảm 
bảo kế hoạch cung cấp điện, đồng thời điều tiết các hồ chứa duy trì mực nước tại Hà Nội 
ở mức hợp lý để tiết kiệm nguồn nước đảm bảo hiệu quả cao nhất của 3 đợt lấy nước tập 
trung và đảm bảo cung cấp điện mùa khô năm 2022.

EVN cũng đã yêu cầu các Công ty Điện lực rà soát, kiểm tra và chuẩn bị sẵn sàng để 
đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục cho các trạm bơm điện trong suốt thời gian lấy 
nước tập trung (từ ngày 04/01/2022 đến 17/02/2022) và sau các đợt lấy nước để phục 
vụ bơm dẫn nước.

Đặc biệt, để tránh lãng phí nước và tiết kiệm sử dụng điện, EVN và các công ty 
thủy điện liên quan đề nghị các Sở NN&PTNT các tỉnh/ thành phố chỉ đạo ngay các địa 
phương chủ động bơm sớm, trữ nước vào ao, đầm, vùng trũng thấp và các kênh dẫn từ 
các nguồn nước sẵn có ở sông, ngòi.

Ngoài ra cần lấy đủ nước vào ruộng trong 
thời gian xả nước tập trung từ các hồ thủy điện 
để tránh lãng phí nước và tiết kiệm sử dụng điện. 
Các đơn vị của ngành Điện lực cũng đề nghị các 
Công ty khai thác công trình thủy lợi theo dõi sát 
nguồn nước trong thời gian xả nước tập trung 
để bơm nước vào hệ thống thủy nông, sử dụng 
có hiệu quả nguồn nước từ các hồ thủy điện, 
đảm bảo cung cấp đủ lượng nước đổ ải và tưới 
dưỡng cho lúa.

Lê Việt

Kế hoạch lấy nước đổ ải vụ 
Đông Xuân năm 2021-2022:

- Đợt 1, từ ngày 4/1 đến hết 
ngày 6/1/2022 (3 ngày);

- Đợt 2, từ ngày 15/1 đến hết 
ngày 22/1/2022 (8 ngày);

- Đợt 3, từ ngày 13/2 đến hết 
ngày 17/2/2022 (5 ngày).
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Tổng công ty Điện lực TP Hà 
Nội (EVNHANOI) mới đây đã đưa 
vào hoạt động Tổng đài thông 
minh (SCC) nhằm mang đến cho 
khách hàng sử dụng điện những 
trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.

Giải pháp Tổng đài thông minh 
sẽ mang lại cho khách hàng 
sự trải nghiệm liền mạch về 

dịch vụ. Đồng thời, việc quản lý dữ 
liệu tập trung sẽ giúp EVNHANOI 
phục vụ khách hàng theo yêu cầu, 
thời gian và chất lượng mà khách 
hàng mong muốn.

Tổng đài thông minh sẽ tạo 
điều kiện để khách hàng chủ động 
lựa chọn kênh liên lạc với ngành 
điện, qua đó làm tăng sự hài lòng 
của khách hàng. Cùng với tổng đài 
19001288 được đưa vào hoạt động 
từ năm 2015 và hỗ trợ khách hàng 
24/7, hệ thống SCC sẽ thực hiện tiếp 
nhận thông tin và giải quyết dịch vụ 
khách hàng thông qua nhiều phương 
thức đa dạng trên một nền tảng công 
nghệ thống nhất, đáp ứng đầy đủ các 
hình thức giao tiếp phổ biến hiện nay 
như thư thoại, tin nhắn, cuộc gọi có 
hình ảnh…

Theo Bà Nguyễn Hoàng Anh - 
đại diện Trung tâm Chăm sóc khách 
hàng EVNHANOI, việc quản lý đa 
kênh sẽ đồng bộ, tích hợp dữ liệu 
của tất cả các kênh giao tiếp với 
khách hàng về một giao diện chung 
giúp cho EVNHANOI xây dựng được 
chân dung khách hàng đầy đủ 
hơn, hiểu thấu đáo nhu cầu, hành 
vi của khách hàng từ đó nâng cao 
chất lượng dịch vụ. Hệ thống định 
danh cuộc gọi (Voice brandname 
EVNHANOI) trong hệ thống giúp 
khách hàng yên tâm hơn khi nhận 

cuộc gọi, tránh gặp phải những 
cuộc gọi giả danh điện lực lừa đảo 
khách hàng.

Để liên hệ với hệ thống SCC 
của EVNHANOI, khách hàng có 
thể thực hiện qua nhiều kênh 
tương tác như: Cuộc gọi miễn phí 
từ website evnhanoi.vn; gửi yêu 
cầu về dịch vụ điện (cấp điện mới, 
thay đổi thông tin hợp đồng, báo 
sự cố điện…) từ website hoặc app 
EVNHANOI; gửi thư điện tử tới địa 
chỉ: evnhanoi@evnhanoi.vn; tương 
tác với EVNHANOI qua chatbot trên 
website EVNHANOI và trên facebook 
messenger EVNHANOI; gọi điện 
thoại qua tổng đài 19001288; tra cứu 
thông tin, nhắn tin tới tổng đài viên 
của EVNHANOI trên ứng dụng Zalo.

Thời gian tới, EVNHANOI sẽ phát 
triển hình thức gọi video call trên app 
EVNHANOI. Hình thức mới này giúp 
khách hàng và các giao dịch viên 
tương tác trực tiếp, tiện lợi hơn trong 
việc hướng dẫn khách hàng thao tác 
trên các kênh tương tác.

Hải Phượng

NGÀNH ĐIỆN THỦ ĐÔ 
QUẢN LÝ HÀNG HÓA QUA TỔNG ĐÀI THÔNG MINH

EVNHANOI đưa Tổng đài thông minh (SCC) vào hoạt động chăm sóc khách hàng

Các bước tương tác qua chatbot trên Facebook messenger EVNHANOI
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EVN VÀ MICROSOFT VIỆT NAM TRAO ĐỔI 
KHẢ NĂNG HỢP TÁC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Ngày 11/1, ông Võ Quang Lâm  - Phó Tổng 
giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 
có buổi làm việc trực tuyến với ông Paulo 
Fernandes - Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam 
để trao đổi về định hướng hợp tác của 2 bên thời 
gian tới.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVN Võ 
Quang Lâm cho biết: Dù gặp nhiều khó khăn do 
đại dịch COVID -19, xong công tác chuyển đổi số 
của EVN năm 2021 đã đạt được nhiều kết quả đáng 
ghi nhận và bám sát lộ trình chuyển đổi số đã đề 
ra. EVN đặt quyết tâm rất cao về triển khai chuyển 
đổi số, không chỉ  phục vụ cho công tác quản trị 
doanh nghiệp, mà còn nâng cao chất lượng các 
dịch vụ cung cấp cho khách hàng. 

Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN (bên 
trên) làm việc trực tuyến với ông Paulo Fernandes - 

Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam

Năm 2022, với nhiều kế hoạch, chương trình 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin liên quan trực 
tiếp đến chuyển đổi số, EVN mong muốn Microsoft 
hợp tác, hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực, 
cũng như tư vấn về chiến lược, công nghệ, sản 
phẩm mới cho EVN.

Ông Paulo Fernandes cảm ơn những 
chia sẻ của ông Võ Quang Lâm, đồng thời cho 
biết Microsoft sẵn sàng hỗ trợ tư vấn cho EVN về 
lĩnh vực này, cũng như các giải pháp kỹ thuật để lộ 
trình chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
đạt được nhiều kết quả ấn tượng hơn nữa.

Thu Giang

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM VÀ TẬP 
ĐOÀN PHONGSUBTHAVY (LÀO) TRAO 

ĐỔI HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN

Ngày 8/1, tại Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành và lãnh đạo Tập đoàn 

Phongsubthavy (CHDCND Lào) đã trao đổi hợp đồng mua bán điện 

dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và 

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh.

Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn 
Phongsubthavy sẽ hợp tác mua bán điện của Nhà máy 
Thủy điện Nậm Sum 3A, có tổng công suất 45MW.

Việc ký kết hợp đồng mua bán điện tiếp tục đánh dấu bước 
tiến trong quan hệ hữu nghị giữa hai tập đoàn nói riêng, hai quốc 
gia nói chung, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành (hàng trên, bên phải) 
trao hợp đồng mua bán điện với lãnh đạo Tập đoàn Phongsubthavy 

dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ hai nước

Trước đó, trong năm 2021, dưới sự chứng kiến của lãnh 
đạo cấp cao của 2 nhà nước, EVN và Tập đoàn Phongsubthavy 
cũng đã trao đổi hợp đồng mua bán điện đối với cụm nhà máy 
thủy điện Nậm Yeuang, các nhà máy thủy điện Nậm Mô 2, Nậm 
Tài, Nậm Sak, Nậm Sao, Nậm Chao; ký kết biên bản ghi nhớ về 
hợp tác nghiên cứu mua bán điện từ các nhà máy thủy điện Sê 
Công 5, Nậm Ngone 1 và Nậm Ngone 2.

Nghi Viên
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Phân loại thực phẩm để bảo 
quản

Mỗi loại thực phẩm sẽ có những 
đặc tính khác nhau và cần nhiệt độ 
bảo quản khác nhau. Thế nên, phân 
loại thực phẩm trước khi cho vào tủ 
lạnh bảo quản là việc rất quan trọng 
mà người dùng cần chú ý.

Để bảo quản thịt, cá tươi sống 
người dùng nên để loại thực phẩm 
này ở ngăn đá tủ lạnh với nhiệt độ 
trung bình khoảng -180C, ở mức 
nhiệt này vi khuẩn không thể nào 
phát triển được.

Các loại thực phẩm như nước 
giải khát, bánh kẹo, mỹ phẩm và thức 
ăn chín cần được để ở ngăn mát với 
nhiệt độ khoảng 00C.

Với thực phẩm là rau củ hoặc trái 
cây, mức nhiệt độ phù hợp để bảo 
quản là từ 0 - 40C.

Đóng gói thực 
phẩm cẩn thận và an 
toàn

Nhiễm chéo là hiện 
tượng vi khuẩn được 
chuyển giao từ một bề 
mặt bị nhiễm khuẩn đến 
một bề mặt khác chưa 
nhiễm khuẩn. Và hiện 
tượng này sẽ xảy ra trong 
tủ lạnh nếu người dùng 
không đóng gói thực 
phẩm cẩn thận.

Các loại thịt, cá tươi 
sống sẽ là môi trường 

lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi nếu 
không được xử lý kỹ càng trước khi 
cho vào tủ lạnh. Thế nên, người 
dùng cần rửa sạch thịt, cá trước, để 
ráo nước và máu, sau đó cho vào túi 
hay hộp kín rồi mới cho vào tủ lạnh. 
Ngoài ra, loại thực phẩm này cũng 
cần được để tách biệt hẳn với các loại 
thực phẩm khác.

Với rau, củ, quả người dùng nên 
bỏ túi nilong ra khỏi rau củ ngay sau 
khi mua về để không khí lưu thông. 
Rửa rau quả rồi để ráo hẳn nước trước 
khi cất vào tủ lạnh vì sự ẩm ướt có thể 
làm chúng dễ mốc và thối nhanh hơn.

Đối với các loại sữa, khi mua về 
thường được chứa trong hộp giấy. 
Tuy nhiên, để bảo quản sữa tươi, 
những chai nhựa đựng sữa tươi sẽ 
tốt hơn là hộp carton, vì vi khuẩn có 
thể sinh sôi gần vòi hút của hộp và đi 
theo vào cốc sữa mỗi lần người dùng 
rót ra.

Người dùng cũng nên lưu ý bọc 
kín đồ ăn thừa trước khi cho vào tủ 
lạnh. Nên chia đồ ăn thừa vào các 
hộp đựng nhỏ, nông để chúng được 
làm lạnh nhanh hơn và nên đợi thức 
ăn nguội rồi mới cất vào tủ.

LÀM SAO 
BẢO QUẢN THỰC PHẨM ĐÚNG CÁCH CHO DỊP TẾT

Tết cổ truyền là dịp để mọi người quây quần, đoàn tụ cùng 
gia đình. Vì thế, người dân khắp nơi cũng đang tấp nập mua 
sắm thực phẩm để dùng vào dịp Tết. Việc bảo quản thực phẩm 
trong tủ lạnh đúng cách sẽ khiến thực phẩm tươi ngon, giữ 
được giá trị dinh dưỡng và an toàn, đảm bảo sức khỏe được 
nhiều gia đình quan tâm. Vậy làm thế nào để bảo quản thực 
phẩm được lâu và an toàn?
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Chú ý đến các thực phẩm 
không nên để trong tủ lạnh

Tủ lạnh là nơi bảo quản thức 
ăn tuyệt vời, nhưng vẫn có ngoại lệ 
là một số loại thực phẩm mà người 
dùng không nên cất giữ trong tủ lạnh.

Đầu tiên là cơm, khi cho cơm vào 
tủ lạnh vi khuẩn Bacillus cereus sẽ 
sinh sôi, có thể gây ra các triệu chứng 
như buồn nôn, nôn và bệnh tiêu chảy. 
Các loại rau củ như cà rốt, bí đỏ, dưa, 
hành... cũng là những loại có thể lưu 
trữ ở nhiệt độ phòng, để trong tủ lạnh 
sẽ có xu hướng bị mềm và thối.

Các loại trái cây nhiệt đới như 
chuối, xoài, cam táo có thể bảo quản 
trong tủ lạnh nhưng sẽ ảnh hưởng 
đến hương vị.

Các loại bánh và thực phẩm giàu 
tinh bột khác để trong tủ lạnh sẽ 
nhanh chóng bị khô cứng.

Đặc biệt là những thực phẩm 
đông lạnh sau khi được rã đông thì vi 
khuẩn sẽ xâm nhập rất nhanh. Do đó, 
thực phẩm đã rã đông không nên cho 
lại vào tủ lạnh mà cần được chế biến 
ngay. Tốt nhất người dùng hãy chia 
thành từng phần nhỏ thích hợp với 
mỗi lần chế biến.

Sắp xếp tủ lạnh một cách 
khoa học

Không chỉ giúp tủ lạnh gọn 
gàng, sạch sẽ mà sắp xếp tủ lạnh 1 
cách khoa học còn giúp người dùng 

bảo quản thực phẩm được tốt hơn. 
Người dùng nên sắp xếp thực phẩm 
theo thứ tự thực phẩm chín ở ngăn 
trên và thực phẩm sống ở ngăn dưới, 
thực phẩm tươi sống cần giữ lâu ngày 
thì để ở ngăn lạnh đông.

Ngoài ra, người dùng còn có thể 
đánh dấu hạn sử dụng lên hộp hoặc 
túi đựng thực phẩm, xếp các loại thực 
phẩm sắp hết hạn ra phía ngoài để dễ 
dàng nhìn thấy, tránh tình trạng bỏ 
sót thực phẩm trong tủ lạnh lâu ngày 

khiến tủ lạnh có nhiều vi khuẩn.

Người dùng cũng không nên 
cất, trữ quá nhiều thực phẩm trong tủ 
lạnh vì có thể vượt quá công suất, dẫn 
tới nhiệt độ lạnh không đều dẫn đến 
việc thực phẩm dễ hư hỏng.

Tuy có nhiều cách để bảo quản 
thực phẩm được lâu và an toàn hơn, 
nhưng người dùng cũng không nên 
để thực phẩm quá lâu trong tủ lạnh. 
Nhiều nghiên cứu cho thấy thịt, cá để 
trong tủ lạnh càng lâu càng dễ biến 
chất, giảm hàm lượng dinh dưỡng và 
sinh ra nhiều chất trung gian gây hại 
cho sức khỏe người dùng.

Quá trình cấp đông và rã đông 
làm mất khoảng 1/3 chất béo hòa 
tan trong thịt, một số chất dinh 
dưỡng gần như mất hết. Một số 
thực phẩm như: Rau, củ, quả, thịt, cá 
và những món ăn chế biến sẵn như 
dăm bông, thịt hun khói, patê, xúc 
xích để bảo quản lâu ngày trong tủ 
lạnh có thể sinh ra hàm lượng Nitrite 
khi kết hợp với acid amine trong 
thực phẩm sẽ tạo ra Nitroamine, là 
chất gây hại đối với sức khỏe người 
tiêu dùng.

Nhật Anh
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Công dân thế hệ số trở thành 
động lực

Theo một nghiên cứu gần đây 
của McKinsey, Việt Nam có vị thế rất 
tốt để trở thành động lực đáng kể 
dẫn dắt câu chuyện tiêu dùng châu 
Á bước sang chương mới. Trong 
thập kỷ tiếp theo, tầng lớp tiêu 
dùng của Việt Nam có thể được bổ 
sung thêm 36 triệu người, theo định 
nghĩa là những người tiêu dùng tối 
thiểu 11 USD/ngày tính theo ngang 
giá sức mua. Đây là sự thay đổi lớn, 
bởi năm 2000, chưa đầy 10% dân số 
Việt Nam nằm trong tầng lớp tiêu 
dùng, nhưng đến nay con số này đã 
tăng lên 40%. Đến năm 2030, con số 
này có thể đạt gần 75%.

Sức tiêu thụ mới đang nổi lên 
mạnh mẽ không chỉ từ những người 
lần đầu gia nhập tầng lớp tiêu dùng, 
mà còn do thu nhập của tầng lớp tiêu 
dùng nói chung có xu hướng tăng 
mạnh. Những người chi tối thiểu 30 
USD/ngày đang gia tăng với tốc độ 
nhanh nhất, và có thể chiếm 20% dân 
số Việt Nam ở năm 2030.

Đô thị hóa là một yếu tố quan 
trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng 
thu nhập. Dân số đô thị của Việt Nam 
dự kiến tăng vọt thêm 10 triệu người 
trong thập kỷ tới, khi tỷ trọng dân số 
đô thị tăng từ 37% năm 2020 lên 44% 
năm 2030. Các thành phố như Hà Nội 
và TP Hồ Chí Minh nhiều khả năng sẽ 
là đầu tàu tăng trưởng của Việt Nam, 
đóng góp khoảng 90% tổng tăng 
trưởng tiêu dùng trong thập kỷ tới. 
Bởi mỗi thành phố này hiện có hơn 

10 triệu dân và tập trung phần lớn 
tầng lớp trung lưu của Việt Nam. Tuy 
nhiên, nghiên cứu của McKinsey cho 
thấy trong thập kỷ tới, các nguồn 
tiêu thụ đô thị nhiều khả năng sẽ 
lan rộng sang những thành phố nhỏ 
hơn, gồm Cần Thơ, Đà Nẵng, và Hải 
Phòng, nơi tầng lớp trung lưu đang 
trên đà gia tăng.

Nghiên cứu của McKinsey chỉ 
ra, tầng lớp tiêu dùng đang chuyển 
mình với năm thay đổi nhân khẩu 
học. Mặc dù tầng lớp tiêu dùng ngày 
càng lớn mạnh và tốc độ đô thị hóa 
gia tăng là những yếu tố chính dẫn 
dắt tăng trưởng của Việt Nam. Những 
thay đổi to lớn về nhân khẩu học 

và sự thâm nhập của công nghệ số 
nhiều khả năng sẽ củng cố hơn nữa 
tính đa dạng của các thị trường tiêu 
dùng tại Việt Nam, cũng như thị hiếu 
và hành vi của người tiêu dùng.

Công dân thế hệ số (những người 
sinh trong giai đoạn 1980-2012) 
đang trở thành một động lực ngày 
càng lớn trong bức tranh tiêu dùng 
Việt  Nam. Dự kiến đối tượng này sẽ 
chiếm khoảng 40% tổng tiêu thụ của 
Việt Nam ở năm 2030. Thành viên của 
thế hệ sành công nghệ số này ‘’sống’’ 
trên mạng và trên điện thoại di động. 
Gần 70% dân số Việt Nam năm 2020 
có sử dụng internet. Quá trình số hóa 
diễn ra nhanh chóng đang làm thay 

NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT 
SẼ THAY ĐỔI RA SAO TRONG THỜI GIAN TỚI?

Công ty tư vấn, quản lý toàn cầu McKinsey vừa có báo cáo nghiên cứu về “Diện mạo mới 
của người tiêu dùng Việt”. Trong báo cáo này McKinsey đưa ra nhận định về sự nổi lên của 
tầng lớp tiêu dùng mới tại Việt Nam, và những điều doanh nghiệp có thể làm để chuẩn bị 
đón đầu xu thế.

Công dân thế hệ số trở thành động lực trong bức tranh tiêu dùng
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đổi các kênh và phương pháp trao đổi thông tin hàng 
ngày của người Việt, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại 
điện tử, nơi các doanh nghiệp tầm cỡ khu vực như Shopee 
và Lazada, và những doanh nghiệp trong nước như Tiki 
đang hoạt động tích cực.

Sự nổi lên nhanh chóng của đối tượng người tiêu 
dùng số đã tiếp nhiên liệu cho những đổi mới trong hành 
vi bán lẻ và mua sắm. Ví dụ, mạng xã hội Zalo của Việt Nam 
là một trong những ứng dụng được sử dụng nhiều nhất 
tại Việt Nam, với 52 triệu người dùng tích cực mỗi tháng, 
và đã trở thành một kênh marketing tầm cỡ. Ước tính 55% 
công dân thế hệ số hiện đang sử dụng TikTok, điều này 
khiến cạnh tranh trở nên quyết liệt hơn, như có thể thấy rõ 
qua sự ra đời của YouTube shorts và Instagram reels.

Mặc dù sức tiêu thụ chủ yếu vẫn nằm tại 2 trung tâm 
kinh tế tài chính lớn của cả nước là Hà Nội và TP Hồ Chí 
Minh, song các thành phố khác cũng đang phát triển trở 
thành các động lực kinh tế. Năm 2020, Hà Nội và TP Hồ 
Chí Minh chiếm 37% tổng số hộ gia đình Việt Nam có thu 
nhập cao hơn 22.000 USD/năm tính theo ngang giá sức 
mua năm 2011, nhưng tỷ trọng này có thể giảm còn 31% 
vào năm 2030.

Thay đổi về hành vi đang hiện đại hóa và đa dạng hóa 
môi trường tiêu dùng Ngoài những thay đổi nhân khẩu 
học, thị trường tiêu dùng Việt Nam đang trải qua những 
thay đổi to lớn về hành vi, khi thu nhập gia tăng cùng đổi 
mới mô hình kinh doanh và công nghệ được đẩy mạnh. Có 
thể thấy rõ 5 thay đổi: Tác động của số hóa đến các kênh 
phân phối, gia tăng sử dụng các hệ sinh thái tương tác 
trực tiếp với người tiêu dùng, ưu tiên ngày càng lớn dành 
cho các thương hiệu trong nước, quan tâm nhiều hơn đến 
các sản phẩm thể hiện “lối sống có ý thức”, và giảm chênh 
lệch giữa vùng miền.

Doanh nghiệp cần làm gì để thu hút người tiêu dùng

Để có thể phát triển thị trường tiêu dùng Việt Nam, 
doanh nghiệp sẽ phải cân nhắc các xu hướng phản chiếu 
thực tiễn kinh tế xã hội và những xu thế sẽ ảnh hưởng đến 
tiêu dùng như: Quy mô hộ gia đình thu hẹp, người cao tuổi 

chi tiêu nhiều hơn, công dân thế hệ số tham gia thị trường 
một cách mạnh mẽ hơn và phân bố chi tiêu rộng hơn...

Việt  Nam  hiện có hơn 680.000 cửa hàng trực tiếp 
(offline) bán các mặt hàng thực phẩm cơ bản và đồ tiêu 
dùng nhanh. Các doanh nghiệp trong nước như Telio và 
Vinshop đang cung cấp cho cửa hàng bán thực phẩm và 
mặt hàng truyền thống này những lựa chọn về phương 
thức đặt hàng số và thanh toán số. Do các doanh nghiệp 
số đó từng bước cạnh tranh với doanh nghiệp kinh doanh 
B2B truyền thống như đại lý bán buôn hay cửa hàng bán 
buôn, thương mại truyền thống có thể có sự kết nối mạnh 
mẽ hơn. Quá trình này có thể loại bỏ vai trò trung gian của 
các nhà phân phối và bán buôn truyền thống, từ đó dẫn 
đến hiệu suất cao hơn.

Các doanh nghiệp trong nước đã xây dựng thành 
công thương hiệu tại Việt Nam, như VinFast trong lĩnh 
vực ô tô hay Masan, Nutifood, và Vinamilk trong lĩnh vực 
hàng tiêu dùng, thực phẩm. Các doanh nghiệp trong nước 
cũng đã thành công với mô hình bán lẻ hiện đại với các 
tên tuổi như Bách Hóa Xanh, Coop Mart, và VinMart.

Các doanh nghiệp muốn chinh phục người tiêu dùng 
Việt cần trả lời các câu hỏi: Tham gia thị trường nào, truyền 
thông như thế nào với người tiêu dùng, và làm thế nào để 
duy trì sự kết hợp của địa phương hóa và tính linh hoạt. 
Cạnh tranh  ở đâu? Các doanh nghiệp tại Việt  Nam  cần 
có góc nhìn rộng hơn cho câu hỏi “cạnh tranh ở đâu” so 
với góc nhìn từng đáp ứng yêu cầu trong quá khứ. Thành 
công giờ đây đòi hỏi doanh nghiệp dịch chuyển xa hơn 
so với cách tiếp cận tập trung vào hai thành phố lớn và 
cân nhắc các kênh mới trong bối cảnh công nghệ không 
ngừng thay đổi.

Ngoại trừ một số lĩnh vực như hàng xa xỉ cao cấp, đã 
qua rồi cái thời doanh nghiệp chỉ cần tập trung vào hai thị 
trường Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, các lĩnh vực cạnh tranh 
trong nước có tương tác trực tiếp với người tiêu dùng 
đang theo đuổi người tiêu dùng nông thôn tại nhiều khu 
vực địa lý rộng khắp. Các doanh nghiệp cần mở rộng cách 
tiếp cận của mình để có kế hoạch phân phối tới 15 thành 
phố lớn nhất. Cùng với đó, doanh nghiệp bán lẻ lớn cần 
tìm cách nắm bắt cơ hội mới bằng cách đầu tư không chỉ 
vào các thành phố trọng yếu mà cả vào hàng loạt khu vực 
đông dân cư nằm ngoài các khu vực thành thị.

Các doanh nghiệp tại Việt  Nam  cũng nên lựa chọn 
cách tiếp cận phân phối linh hoạt để đón nhận những 
thay đổi đang diễn ra trong cơ cấu kênh phân phối. Doanh 
nghiệp cần có sự linh hoạt, nhanh nhạy trong việc định vị 
bản thân để giải bài toán phức tạp bao gồm hiện trạng 
nền thương mại truyền thống phân mảnh với tỷ trọng lớn, 
ngành B2B trực tuyến với tốc độ tăng trưởng nhanh. Trong 
bối cảnh này, cạnh tranh tại Việt Nam không chỉ đòi hỏi 
chiến lược đúng đắn, mà còn cần đến năng lực quản lý 
kênh, quản lý bạn hàng then chốt, chinh sách giá, và tối 
ưu hóa khuyến mại.

Minh Anh

 VinMart đã xây dựng thành công thương hiệu tại Việt Nam

TỤC NGỮ, THÀNH NGỮ 
KHẮP NĂM CHÂU NÓI VỀ
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· VIỆT NAM: Hổ vằn ngoài da, người ta vằn trong bụng.

· TRUNG QUỐC: Thân dê mà lốt cọp, thấy cỏ thì thích, 
thấy sói thì run.

· AFGHANISTAN: Khi con hổ giết mồi thì chó rừng 
hưởng lợi.

· NHẬT: Hổ giữ da, người ta giữ tên tuổi.

· ẤN ĐỘ: Mỗi con chó là một con hổ dữ trong khu vực 
của nó.

· CAMPUCHIA: Hổ sống nhờ rừng, rừng sống nhờ hổ.

· MALAYSIA: Đừng dạy hổ con ăn thịt.

· MYANMAR: Khi đàn trâu bò bị tách ra thì cũng là lúc 
hổ vồ mồi.

· NIGERIA: Con hổ thì không cần phải tỏ rõ cái chất 
hổ của nó.

· ZIMBABWE: Hãy tránh xa những con dê sống trong 
hang hổ.

· NAURU: Khi người ta ngăn chặn con hổ ở cổng trước 
thì con sói đã vào bằng cổng sau.

· AUSTRALIA: Một con hổ không thể thắng một đàn dê.

· MỸ: Người hùng chỉ xuất hiện sau khi con hổ đã chết.

· VENEZUELA: Ai làm dê non thì sẽ bị hổ ăn thịt.

· PERU: Không có hổ thì thỏ làm vua.

· PHÁP: Thà làm đuôi con hổ hơn làm đầu con chó.

· ANH: Khi hai con hổ đánh nhau, con sói sẽ cười.

· ĐỨC: Hổ và trâu đánh nhau, lau sậy gãy.

· ITALY: Nếu chưa hạ được hổ mẹ thì đừng có dại mà 

bắt hổ con.

· ALBANY: Đối với chuột thì mèo là con hổ. Đối với hổ 

thì mèo là con chuột.

· ÁO: Mèo già không nên giỡn mặt với hổ con.

Lan Tím

   TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Thanh Vân  - Từ điển thành ngữ, tục ngữ Anh  - 

Pháp  - Việt  - NXB Thanh niên  - 2000.

2. Nhiều tác giả - Kho tàng tục ngữ dân gian thế giới  

- NXB Văn hóa Dân tộc  - 2007.

3. Nguyễn Khắc Liên  - Cách ngôn ngạn ngữ và lời hay 

ý đẹp  - NXB Tp Hồ Chí Minh  - 1999.

   Hổ là một trong những động vật có vú xuất hiện từ cổ xưa, cách đây hơn 50 
triệu năm; nó là loài thú dữ lớn, cùng họ với mèo. Hiếm thấy nơi nào con hổ 
được mang nhiều tên như ở Việt Nam: Hổ, hùm, cọp, ông kễnh, ông khái, ông 
hạm, ông ba mươi, chúa tể sơn lâm… Điều này đã chứng tỏ vị trí quan trọng 
của hổ trong đời sống văn hóa của người dân. Khắp năm châu cũng đã tổng kết 
và nhận thức đúng về hổ qua hàng trăm câu tục ngữ, thành ngữ. Ngày xuân, 
Tạp chí Điện và Đời sống xin trích dẫn một số câu để suy ngẫm và đồng cảm…

H ổ TỤC NGỮ, THÀNH NGỮ 
KHẮP NĂM CHÂU NÓI VỀ
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· MẸ NGƯỜI NUÔI CON HỔ: Chị 
Hla Htay, người Myanmar đã nhận 
nuôi và cho bú hai chú hổ con ở Vườn 
thú Yangon. Hổ mẹ Bengal sau khi 
sinh ba hổ con đã đè chết một con và 
không cho hai con còn lại đến gần. 
Các bác sỹ thú y đã cố nuôi chúng 
bằng sữa bình nhưng chúng không 
nút được núm vú nhựa. Chị Hla Hta 
là nhân viên vườn thú và là mẹ của 
một bé trai 7 tháng tuổi đã đến thử 
cho chúng bú từ chính bầu sữa của 
mình. Chị khéo tập cho hai con hổ bú 
và chỉ sau vài phút, chúng đã nút lấy 
nút để dòng sữa ngọt ngào của bà 
mẹ nuôi đầy từ tâm này. Mỗi ngày ba 
lần, chị đều đặn cho chúng bú và chị 
Hla Htay cho biết sẽ cho hai hổ con 
này bú đến khi răng chúng mọc dài 
thì thôi.

· CỨU HỔ MẮC XƯƠNG: Nhân 
dân vùng Thất Sơn, huyện Tịnh Biên 
(An Giang) còn nhớ rõ chuyện Bùi 
Thiền sư cứu hổ mắc xương. Một 
hôm, ông đi thăm ruộng về, trời gần 
tối. Khi đến gần cửa chùa, Bùi Thiền 
Sư thấy một con hổ nằm lù lù bên vệ 
đường. Hổ đứng lên, hả miệng ra cúi 
đầu, tỏ vẻ rất đau đớn, ông hiểu ý, nói 
vài lời an ủi và bảo hổ ngang cổ ra. 
Thiền sư co tay đấm vào cổ hổ liên 
tiếp ba cái. Lập tức, con hổ khạc mấy 
tiếng, từ trong miệng văng ra một 
cục xương lớn. Bùi Thiền sư xoa đầu 
hổ, dặn dò phải ăn uống cẩn thận. 
Hổ cúi đầu vâng lời rồi lui ra. Hôm 

sau, hổ bắt một con heo rừng to đem 
đến dâng tặng ân nhân để đền ơn 
cưu mang. Từ đó, tiếng đồn vang xa. 
Thiền sư như một chúa tể vùng Thất 
Sơn. Bùi Thiền Sư cùng với Quản cơ 
Trần Văn Thành là hai đệ tử nổi tiếng 
đánh Pháp của phật thầy Đoàn Minh 
Huyên cùng thời với Nguyễn Hữu 
Huân, Nguyễn Trung Trực…

· HỔ GIỮ NHÀ: Tại một vùng 
thuộc Brazil, dân cư của vùng này 
luôn sống trong tình trạng bất ổn bởi 
nạn trộm cướp hoành hành. Cảnh sát 
địa phương đã làm hết sức mình mà 
tình hình vẫn không có gì sáng sủa. 
Có một gia đình đã thuần dưỡng một 
con hổ cái và nuôi nó trong khuôn 
viên gia đình mình. Họ đặt tên cho 
con hổ là Samba, tên một vũ điệu 
được yêu thích nhất của người Brazil. 
Suốt ngày đêm, Samba có nhiệm vụ 
gác cổng và tuần hành khắp khuôn 
viên của căn nhà. Chủ nhân căn nhà 
này khi về đến nhà thường lấy thức ăn 
thưởng cho Samba. Khi được thưởng, 
Samba thường thường vẫy đuôi và 
gật đầu để chào mừng và cảm ơn. 
Khi có người lạ đến nhà, nếu không 
có chủ nhân cho phép vào nhà và ra 
hiệu bảo với Samba rằng đó là khách 
thì cô hổ sẽ trừng mắt lên nhìn người 
lạ khiến ai cũng hết hồn mà lui ra. 
Nhiều người đã từng đem thức ăn dụ 
dỗ Samba nhưng cô hổ tuyệt nhiên 
không ăn và thường gầm lên rất dữ 
dội. Samba thường nhìn và ngửi để 

phân biệt người quen, người lạ và cô 
hổ không phân biệt sai bao giờ!

· HƯỚNG DẪN QUY TẮC ĐƯỜNG 
SẮT CHO… HỔ: Thời chống Mỹ, nhân 
viên tuần đường Lê Văn Hưng ở Lào 
Cai đi tuần đường đêm. Ngoài chiếc 
cờ lê siết bu lông, anh chỉ có chiếc 
đèn có bốn mặt kính của đường sắt, 
vừa để soi đường vừa để báo hiệu 
theo quy định. Đang đi, chợt anh 
Hưng nghe sột soạt từ phía bụi lau 
ven đường. Anh đứng lại, soi đèn 
về phía tiếng động và giật mình vì 
một “ông ba mươi” đang ngồi chồm 
chỗm, đuôi quật qua quật lại như sắp 
nhảy ra khỏi bụi lau. Chạy thì không 
kịp, bí quá, anh Hưng liền xoay mặt 
kính màu xanh về phía con hổ rồi hô 
to: “Xanh, an toàn!” Con hổ ngồi im, 
không biết vì tiếng hô hay vì màu 
xanh mát mắt. Anh Hưng lại xoay mặt 
kính màu vàng, hô tiếp: “Màu vàng, 
giảm tốc độ!”. Không nghe tiếng đập 
đuôi loạt xoạt, nhưng con hổ vẫn 
ngồi đấy. Mồ hôi toát ra ướt cả áo, 
còn mặt kính màu đỏ cuối cùng, anh 
chiếu thẳng vào mắt hổ, quát lớn: 
“Màu đỏ, dừng lại, nguy hiểm!” Bất 
ngờ, nghe đánh soạt, con hổ lao vào 
bụi, lủi mất. Hú vía!

· NUÔI HỔ GIỮA THỦ ĐÔ: Năm 
2011, lính cứu hỏa Philippines đang 
ra sức dập tắt một đám cháy ở thủ đô 
Manila thì hoảng hốt khi phát hiện 
5 con hổ trong căn nhà đang cháy. 

NHỮNG CHUYỆN
LÝ THÚ VỀ 

    HỔ
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NGỤ NGÔN NĂM DẦN

Hổ và Nai
Hổ chồng chuẩn bị đi kiếm mồi, hổ vợ liền dặn:

- Này ông, dạo này người ta thường giăng bẫy, rình rập để bắt ông đem 
về làm thịt, lột da, nấu cao hổ cốt đấy. Ông đừng đi xa mà nguy hiểm ông ạ!

- Bà yên tâm! Cách gì thì hôm nay tôi cũng kiếm được mồi ngon mà!

Hổ chồng rời hang, nó đi một đoạn đường thì gặp nai đang nhăn nhó, 
bực bội vì bị gai đâm vào đùi, hổ bèn nói:

- Chắc bạn khó chịu lắm, phải không? Bạn đứng yên đi! Tôi sẽ nhổ cái gai 
giúp bạn nhé!

   Nhưng vì răng hổ to nên nó vụng về, không nhổ được gai khỏi chân 
nai. Hổ liền nói:

- Có lẽ tôi phải cắn đứt một chân sau của bạn thôi, kẻo để lâu sẽ nhiễm 
trùng, mưng mủ thì nguy đấy!

Nói xong, hổ há miệng, cắn đứt một chân của nai. Nuốt xong cái chân nai, 
hổ lại nhỏ nhẹ:

- Thiếu đi một chân thì sớm muộn gì bạn cũng bị dã thú khác rượt đuổi 
và hại bạn thôi. Tôi giúp bạn được chết ngay bây giờ nhé!

Dứt lời, không để nai thoát thân, hổ liền cắn đứt cổ nai rồi ngoặm xác 
đem về hang.

Lời bàn: Ngày nay, có những kẻ xấu lợi dụng uy tín, chức quyền để tìm 
mọi cách lừa đảo, làm hại người khác. Những kẻ xấu xa, độc ác này luôn nói 
những điều đạo đức, cao đẹp hàng ngày. Thực ra, chúng luôn tìm mọi thủ 
đoạn để hại người vì trái tim chúng còn được gọi là dạ dày!

Hành động
Một chú hổ con ốm yếu, lúng túng khi tập đi. Chú lo lắng, không dám 

nhấc hai chân trước lên để đi trên hai chân sau. Hổ con hỏi mẹ:

- Mẹ ơi! Con nên làm thế nào trước tiên ạ? Con nên bước chân trái trước 
hay chân phải trước? Hay là con cứ chống cả hai chân trước xuống để đỡ cho 
hai chân sau như anh em của con vẫn thường làm hả mẹ?

Hổ mẹ nhún vai đáp:

- Con chỉ cần ngừng nghĩ ngợi và bắt đầu bước đi, thế thôi.

Nghe lời hổ mẹ, chú hổ con gạt mọi ý nghĩ và lời nói sang một bên và bắt 
đầu hành động. Chỉ vài ngày tập đi, chú đã bước đi được trên hai chân sau như 
những anh em khỏe mạnh của chú.

Lời bàn: Một trong những bài học quan trọng nhất cho bất kỳ ai, dù làm 
công việc gì lớn hay nhỏ là bạn hãy hành động dựa trên những suy nghĩ của 
bạn, chứ chỉ suy nghĩ không thì chẳng bao giờ có thành quả được.

Nguyễn Diệu

Ngoài 5 con hổ, chủ nhà còn giữ 3 
con trăn Myanmar, 3 con rùa Ấn Độ. 
Những con vật trên chỉ được đăng 
ký nuôi ở trang trại bên ngoài thủ đô 
Manila, vì luật không cho phép giữ 
chúng trong thành phố. Dù nhà bị 
cháy nhưng chủ nhà có thể phải ngồi 
tù 1 năm!

· HỔ CỨU CHỦ: Cậu bé tên Kơ  - 
Bua ở Tây Nguyên tình cờ bắt được 
một chú hổ con mất mẹ, đem về nuôi 
đặt tên là Côi Cút. Côi Cút lớn nhanh, 
quấn quýt suốt ngày bên Kơ  - Bua. 
Đất nước bị giặc Pháp xâm lược. Tây 
Nguyên cũng đầy bóng quân thù. 
Một tên sỹ quan Pháp rất thích con 
hổ trung thành của Kơ  - Bua, tìm 
mọi cách chiếm đoạt. Kơ  - Bua đành 
phải thả Côi Cút về rừng rồi tham gia 
kháng chiến. Một ngày nọ, Kơ  - Bua 
bị giặt bắt. Chúng trói chặt tay anh 
giải đi. Qua khu rừng năm nào Kơ  - 
Bua thả Côi Cút, bỗng có tiếng hổ 
gầm dữ dội. Bọn giặc hoảng sợ chạy 
tán loạn. Kơ  - Bua bất lực vì cánh tay 
bị trói chặt, đành chờ nỗi bất hạnh 
giáng xuống mình. Nhưng kỳ lạ thay, 
con hổ đang hung hăng, vừa nhìn 
thấy Kơ  - Bua bỗng đứng sững lại. 
Rồi nó lao tới, áp mặt vào má anh. Kơ  
- Bua vui mừng, Côi Cút đã xuất hiện 
đúng lúc anh đang gặp nạn! Nhanh 
nhẹn và khéo léo, Côi Cút cắn đứt hết 
dây trói rồi đưa Kơ  - Bua luồn rừng 
thoát khỏi tay quân giặc.

· LỄ HỘI HỔ: Lễ Hổ là truyền 
thống của bộ tộc Di ở tỉnh Vân Nam, 
Tây Nam Trung Quốc, thờ bạch hổ. 
Theo bốn hướng, những người hổ 
nhảy chồm lên quảng trường của 
làng giữa những tiếng thuốc nổ rền 
vang như tiếng hổ gầm, tiếng vỗ tay 
hò reo của dân làng. Vị pháp sư của 
làng đang quỳ lạy trước bàn thờ Thổ 
địa. Ông chọn lựa tám người để làm 
người  - hổ. Sau khi được hóa trang 
bằng đất màu và phủ một áo choàng 
tượng trưng cho da hổ, họ bắt đầu 
các điệu vũ đã lưu truyền qua bao 
đời: Nhảy chụm hai chân, tay giơ 
móng vuốt… theo nhịp trống. Lễ hội 
Hổ được tổ chức hàng năm từ ngày 
8 đến ngày 15 tháng giêng âm lịch.

Diệu Lan (Tổng hợp)
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