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Tại Đại hội, các đại biểu được 
nghe ông Đặng Hùng - Chủ 
tịch Hội Điện lực Việt Nam 

khóa VI, báo cáo tổng kết Hoạt động 
của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua: Hội 
đã phát huy tác dụng tích cực của 
mô hình tổ chức đổi mới, tập hợp 
đoàn kết rộng rãi trí thức điện lực 
trong toàn quốc, tham gia tích cực 
vào các hoạt động khoa học công 

nghệ với tinh thần sáng tạo, góp 

phần vào sự phát triển của ngành 

Điện lực Việt Nam.

Đồng thời, ông Đặng Hùng cũng 

nêu rõ những định hướng trong 

thời gian tới, VEEA sẽ tiếp tục hoàn 

thiện công tác tổ chức theo hướng 

tinh gọn, hiệu quả; tăng cường vai 

trò, hoạt động tập thể của Ban Chấp 

hành, Ban Thường vụ. Thực hiện 
nghiên cứu khoa học công nghệ 
và phản biện xã hội; trọng tâm tập 
trung vào các nhiệm vụ chiến lược, 
các chương trình, đề án đề tài; các dự 
thảo văn bản quy phạm pháp luật, 
chế độ chính sách, thể chế và các quy 
trình, quy phạm kỹ thuật của ngành 
Điện lực Việt Nam. Trong đó, các hoạt 
động khoa học công nghệ vẫn là hoạt 

HỘI ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ VII 
Sáng ngày 28/04/2022, Hội Điện lực Việt Nam (VEEA) đã tổ chức thành công Đại hội Đại 

biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2026. Tại Đại hội, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV 
EVN được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam khóa mới.

Toàn cảnh Đại hội VII Hội Điện lực Việt Nam
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động trọng tâm của Hội Điện lực Việt 
Nam giai đoạn 2022 - 2026.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành 
Hội Điện lực Việt Nam khóa VII nhiệm 
kỳ 2022-2026 gồm 57 đồng chí, Ban 
Thường vụ gồm 24 đồng chí. Ông 
Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 
được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Điện 
lực Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022-
2026. Các Phó Chủ tịch Hội Điện lực 
Việt Nam, khóa VII gồm: ông Đặng 
Hùng - Ủy viên Hội đồng Trung ương 
Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam 
(VUSTA); ông Trần Đình Nhân - Tổng 
giám đốc EVN; ông Mai Quốc Hội - 
Thành viên HĐTV EVN; ông Nguyễn 
Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty 
CP Tư vấn Xây dựng điện 2. Trong đó, 
ông Mai Quốc Hội được bầu giữ chức 
Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội 
Điện lực Việt Nam khóa VII.

Đại hội đã nêu rõ các nhiệm vụ 
và chương trình hành động cụ thể 
trong nhiệm kỳ mới, đó là tập trung 
phát triển hội thành viên mới trong 
và ngoài EVN, nâng cao chất lượng 
hoạt động của Ban chấp hành, Ban 
Thường vụ để phát huy năng lực phối 
hợp của Hội. Tiếp tục tăng cường hợp 
tác với các đối tác trong hoạt động 

nghiên cứu KH&CN, thực hiện các giải 
pháp tiết kiệm điện năng. Đẩy mạnh 
công tác phản biện các đề án, văn 
bản quy phạm pháp luật; nghiên cứu 
đề xuất những vấn đề thuộc các cơ 
chế, chính sách, nhất là các vấn đề về 
giá điện, thị trường điện, quy hoạch 
điện, tiết kiệm điện; số hóa các hoạt 
động điện lực trong thời đại CMCN 
4.0; đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng 
cường công tác phổ biến kiến thức....

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, 
Ông Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên 
hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt 
Nam (VUSTA) ghi nhận và đánh giá 
cao những hoạt động của Hội Điện 
lực Việt Nam khóa VI, đặc biệt là các 
hoạt động khoa học công nghệ mạng 
lại những hiệu quả cao. Ông Dũng 
cũng tán thành các giải pháp và mục 
tiêu của Hội Điện lực Việt Nam đặt ra 
trong khóa VII.

Đồng thời ông Phan Xuân Dũng 
cũng mong muốn đội ngũ trí thức 
KHCN trong Hội Điện lực Việt Nam 
khóa VII sẽ phát huy truyền thống 
tốt đẹp của đội ngũ trí thức nước nhà 
thực hiện tốt các nhiệm vụ Đảng và 
Nhà nước giao phó. Ngoài ra, Liên hiệp 
các Hội KH&KT Việt Nam sẽ luôn quan 
tâm, ủng hộ và giúp đỡ Hội Điện lực 

Việt Nam tiếp tục phát triển và đóng 
góp nhiều hơn nữa trong sự nghiệp 
phát triển ngành Điện lực Việt Nam.

Hội Điện lực Việt Nam được 
thành lập từ năm 1990, là một tổ 
chức chính trị - xã hội, hoạt động trên 
nguyên tắc tự nguyện, tự chủ trong 
mọi hoạt động, trực thuộc Liên hiệp 
các Hội khoa học và kỹ thuật Việt 
Nam. Trải qua hơn 30 năm hoạt động, 
Hội Điện lực Việt Nam đã thực hiện 
tư vấn, thẩm định, phản biện hàng 
trăm công trình khoa học công nghệ, 
góp phần hoàn thành xuất sắc nhiều 
công trình lớn mang lại giá trị kinh 
tế, chính trị - xã hội cao như: Công 
trình đường dây 500 kV Bắc - Nam; 
Nhà máy Thủy điện Hòa Bình; Nhà 
máy Thủy điện Sơn La; các Tổng sơ 
đồ phát triển điện lực; Luật Điện lực,... 
Hội hiện có khoảng 16 nghìn hội viên, 
gần 100 tổ chức cơ sở. Trong nhiệm 
kỳ 2022 - 2026 với nhiều đổi mới về 
cơ cấu tổ chức và điều lệ hoạt động, 
Hội Điện lực Việt Nam sẽ phát huy hết 
vai trò của mình, đẩy mạnh tập hợp 
các trí thức điện lực toàn quốc trong 
nghiên cứu khoa học công nghệ, đưa 
VEEA ngày càng lớn mạnh.

Quốc Chiêu

Ban Thường vụ Hội Điện lực Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2026 ra mắt Đại hội
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Những tiện ích đối với con người khi được sống trong 
những ngôi nhà thông minh là vô cùng to lớn. Bên cạnh 
đó đối với cộng đồng, đối với ngành điện thì những ngôi 
nhà thông minh cũng đem lại nhiều hiệu quả to lớn khác 
như là khả năng tiết kiệm năng lượng . Với việc điều khiển 
tự động, đặt lịch trình hay hẹn giờ hoạt động cho các thiết 
bị điện, kiểm soát từ xa mọi lúc mọi nơi hoạt động của các 
thiết bị điện khi rời nhà hoặc thiết bị ở vị trí không nhìn 
thấy trực tiếp (trên tầng, ngoài vườn).… Sẽ giúp  tiết kiệm 
một lượng điện năng không nhỏ trong mỗi hóa đơn điện 
lực hàng tháng. Khi tỉ trọng những căn nhà thông minh 
tăng lên trên toàn bộ hệ thống lưới điện, đồng nghĩa với 
việc sản lượng điện năng tiết kiệm được sẽ tăng theo.

Tuy nhiên một vấn đề lớn đặt ra cho các hệ thống 
nhà thông minh trên thế giới nói chung và Việt Nam nói 
riêng là việc chuẩn hóa các thiết bị, hệ thống. Hiện có rất 
nhiều thương hiệu cho nhà thông minh, tuy vậy chưa có 
chuẩn công nghiệp nào được đặt ra.

Các gói smart house hiện nay sử dụng các giao thức 
riêng cho từng công ty và không tương thích với nhau. 
Các công ty cung cấp nhà thông minh hạn chế việc cài đặt 
độc lập của cá nhân bằng cách không cung cấp tài liệu chi 
tiết về sản phẩm. Mặt khác việc liên kết giữa các phần tử 

thông qua các kênh truyền hoàn toàn có thể ảnh hưởng 
đến hệ thống truyền thông khác của ngành điện. Cụ thể 
hiện nay các hệ thống Smart House có 3 cách truyền 
thông, giao tiếp chính giữa các thiết bị gồm có:

+ Truyền thông hữu tuyến (có dây) - hay còn gọi là hệ 
thống PLC( Power line communication) sử dụng trực tiếp 
hệ thống dây điện bên trong các tòa nhà để liên kết giữa 
các phần tử với nhau. 

+ Truyền thông vô tuyến (không dây) sử dụng sóng 
tần số cao RF để liên kết mạng lưới truyền tin. Dải tần số 
RF thường sử dụng  từ 300MHZ đến 500MHZ (cụ thể là 
433MHZ; 315MHZ)

+ Truyền thông vô tuyến (không dây) sử dụng sóng 
tần số cao Wifi để liên kết mạng lưới truyền tin. Khoảng tần 
số Wifi thường sử dụng là 2400MHZ 2460,2405,2480MHZ.

2. PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG, GÂY NHIỄU 
ĐƯỜNG TRUYỀN CÓ THỂ CÓ ĐỐI VỚI CÁC HỆ THỐNG 
TRUYỀN THÔNG TRONG SMART HOUSE ĐỐI VỚI 
NGÀNH ĐIỆN

2.1. Hệ thống truyền thông qua đường dây điện PLC 

Hệ thống truyền thông dùng PLC được nghiên cứu 
và áp dụng sớm nhất. Bằng việc kết hợp chính hệ thống 

TRUYỀN THÔNG TRONG SMART HOUSE
VÀ TÁC ĐỘNG VỚI HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM

         

Nguyễn Thanh Minh

Tổng công ty điện lực TP Hà Nội 

Tóm tắt: Nhà thông minh  (tiếng Anh:  home automation, smart home, smart  house hoặc 
Intellihome) trong khoảng 10 năm trở lại đây đang phát triển rất nhanh. Cùng với cuộc Cách mạng 
khoa học công nghệ 4.0, xu hướng vạn vật kết nối IoT đang trở nên hết sức dễ dàng và tiện lợi. Số 
lượng các thiết bị có thể kết nối mạng internet đã vượt qua dân số toàn cầu và dự kiến đạt 20 tỷ thiết 
bị trong năm 2020. Các thiết bị trên chủ yếu giao tiếp với nhau thông qua 03 kênh truyền thông 
chính gồm: Kênh truyền PLC( Power line communication) sử dụng trực tiếp hệ thống dây điện bên 
trong các tòa nhà để liên kết giữa các phần tử với nhau; kênh truyền dụng sóng tần số RF  với dải Dải 
tần số sử dụng  từ 300MHZ đến 500MHZ và kênh truyền sử dụng sóng tần số cao Wifi với dải tần sử 
dụng là 2400MHZ− 60GHZ. Tuy nhiên vấn đề đặt ra cho các hệ thống nhà thông minh trên thế giới 
nói chung và Việt Nam nói riêng đều chưa được chuẩn hóa trong hệ thống truyền thông. Mặt khác 
việc liên kết giữa các phần tử trong hệ thống Smart House  hiện nay hoàn toàn có thể ảnh hưởng 
đến hệ thống truyền thông khác của ngành điện.

Bài viết tập trung phân tích hiện trạng các hệ thống truyền thông trong các mô hình Smart 
House. Đề cập đến nguy cơ ảnh hưởng của các hệ thống đó đối với các hệ thống thông tin của 
Ngành điện nói riêng.
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dây cáp cấp điện của các thiết bị làm môi trường truyền tin, giao tiếp giữa các 
thiết bị trong nhà thành 1 hệ thống. 

Hình 1. Mô hình hệ thống smart house sử dụng công nghệ PLC

Ngay từ ban đầu giải pháp này đã vướng phải rất nhiều các rào cản như 
kỹ thuật ghép nối, kỹ thuật xử lý nhiễu và kỹ thuật mã hóa thông tin… Những 
năm gần đây nhờ công nghệ vi mạch số phát triển nên một số hệ thống mới đã 
khắc phục được những điểm yếu cố hữu của dạng kết nối PLC. Ví dụ điển hình 
là công ty ATS (Hà Lan) phát minh vào năm 2002. Công nghệ sử dụng được gọi 
tên là PLC BUS. Hệ thống không những vận dụng những ưu thế của công nghệ 
X10 của Mỹ như: không cần lắp đường dây cáp, giá thành rẻ, độ ổn định tín 
hiệu của PLC BUS gấp 20−40 lần so với công nghệ X10 mà còn có thể qua bảng 
điều khiển biết được trạng thái của các thiết bị điện trong hệ thống. Điều này 
sẽ thúc đẩy sự phát triển của quá trình “mạng hoá” hệ thống điện tự động gia 
đình, bởi PLC BUS là bằng chứng rõ ràng cho thấy thời đại Internet hoá căn nhà. 
Trên thực tế, hiện nay quá trình phát trtiển internet trên toàn cầu đã cho thấy 
trước xu thế phát triển internet hoá các hệ thống sau này.Công nghệ PLC− BUS 
giải quyết được những vấn đề như: PLC− BUS sử dụng hệ thống đường dây 
điện sẵn có trong nhà để thực hiện việc điều khiển hệ thống tự động gia đình, 
không cần phải lắp đặt đường dây cáp. Đối với tất cả mọi người, ngay cả những 
người đã sử dụng hệ thống điện tự động có dây cáp trước đây, việc lắp đặt PLC 
- BUS rất đơn giản.[1] Cũng phải nói thêm là kỹ thuật X10 đã được phát triển từ 
những năm 80 của thế kỷ trước, tuy nhiên do việc sử dụng đơn giản và dễ sử 
dụng cho nên đến ngày nay vẫn còn được nhiều đơn vị sử dụng. Ta cũng phải 
kể đến một số hệ thống khác mới được đưa ra gần đây như : Lonworks là một 
giao thức lớp mạng được tạo ra bởi Công ty cổ phần Echelon, sử dụng kỹ thuật 
điều chế BPSK với dải tần khoảng 125 kHz − 140 kHz (chính) và 110 kHz -125 
kHz (phụ). CEBus của Liên minh Công nghiệp điện tử (EIA). Và HomePlug giao 
tiếp bằng cách sử dụng Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 
trong băng tần cao hơn hẳn đó là giải tần từ 4,49-20,7 MHz, HomePlug có sự 
vượt bậc hơn, cao hơn tần số và băng thông được sử dụng.

Hiện nay PLC chia làm hai lớp 
chính PLIC và PLOC, PLIC (Powerline 
Indoor Telecoms). Đây chính là công 
nghệ PLC để sử dụng trong nhà, tức 
là chúng ta có thể sử dụng mạng 
điện lưới trong nhà để thiết lập một 
mạng trao đổi thông tin giữa các thiết 
bị dùng trong nhà với nhau, PLOC 
(Powerline Ourdoor Telecoms). Đây 
là kỹ thuật PLC sử dụng để trao đổi 
thông tin giữa các trạm điện với nhau 
và với mạng gia đình. BPL chính là ứng 
dụng của PLOC có khả năng cung cấp 
cho người sử dụng khả năng truy cập 
Internet băng rộng với tốc độ vượt 
trội so với ADSL (40Mbps).[2].

Vấn đề đặt ra đó là việc chúng ta 
chưa có quy định về sử dụng băng tần 
đối với hệ thống kết nối PLC. VD: Hiện 
tại Băng tần làm việc của hệ thống PLC 
của vinasino là 132kHZ với phương 
pháp điều chế sóng mang BPSK (điều 
chế dịch pha nhị phân) và thực hiện 
theo tiêu chuẩn EN−50065-1− Đặc 
tính tín hiệu truyền trên lưới điện hạ 
thế trong tầm tần số từ 3-148.5khz 
.Tuy nhiên hiện tại Việt Nam vẫn còn 
có nhiều đơn vị vẫn đang phát triển 
công nghệ smart house dựa trên nền 
hệ thống băng tần này. Ví dụ đó là 
đang sử dụng kiểu mã hóa ASK với tần 
số 135khz với dải tần hoạt động rộng 
từ 95kHZ đến 148.5khz, Hoặc sử dụng 
tiêu chuẩn của Trung Quốc với Tần số 
hoạt động là 120-135khz (cụ thể sử 
dụng chip KQ130E)… Với việc cùng 
sử dụng chung một dải tần khá hẹp 
lại trên cùng một đường truyền vật lý 
chung, hệ thống dây điện trong nhà 
và hệ thống cấp điện của EVN hoàn 
toàn có thể chồng lấn và can nhiễu 
lên nhau. 

Thực tế đường dây điện lực là 
một môi trường truyền thông rất 
nhạy cảm, các đặc tính của kênh thay 
đổi theo thời gian tuỳ thuộc vào tải và 
vị trí, cho đến nay các đặc tính cụ thể 
của kênh vẫn là những vấn đề được 
nghiên cứu nhằm đưa ra các giải pháp 
xử lý hiệu quả.

Thông tin tham khảo:

Theo tiêu chuẩn của châu Âu 
năm 1991 xác định chuẩn tín hiệu 
trên đường hạ thế nằm trong khoảng 
từ 3Khz tới 148,5Khz (băng tần không 
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cần đăng ký). Trong băng tần này được chia thành 5 băng con. Trong đó, hai băng đầu 3 − 9 và 9 − 95Khz là dành cho nhà 
cung cấp điện lực và ba băng còn lại dành cho khách hàng. Băng A, sóng mang có thể từ 9Khz tới 95Khz dùng cho việc trao 
đổi thông tin giữa khách hàng và nhà cung cấp. Băng C được dùng cho khách hàng sử dụng các giao thức truy nhập, băng 
B cũng được dùng cho khách hàng tuy nhiên không có giao thức truy nhập nên có thể coi băng này là băng thông tin tự 
do. Các hệ thống PLC hoạt động ở dải tần đến 30MHz được xem xét như là hệ thống PLC băng rộng.[3]

2.2. Hệ thống truyền thông vô tuyến  sử dụng sóng tần số RF

Truyền thông không dây sử dụng băng tần RF thông thường nằm trong dải tần số từ 300−500MHZ.

Hình 2. Thiết bị truyền nhận sử dụng sóng RF để điều khiển 

Như ta được biết hiện tại băng tần sóng RF của công ty Vinasino đang sử dụng là dải tần số: 406 ~ 410 MHz ( với tần 
số trung tâm: 408.925 MHz) [4] và hệ thống  RF Mesh của công ty CPC (Tổng công ty điện lực miền trung) hoạt động ở 
tần số 408 ± 37.5 MHz [5], đây là tần số đã được CPC thuê riêng nhằm phục vụ hệ thống RF Mesh, nhằm tránh bị nhiễu 
tín hiệu với Wifi hay Bluetooth. Tuy nhiên đây cũng là dải tần số mà hầu hết các thiết bị sử dụng sóng RF trong các ngôi 
nhà thông minh đang sử dụng. Đơn giản nhất như các hệ thống cửa cuốn tự động, hệ thống điều khiển đóng mở ô tô 
từ xa cũng đang sử dụng chính các dải tần này để điều khiển các thiết bị. 

Dải tần chủ yếu của các thiết bị này thường là các tần số: 433MHZ; 315MHZ. Bản thân giữa các băng tần của 
Vinasino cũng hoàn toàn có thể gây bất ổn định cho hệ thống truyền nhận dữ liệu RF Mesh của CPC khi các công tơ khác 
hãng để cạnh nhau trong khu vực phủ sóng RF.

2.3. Đối với  hệ thống truyền thông vô tuyến (không dây) sử dụng sóng tần số cao (Wifi)

Các sóng vô tuyến sử dụng cho WiFi gần giống với các sóng vô tuyến sử dụng cho thiết bị cầm tay, điện thoại di 
động và các thiết bị khác. Tuy nhiên, sóng WiFi có một số khác biệt so với các sóng vô tuyến khác ở chỗ: Chúng truyền 
và phát tín hiệu ở tần số 2.4 GHz hoặc 5 GHz và mới nhất là tần số 60GHz. Tần số này cao hơn so với các tần số sử dụng 
cho điện thoại di động, các thiết bị cầm tay và truyền hình. 
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Hình 3. Mô hình hệ thống smart house sử dụng công nghệ Wifi

Tại Việt Nam, Bộ thông tin và Truyền thông đã phê duyệt quy hoạch 
băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong 
các dải tần 821−960 MHz và 1710-2200 MHz. Theo quyết định này, băng tần 
cho 3G (IMT-2000) gồm các đoạn sau: 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz và 
2110-2170 MHz. [6]. Tần số cao hơn cho phép tín hiệu mang theo nhiều dữ 
liệu hơn. WiFi có thể hoạt động trên cả ba tần số và có thể nhảy qua lại giữa 
các tần số khác nhau một cách nhanh chóng. Việc nhảy qua lại giữa các tần 
số giúp giảm thiểu sự nhiễu sóng và cho phép nhiều thiết bị kết nối không 
dây cùng một lúc.

Hiện nay xu hướng phát triển mới nhất trong kết nối các thiết bị trong 
smart house đều hướng đến sử dụng kết nối Wifi. Do bản thân công nghệ 
kết nối này đã đảm bảo khả năng an toàn cũng như bảo mật, khả năng 
kháng nhiễu và mã hóa thông tin, đường truyền đều đáp ứng cho nhu cầu 
theo hướng “vạn vật kết nối _ IoT”. Kết nối vạn vật giữa các thiết bị gia dụng 
với nhau cũng như kết nối được cả với các thiết bị cầm tay, di động hiện có 
của chúng ta hiện tại và trong cả tương lai. 

Một mô hình hệ thống được khuyến nghị sử dụng đó là sử dụng giao 
thức truyền thông Zigbee với những ưu điểm như tính linh động, khả năng 
mở rộng và khả năng hoạt động ổn định khiến ZigBee trở nên vượt trội so 
với các giao thức truyền thông khác, đặc biệt đối với một hệ thống điều 
khiển/giám sát trong công nghiệp. Cụ thể, ZigBee là một tiêu chuẩn mở đã 
được tạo ra để giải quyết nhu cầu thị trường đối với một chi phí hiệu quả, các 
tiêu chuẩn dựa trên giải pháp mạng không dây có hỗ trợ dữ liệu tốc độ thấp, 
tiêu thụ ít năng lượng, an ninh và độ tin cậy cao. Sự vững mạnh của tiêu 
chuẩn ZigBee, kết hợp với những lợi ích của mạng lưới không dây, làm cho 
ZigBee trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho các giải pháp điều khiển/giám 
sát, thu thập dữ liệu… đang phát triển ngày nay. Hiện nay trên thị trường 
đã xuất hiện rất nhiều thiết bị hỗ trợ giao thức ZigBee. Chip cho Zigbee có 
nhiều nguồn cung cấp như Ember, Freescale, Microchip Technology và Texas 
Instruments với giá từ 3$. Các module hoàn thiện và dùng được ngay cũng 
được cung cấp từ nhiều nguồn như Atmel, CEL, Digi, Jennic, Lemos và RFM 
với giá cao hơn chip gấp nhiều lần. Các hệ thống thu thập dữ liệu điện từ xa 
trên thế giới hầu hết sử dụng chuẩn Zigbee. 

Tuy nhiên do Zigbee chủ yếu dùng tần số 2.4 GHz, trùng tần số với Wifi 
(các thiết bị hộ gia đình) và Bluetooth, nên chúng vẫn có thể bị nhiễu tín 
hiệu nhau.

3. KẾT LUẬN

Hệ thống nhà thông minh chắc 
chắn sẽ là một xu thế phát triển tất yếu 
trong tương lai gần. Việc ứng dụng khoa 
học công nghệ, đặc biệt là các tiến bộ 
trong hệ thống truyền thông giao tiếp 
giữa các thiết bị sẽ dần dần kết nối các 
hệ thống với nhau. Bản thân các thiết 
bị đo đếm, điều khiển và thu thập dữ 
liệu của ngành điện cũng là một trong 
những thiết bị như vậy.  Do vậy chúng ta 
cần sớm có những nghiên cứu chuyên 
sâu, hội thảo và hội nghị khoa học để 
phân tích đánh giá đúng về các hệ thống 
truyền thông trong hệ thống Smart 
House. Bộ Thông tin và Truyền thông 
cần sớm có những quy định pháp lý đối 
với các hệ thống thông tin, cụ thể với 
dải tần số 3-148.5KHz và 300−500MHz. 
Đây là dải tần có băng tần hẹp, có nhiều 
thiết bị dân sự do các hãng sản xuất 
đã và đang sử dụng khoảng tần số này 
nhưng chưa được quản lý cấp phép sử 
dụng. Ngoài ra đối với các đơn vị quản 
lý nhà nước, cần có công tác thống kê 
và phân tích hiện trạng sử dụng các hệ 
thống truyền thông trong cộng đồng. 
Từ đó có số liệu đánh giá cụ thể, đưa ra 
định hướng cho các ngành có liên quan 
trong việc phát triển, sử dụng hệ thống 
truyền thông nói chung. Đối với các 
đơn vị phát triển các hệ thống công tơ 
điện tử thông minh, cần nghiên cứu và 
lựa chọn hệ thống truyền thông cũng 
như công nghệ phù hợp, đáp ứng với 
xu hướng phát triển của nền công nghệ 
mới của thế giới. 
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Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền 
tải điện (NPTS) được thành 
lập theo Quyết định số 0666/

QĐ-EVNNPT ngày 14/4/2017 và 
chính thức đi vào hoạt động từ ngày 
01/6/2017. NPTS là đơn vị hạch toán 
phụ thuộc EVNNPT, được tổ chức và 
hoạt động dưới hình thức chi nhánh 
công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên, với mục tiêu cung cấp các 
dịch vụ kỹ thuật đảm bảo truyền tải 
điện an toàn, liên tục, ổn định cho các 
hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an 
ninh, quốc phòng và thị trường điện 
Việt Nam.

Qua 5 năm đi vào hoạt động, 
Công ty đã và đang từng bước khẳng 
định vai trò quan trọng trong hệ 
thống truyền tải điện Quốc gia, đạt 
được nhiều kết quả nổi bật, đáp ứng 
được các nhiệm vụ EVNNPT giao, 
góp phần đảm bảo cung cấp điện an 
toàn, tin cậy, ổn định cho sản xuất, 
sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt, 
khẳng định vai trò của nguồn nhân 
lực chất lượng cao của NPTS trong 
quá trình hiện đại hóa ngành truyền 
tải điện Việt Nam vươn tầm khu vực 
và châu Á. 

Thời kỳ đầu khi mới thành lập, 
NPTS trải qua quãng thời gian gặp 
muôn vàn khó khăn bởi nguồn nhân 
lực được tiếp nhận từ các đơn vị khác 
nhau, chất lượng nguồn nhân lực 
không đồng đều. Vì vậy, lãnh đạo 
Công ty phải nỗ lực sát sao chỉ đạo 

thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ tối 
quan trọng là hoàn thành các nhiệm 
vụ lãnh đạo cấp trên giao song song 
với hoàn thiện các qui trình quản lý 
nội bộ. 

Với sự nỗ lực đoàn kết của tập 
thể CBCNV toàn Công ty, qua 5 năm 
hoàn thiện, mô hình tổ chức của 
NPTS hiện nay gồm Cơ quan Công ty 
và 4 Trung tâm DVKT trực thuộc. Với 
số lượng 681 CNCNV lúc mới thành 
lập Công ty, đến nay tổng số lao động 
của NPTS là 1.110 người. Trong đó, 
lao động có trình độ đại học và trên 
đại học của NPTS chiếm tỷ lệ khá cao. 
Điều này phản ánh được chất lượng 
nguồn nhân lực phục vụ cho công tác 
cung cấp các dịch vụ truyền tải điện 
của NPTS đã và đang có những bước 
tiến vượt bậc để sẵn sàng đảm đương 
các nhiệm vụ của EVNNPT giao. 

Phát huy những kết quả đã đạt 
được, NPTS đã và đang tiếp tục nỗ lực 
phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ 
trong thời gian tới. Đồng thời, phối 

NPTS: 5 NĂM TRƯỞNG THÀNH 
   VÀ PHÁT TRIỂN

Chức năng nhiệm vụ của NPTS: 

Sửa chữa, bảo dưỡng, xử lý sự cố Hệ thống truyền tải điện Quốc 
gia; Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi 
công các công trình lưới điện; Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn quản 
lý dự án, tư vấn giám sát thi công các công trình viễn thông và công 
nghệ thông tin; Thí nghiệm, hiệu chỉnh trước khi đưa vào vận hành, thí 
nghiệm định kỳ, thí nghiệm sau sửa chữa và xử lý sự cố trạm biến áp 
đến cấp điện áp 500kV. 

Thí nghiệm, thử nghiệm, kiểm định an toàn các thiết bị dụng cụ 
điện, dụng cụ an toàn; Sửa chữa hệ thống thông tin viễn thông dùng 
riêng; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho quản lý, vận 
hành, sửa chữa lưới điện; Hoạt động tự động hóa và điều khiển; Đầu 
tư các dự án điện mặt trời (trụ sở làm việc, nhà điều hành các trạm 
biến áp).

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội 
nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
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hợp cùng với các PTCs để có những 
phương án sửa chữa, nâng cấp các 
công trình điện, đảm bảo lưới điện 
truyền tải vận hành ổn định, tin cậy.

Có thể nói, nguồn lao động chất 
lượng cao là mục tiêu tối quan trọng 
mà lãnh đạo NPTS đã đề ra ngay từ 
khi Công ty mới thành lập. Trong 
giai đoạn 2017 - 2021, NPTS đã triển 
khai gần 30 chương trình đào tạo 
chuyên môn kỹ thuật nhằm đáp ứng 
các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ sản 
xuất, trong đó có hơn 10 khoá đào tạo 
nâng cao và chuyên sâu do các hãng 
sản xuất thiết bị giảng dạy (lĩnh vực 
rơ le bảo vệ, Hệ thống điều khiển máy 
tính, Máy cắt, Máy biến áp).

Đặc biệt, ngày 01/08/2021, 
Phòng Khoa học công nghệ và Tự 
động hóa được thành lập và đi vào 
hoạt động. Đây là bước tiến vượt bậc, 
khẳng định nghiên cứu và phát triển 
những công nghệ mới áp dụng vào 
công tác thực hiện nhiệm vụ là kim 
chỉ nam trong quá trình xây dựng và 
phát triển của NPTS, nhằm tiếp tục 
phát huy vai trò tiên phong là “Những 
bác sỹ của ngành truyền tải điện 
Quốc gia Việt Nam”.

Theo đó, Phòng đã thực hiện 
thành công đề tài nghiên cứu xây 
dựng hệ thống điều khiển tích hợp 
trạm biến áp trên nền tảng giao thức 

IEC 61850 sử dụng phần mềm giám 
sát điều khiển độc lập với nhà công 
cấp thiết bị. Việc quản lý vận hành, 
sửa chữa và bảo dưỡng sẽ đơn giản 
hơn rất nhiều do làm chủ được công 
nghệ hệ thống điều khiển tích hợp 
không phụ thuộc vào nhà sản xuất, 
cũng dẫn đến đảm bảo tính cạnh 
tranh cho các thiết bị điều khiển bảo 
vệ của các hãng khác nhau. Đồng 
thời, nâng cao hiệu quản quản lý vận 
hành, năng suất lao động. Thời gian 
bảo trì bảo dưỡng, khắc phục sự cố 
ngắn, tiết kiệm chi phí.

Trong thời gian tới Phòng Khoa 
học công nghệ và Tự động hóa sẽ 
hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân sự 
để thực hiện các nhiệm vụ: Tiếp tục 
nghiên cứu và thực hiện đào tạo để 
có thể làm chủ các hệ thống điều 
khiển máy tính còn lại trên lưới truyền 
tải; Triển khai thực hiện các công tác 
nghiên cứu về trạm biến áp số, hệ 
thống giám sát thiết bị theo thời 
gian thực; Tiếp tục khai thác sử dụng 
phòng LAB phục vụ cho việc tự đào 
tạo nâng cao trình độ và khả năng 
làm chủ hệ thống, thiết bị điều khiển 
bảo vệ. Đặc biệt, định hướng cho 
Công ty tự triển khai hệ thống giám 
sát vận hành tại B0x của các công ty 
truyền tải điện đồng thời nhận thêm 
mảng công việc công nghệ thông tin 
EVNNPT giao.

Năm 2021, trong bối cảnh dịch 
bệnh Covid - 19 tác động nghiêm 
trọng đến mọi mặt hoạt động của 
EVNNPT nói chung và NPTS nói riêng. 
Nhưng với tinh thần, chủ trương 
hoàn thành mục tiêu kép, vừa chống 

Giai đoạn 2021-2025, 
NPTS đã và đang tiếp tục thực 
hiện các nhiệm vụ trong Đề 
án Nâng cao năng lực Công 
ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải 
điện. Đặc biệt, chú trọng thực 
hiện đào tạo cán bộ kỹ thuật 
chuyên sâu, công nhân viên 
lành nghề trong các lĩnh vực 
sửa chữa, lắp đặt, thí nghiệm 
hiệu chỉnh với lộ trình giai 
đoạn 2021-2025, mỗi năm 
đạt 20% số lượng Tổng công 
ty giao.

Ñieän & Ñôøi soáng     8

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏCî



dịch an toàn, vừa đảm bảo hiệu 
quả các hoạt động sản xuất 
kinh doanh, dưới sự chỉ đạo sát 
sao 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 xuất sắc nhiệm vụ, thực 
hiện tốt công tác Thí nghiệm, 
Sửa chữa và Xử lý sự cố góp 
phần đảm bảo lưới điện truyền 
tải vận hành liên tục, an toàn và 
ổn định.

Trong 5 năm qua, NPTS đã 
thực hiện hoàn thành và đảm 
bảo đúng tiến độ các công tác 
thí nghiệm định kỳ, thí nghiệm 
phục vụ xử lý sự cố, bất thường, 
sửa chữa thường xuyên lưới 
điện truyền tải do EVNNPT 
quản lý tổng cộng 172 trạm 
biến áp, trong đó có 34 trạm 
biến áp 500kV và 138 trạm biến 
áp 220kV với 18.713 hạng mục. 

Với quyết tâm và nỗ lực 
không ngừng nghỉ của đội 
ngũ lãnh đạo và cán bộ công 
nhân viên, mặc dù còn nhiều 
khó khăn và thách thức nhưng 
NPTS đã từng bước vược qua, 
đảm bảo các chỉ tiêu nhiệm vụ 
sản xuất kinh doanh và năng 
suất lao động.

Cùng với đó, thu nhập 
của CBCNV được nâng cao qua 
từng năm, các công tác Đảng, 
Đoàn, Nữ công, thực hiện Văn 
hóa doanh nghiệp, Công đoàn 
trong toàn Công ty được lãnh 
đạo quan tâm chỉ đạo sát sao 
thực hiện hiệu quả.

Từ những kết quả đã đạt 
được qua 5 năm trưởng thành 
và phát triển, NPTS đã và đang 
góp phần đảm bảo lưới điện 
truyền tải vận hành ổn định, 
liên tục, tin cậy phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 
an ninh năng lượng, khẳng 
định vai trò lá cờ đầu trong 
việc xây dựng và phát triển của 
ngành truyền tải điện nước nhà 
vươn tầm khu vực và châu Á.

Nguyễn Hòa

Năm 2022, dự kiến tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, hiện 
tượng nắng nóng có thể kéo dài, nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao đột 
biến, nguy cơ quá tải lưới điện và thiếu hụt nguồn điện là hiện hữu.

Xây mới TBA trên địa bàn huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

Trước tình hình đó, để đảm bảo cung ứng đủ điện và chống quá tải mùa nắng 
nóng, ngay từ những tháng đầu năm 2022, Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà 
Tĩnh) đã đầu tư 09 dự án xây dựng, cải tạo đường dây và trạm biến áp (cải tạo, 

xây dựng mới 64.3km đường dây trung thế; 56km đường dây hạ thế; xây dựng mới 
53 trạm biến áp) với tổng mức đầu tư hơn 104 tỷ đồng. 

Trước đó, trong quý IV/2021, Công ty cũng đã thi công xây dựng và cải tạo 73 
TBA (xây dựng mới 28 TBA, cải tạo 45 TBA); hoàn thành và đưa vào sử dụng 58km 
đường dây trung thế, 61km đường dây hạ thế với tổng mức đầu tư hơn 80 tỷ đồng, 
góp phần nâng cao độ tin cậy tin cấp điện, đảm bảo cấp điện liên tục, ổn định phục 
vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

CHỐNG QUÁ TẢI MÙA NẮNG NÓNG, 

ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH ĐẦU TƯ 
HƠN 104 TỶ ĐỒNG CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN 
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Để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chống 
quá tải mùa nắng nóng năm 2022, thời gian qua, Công ty 
đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ; đồng hành cùng 
các đơn vị tư vấn thiết kế lựa chọn vị trí tối ưu, tận dụng tối 
đa nguồn vốn dư của dự án; chủ động phối hợp với chính 
quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, 
đồng thời hỗ trợ đơn vị thi công đưa ra các giải pháp phù 
hợp, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá 
trình thi công, nhờ đó các dự án luôn đảm bảo hoàn thành 
và hoàn thành vượt tiến độ đề ra.

Xây mới TBA trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh

Tại các Điện lực huyện, kịch bản chống quá tải 
mùa nắng nóng đã được các đơn vị chủ động, sẵn sàng, 
trong đó công tác đầu tư xây dựng TBA, cải tạo, nâng 
cấp đường dây được tập trung triển khai quyết liệt. Ông 
Nguyễn Hồng Tân, Giám đốc Điện lực Hương Sơn cho 
biết: Tính đến thời điểm 31/3/2022, Điện lực Hương sơn 
đã thực hiện hoàn thành, đưa vào sử dụng các hạng mục 
công trình đại tu lưới điện trung áp đảm bảo đúng tiến 
độ và chất lượng thi công. Cụ thể: Trong quý 1/2022, trên 
địa bàn huyện Hương Sơn được đầu tư cải tạo, sửa chữa 
lớn 4.5 km đường dây trung thế; cải tạo 5 TBA phân phối 
với tổng mức đầu tư 3.5 tỷ đồng (khối lượng cải tạo, sửa 
chữa tập trung chủ yếu trên lưới điện trung thế thuộc ĐD 
373E18.7 Hương Sơn và trải rộng trên địa bàn các xã có 
địa hình tương đối phức tạp). 

Để hoàn thành khối lượng nói trên, Điện lực Hương 
Sơn đã tiến hành khảo sát, lập kế hoạch cắt điện và phương 
án thi công; tổ chức giám sát; bám sát tiến độ thực hiện; 
nắm bắt và phối hợp kịp thời với các bên liên quan nhằm 
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển 
khai thực hiện, đồng thời huy động 100% CBCNV trong 
toàn đơn vị  nỗ lực cùng đơn vị thi công triển khai nhanh 
các hạng mục xây dựng, cải tạo lưới điện. Theo Giám đốc 
Điện lực Hương Sơn, việc sớm đưa các TBA vào vận hành 
trước mùa nắng nóng không chỉ đáp ứng mục tiêu chống 
quá tải cho các TBA hiện có, mà còn góp phần nâng cao 
độ tin cậy cung cấp điện, giảm bán kính cấp điện, đáp ứng 
nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và ổn định đời sống nhân 
dân trên địa bàn.

Dự án cải tạo, nâng cấp lưới điện trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ 
góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trong mùa 

nắng nóng 2022

Ông Phạm Việt Thắng - Phó Giám đốc Kỹ thuật, kiêm 
Trưởng phòng QLĐT Công ty cho biết: Trên thực tế, tình 
hình dịch Covid-19 phần nào đã ảnh hưởng đến tiến độ 
thi công các công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tuy 
nhiên bằng nhiều giải pháp, phương án hợp lý, Công ty 
đã huy động nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi 
công các hạng mục, đưa vào sử dụng trước thời hạn nhiều 
TBA, nhanh chóng san tải, bảo đảm nguồn điện ổn định 
cho khách hàng. Hiện nay, Công ty đã cơ bản hoàn thành 
09 dự án xây dựng, cải tạo đường dây và trạm biến áp và 
đang tiếp tục triển khai 04 dự án gồm 01 dự án tự động 
hóa, 02 dự án cấp điện cho nhà máy Cellpin tại Khu công 
nghiệp Vũng Áng của Tập đoàn Vin group, 01 dự án cải tạo 
đường dây 110kV Can Lộc và 110kV Nghi Xuân, góp phần 
đảm bảo chất lượng điện áp, giảm tổn thất điện năng lưới 
điện khu vực. 

Dự án cấp điện cho nhà máy Cellpin tại Khu công nghiệp 
Vũng Áng của Tập đoàn Vin group

Với sự chủ động đầu tư, nâng cấp, cải tạo hạ tầng lưới 
điện cùng việc đẩy nhanh tiến độ đóng điện các công trình 
chống quá tải mùa nắng nóng, PC Hà Tĩnh đã và đang nỗ 
lực để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ 
khách hàng trong mùa nắng nóng 2022.

Phương Thảo - Hải Hà
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Dự buổi làm việc còn có ông 
Nguyễn Văn Dành - Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Dương, 

lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh 
Bình Dương.

Về phía EVNNPT có ông Nguyễn 
Ngọc Tân - Thành viên HĐTV EVNNPT, 
ông Bùi Văn Kiên - Phó Tổng giám đốc 
EVNNPT, ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ 
tịch Công đoàn EVNNPT, ông Trương 
Hữu Thành - Giám đốc Ban QLDA các 
công trình điện miền Nam (SPMB), 
ông Võ Đình Thủy - Giám đốc Công ty 
Truyền tải điện 4, cùng lãnh đạo các 
Ban chuyên môn của EVNNPT.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông 
Trương Hữu Thành - Giám đốc 
SPMB cho biết: Hiện nay EVNNPT 
đang triển khai 2 dự án tại tỉnh Bình 
Dương. Trong đó Dự án đường dây 
500kV Đức Hòa - Chơn Thành có quy 
mô xây dựng mới đường dây 500kV 
mạch kép và 4 mạch hỗn hợp 500-
220kV, tổng chiều dài tuyến khoảng 
104 km. Trong đó đi qua tỉnh Bình 
Dương dài hơn 34 km gồm 123 vị trí 
cột. Công trình đã khởi công từ ngày 
30/12/2020, tiến độ hoàn thành giai 
đoạn 1 trong quý II/2022.

Hiện nay dự án đang gặp vướng 
mắc mặt bằng tại cả 3/3 huyện có 
đường dây đi qua. Trong đó tại huyện 
Phú Giáo một số hộ dân không đồng 
thuận kiểm đếm riêng phần móng 
trụ mà đề nghị kiểm đếm một lần 
vừa móng trụ và phần hành lang bị 
ảnh hưởng. Việc cung cấp thông tin 
vị trí thửa đất bị thu hồi, ảnh hưởng 
chưa có nên khó khăn cho công tác 
áp giá tạm tính để vận động các hộ 

dân đồng thuận bàn giao mặt bằng 
trước khi phê duyệt phương án bồi 
thường của UBND huyện. Các thửa 
đất có đất ở chưa xác định vị trí nên 
gây khó khăn cho việc phân vị trí để 
phục vụ công tác áp giá.

Tại huyện Bàu Bàng công tác đo 
đạc, thẩm định bản đồ phần móng 
trụ, phần ảnh hưởng hành lang an 
toàn chậm làm ảnh hưởng đến công 
tác ban hành thông báo thu hồi đất, 
triển khai dự án. Bản vẽ móng trụ còn 
tồn tại 18/41 vị trí trụ chưa được Sở 
Tài nguyên và Môi trường thẩm định. 
Tại huyện cũng gặp những khó khăn 
trong việc điều chỉnh hướng tuyến.

Tại huyện Dầu Tiếng công tác đo 
đạc, thẩm định bản đồ phần móng 
trụ, phần ảnh hưởng hành lang an 

toàn chậm làm ảnh hưởng đến công 
tác ban hành thông báo thu hồi đất, 
triển khai dự án. 11/60 bản vẽ vị trí 
móng trụ chưa trình Sở Tài nguyên và 
Môi trường thẩm định.

Đối với dự án này, đại diện 
EVNNPT kiến nghị UBND tỉnh Bình 
Dương xem xét giữ nguyên hướng 
tuyến đã được UBND tỉnh thỏa thuận 
đoạn tuyến để đảm bảo tiến độ. Có ý 
kiến với UBND các huyện (Phú Giáo, 
Bàu Bàng, Dầu Tiếng), Trung tâm 
phát triển quỹ đất và các UBND các 
xã có công trình đi qua quan tâm, hỗ 
trợ EVNNPT sớm đẩy nhanh các bước 
thực hiện trình tự thủ tục trong công 
tác BTGPMB của dự án.

Đối với Dự án đường dây 220kV 
Chơn Thành - Bến Cát, đoạn tuyến 

BÀN GIẢI PHÁP THÁO GỠ VƯỚNG MẮC MẶT BẰNG
DỰ ÁN TRUYỀN TẢI ĐIỆN ĐI QUA TỈNH BÌNH DƯƠNG

Ngày 11/5, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) - Phạm Lê Phú đã có 
buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - Võ Văn Minh bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc 
mặt bằng các dự án truyền tải điện đi qua địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú nghe báo báo tiến độ 
thi công TBA 500kV Đức Hoà
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đường dây qua địa bàn tỉnh Bình Dương có chiều dài 
tuyến 49,5 km, bao gồm 112 vị trí móng. Hiện dự án vướng 
mắc mặt bằng tập trung tại huyện Bàu Bàng,….

Để đảm bảo tiến độ dự án, EVNNPT kiến nghị UBND 
tỉnh Bình Dương có ý kiến với UBND huyện Bàu Bàng, 
Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã khẩn trương 
hoàn thiện phê duyệt phương án 15 hộ dân/tổ chức chi trả 
tiền bàn giao mặt bằng trước ngày 20/5/2022. Đồng thời, 
chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động các hộ 
dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng và tạo điều kiện thi công 
các vị trí móng trụ còn lại xong trước ngày 30/5/2022.

Ngoài ra, để đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Bình 
Dương trong những năm tới, EVNNPT cũng sẽ đầu tư 10 
dự án truyền tải điện khác. Các dự án này có nhiệm vụ đảm 
bảo an toàn vận hành, nâng cao độ tin cậy nhằm đáp ứng 
nhu cầu cung cấp điện cho phụ tải tỉnh Bình Dương phục 
vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương 
và các địa phương trong khu vực. Đồng thời chống quá tải 
cho TBA 220kV hiện hữu, giảm tổn thất điện năng và ổn 
định hệ thống điện.

Đây đều là những dự án trọng điểm cấp bách và 
phải hoàn thành trong giai đoạn 2022-2025, hiện vẫn còn 
những vướng mắc về thủ tục đầu tư vì vậy EVNNPT/SPMB 
kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương quan tâm hỗ trợ, tạo 
điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ cũng như hoàn thành 
việc đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Bình Dương trong 
những năm tới.

Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Dương và ông Nguyễn Văn Dành - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Dương đánh giá cao những nỗ lực của 
EVN nói chung và EVNNPT nói riêng trong những năm qua 
đã luôn đảm bảo “điện đi trước một bước”, qua đó đã giúp 
tỉnh Bình Dương bứt phát trong phát triển kinh tế xã hội 
của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương hết sức ghi nhận 
những nỗ lực của EVNNPT/SPMB trong thời gian qua đã 
luôn bám sát chính quyền địa phương, người dân có dự 
án đi qua để tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tuy nhiên, tiến độ 2 dự án truyền tải trên hiện nay 
vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu tiến độ đặt ra và tiềm ẩn 
nhiều nguy cơ chậm tiến độ dự án. Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Dương yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan 
cần quyết liệt hơn nữa để tháo gỡ vướng mắc mặt bằng 
cho dự án đáp ứng yêu cầu tiến độ của EVNNPT.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu các sở, 
ngành, địa phương trong tỉnh rà soát kỹ tất cả các dự án 
EVNNPT đang thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh   bố trí 
quỹ đất phù hợp để EVNNPT triển khai các dự án nhằm 
đáp ứng nhu cầu điện tăng trưởng cao của tỉnh trong thời 
gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng đề nghị 
EVNNPT/SPMB trong quá trình triển khai dự án nếu có 
vướng mắc cần báo cáo lãnh đạo tỉnh ngay để tỉnh kịp 

thời hoặc từng bước tháo gỡ, chung sức cùng EVNNPT 
hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đồng thời cũng đã 
giúp tỉnh Bình Dương trong việc đảm bảo nguồn điện 
phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Một số hình ảnh:

Ông Trương Hữu Thành - Giám đốc SPMB báo cáo 
tại buổi làm việc

Buổi làm việc giữa Tổng giám đốc EVNNPT với Chủ tịch 
UBND tỉnh BÌnh Dương diễn ra vào ngày 11/5

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương và các sở ngành liên quan 
chụp ảnh cùng Lãnh đạo EVNNPT và các đơn vị trực thuộc

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú tặng quà lực lượng thi 
công vị trí 27 thuộc nhánh rẽ 500kV của TBA 500kV Đức Hoà
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Toàn thể cán bộ đảng viên, cán 
bộ chủ chốt của Công đoàn, 
Đoàn thanh niên của EVNNPT 

và các đơn vị thành viên đã tham gia 
lớp học tại cơ quan EVNNPT và các 
điểm cầu truyền hình trên cả nước. 
Đ/c Nguyễn Tuấn Tùng - Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT chủ trì 
lớp học. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn 
Viết Thông - Nguyên Tổng thư ký 
Hội đồng Lý luận Trung ương trực 
tiếp báo cáo nội dung Hội nghị TW 
4 khóa XIII.

Đ/c Nguyễn Tuấn Tùng - Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT đã 
phát biểu chỉ đạo tại lớp học: Việc 
tổ chức lớp học lần này nhằm thực 
hiện  Kế hoạch số 17-KH/ĐU, ngày 
14/3/2022 của Đảng ủy Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam (EVN) và Kế hoạch 
số  14-KH/ĐU, ngày 18/3/2022 của 
Đảng ủy  EVNNPT  về nghiên cứu, 
học tập, quán triệt và triển khai thực 
hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị 
TW 4 khóa XIII gắn với học tập, quán 
triệt Kết luận số 01-KL/TW tiếp tục 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của 
Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó Đảng 
ủy EVNNPT triển  khai quán triệt Kết 
luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành 
Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 
thống chính trị.

Để đưa Nghi quyết TW 4 khóa XIII 
đi vào cuộc sống và áp dụng các kết 
luận, quy định của Trung ương Đảng 

ĐẢNG ỦY EVNNPT 
NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT KẾT LUẬN, QUY ĐỊNH CỦA HỘI NGHỊ 

LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Ngày 01/4/2022 tại Hà Nội, Đảng ủy EVNNPT đã  tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực 
hiện Kết luận, Quy định của  Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị TW4 khóa 
XIII). Kết luận số 01-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức trực tuyến từ Đảng ủy EVNNPT với điểm cầu kết 
nối truyền hình tại các đơn vị.

Đảng ủy EVNNPT tổ chức quán triệt Nghi quyết TW 4 khóa XIII

Đ/c Nguyễn Tuấn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT
 phát biểu chỉ đạo tại lớp học
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vào thực tiễn của đơn vị, Bí thư Đảng 
ủy EVNNPT đề nghị các học viên tập 
trung lắng nghe, tích cực thảo luận, 
tham gia ý kiến để tiếp thu và tổ chức 
thực hiện thật tốt Kết luận, Quy định 
mới của Trung ương. Giao các Đảng 
ủy trực thuộc chỉ đạo các tổ chức 
đoàn thể triển khai thực hiện Kết luận 
số 21-KL/TW, tạo  điều kiện để cán bộ, 
đảng viên, công nhân viên được học 
tập và thực hiện tốt Kết   luận, Quy 
định của Hội nghị Trung ương 4 khóa 
XIII gắn với nhiệm vụ được giao.

Tại lớp học, Phó Giáo sư, Tiến sỹ 
Nguyễn Viết Thông - Nguyên Tổng 
thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương 
đã báo cáo 3 chuyên đề của Nghị 
quyết TW 4 khóa XIII:

Chuyên đề 1: Kết luận số 21-KL/
TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và hệ thống chính trị.

Chuyên đề 2: Kết luận số 01 KL/
TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-
CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chuyên đề 3: Quy định số 37-
QĐ/TW về những điều đảng viên 
không được làm.

Với kiến thức uyên thâm, kinh 
nghiệm 3 khóa từng đảm nhiệm Tổng 
thứ ký Hội đồng lý luận Trung ương 
của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết 
Thông. Các chuyên đề của Nghị quyết 
đã được diễn đạt rất dễ hiểu, nhưng 

rất sâu sắc, đi sâu phân tích các ý, đôi 
khi là các từ mấu chốt trong mỗi văn 
kiện; làm nổi bật các đường lối, chủ 
trương của Trung ương Đảng để cho 
các cán bộ, đảng viên dễ nắm bắt, dễ 
hiểu và dễ vận dụng, cụ thể hóa vào 
các điều kiện của ngành, của Tổng 
Công ty và  đơn vị.

Để cụ thể hóa các Kết luận, Quy 
định của Hội nghị TW 4 khóa XIII, 
Đảng ủy EVNNPT đã xây dựng Kế 
hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/
TW. Trong đó đã tập trung: Nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm 
chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu 
của các cấp uỷ và cán bộ, đảng viên, 
người lao động; tạo bước chuyển 
biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong 
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
và hệ thống chính trị. Quá trình thực 
hiện Kết luận 21-KL/TW phải đồng bộ, 
gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đảng các cấp, Kết luận số 01-KL/
TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; Quy định 
số 37-QĐ/TW về những điều đảng 
viên không được làm, các quy định về 
trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 
đảng viên; tạo bước chuyển biến tích 
cực, mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh 
vực trong toàn Đảng bộ.

Để thực hiện có hiệu quả nội 
dung Kết luận số 21-KL/TW, đ/c Vũ 
Hồng Nguyên - Phó Bí thư Đảng ủy 
EVNNPT đã nêu rõ 12 nhiệm vụ trọng 

tâm mà các cấp uỷ, tổ chức Đảng, 
Công đoàn và Đoàn thanh niên 
trong toàn EVNNPT cần tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Theo đó 
cần tập trung vào một số nội dung 
chủ yếu sau: Triển khai thực hiện có 
hiệu quả Chỉ thị số 02-CT/ĐUK của 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW 
về nâng cao chất lượng công tác đào 
tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Xây 
dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 
21-KL/TW phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của 
đơn vị; bổ sung, lồng ghép nội dung 
này vào Chương trình hành động 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
các cấp. Thực hiện nghiêm việc tự 
phê bình và phê bình trong sinh 
hoạt đảng, gắn với việc tu dưỡng, rèn 
luyện, nêu gương của cán bộ, đảng 
viên. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý 
nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm. 
Tập trung rà soát hoàn thiện các quy 
chế, quy định của chuyên môn đồng 
bộ, thống nhất với quy chế, quy định 
của cấp ủy. Phát huy vai trò giám sát, 
phản biện của các tổ chức đoàn thể 
và người lao động trong công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng.

Để thực hiện Nghị quyết TW 
4 khóa XIII có hiệu quả, tạo bước 
chuyển biến mới trong công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy vai 
trò lãnh đạo toàn diện của Đảng 
trong hoạt động của EVNNPT. Đảng 
ủy EVNNPT đã chỉ đạo các đồng chí 
bí thư đảng ủy, giám đốc đơn vị trực 
thuộc xây dựng chương trình hành 
động phù hợp với chức năng, nhiệm 
vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị 
cũng như xây dựng chương trình 
hành động của từng cá nhân phù 
hợp với chức trách, nhiệm vụ được 
giao. Việc cụ thể hóa các Nghị quyết 
của Trung ương Đảng và Đảng ủy 
cấp trên sẽ góp phần để EVNNPT 
hoàn thành mục tiêu Chiến lược 
của EVNNPT là: “Phát triển EVNNPT 
đến năm 2025 trở thành một trong 
các tổ chức truyền tải điện thuộc 10 
nước hàng đầu châu Á và đến năm 
2030 đạt trình độ tiên tiến trên thế 
giới trong lĩnh vực truyền tải điện”.

Quang Thắng

Các đại biểu tham gia quán triệt Nghi quyết TW 4 khóa XIII

Ñieän & Ñôøi soáng     14

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏCî



Đến dự và chỉ đạo Đại hội có 
đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, 
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 

Công ty; đồng chí Phạm Khắc Phương, 
ủy viên BCH Đảng bộ, Phó phòng Kỹ 
thuật an toàn cùng toàn thể 36 đồng 
chí đại biểu đại diện cho đoàn viên 
thanh niên toàn Công ty.

Đại hội đã đánh giá, tổng kết 
việc  thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 
2017 - 2022 của Ban CH Đoàn NPTS, 
đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm 
vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022  - 
2027  nhằm xây dựng tổ chức Đoàn 
vững mạnh, hình thành lớp thanh 
niên thời kỳ mới có tinh thần yêu 
nước, bản lĩnh chính trị vững vàng, 
nêu cao tinh thần xung phong, tình 
nguyện, góp phần cùng Đảng ủy, Ban 
Lãnh đạo Công ty hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ và kế hoạch đề ra.

Tại Đại hội, đại diện các chi đoàn 
cơ sở đã trình bày tham luận về tổng 
kết các kết quả đã đạt được trong 
nhiệm kỳ vừa qua, từ đó đánh giá rút 
kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt các 
nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Theo đó, Đoàn Thanh niên NPTS 
chính thức ra mắt và đi vào hoạt động 
từ tháng 9/2017 trên cơ sở tiếp nhận 
và tổ chức lại Đoàn TN của các đơn vị 
Đoàn thuộc Đoàn TN Công ty Truyền 
tải điện 1, 2, 3 và 4. Tổng số đoàn 
viên thanh niên của NPTS tính đến 
tháng 3/2022 là 144 đoàn viên thanh 
niên. Đây là giai đoạn Công ty và các 
Trung tâm DVKT mới được thành lập, 
đổi mới về tổ chức sản xuất, thay đổi 
về mọi mặt tổ chức, cùng với đó là sự 

gia tăng khối lượng công việc đảm 
nhận, cũng là thời điểm hệ thống lưới 
Truyền tải đưa vào nhiều Trạm, ngăn 
lộ, thiết bị và đường dây mới. 

Tình hình đó đã làm cho đội ngũ 
đoàn viên, thanh niên cũng như các 
hoạt động thường niên không tránh 
khỏi bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, được 
sự lãnh đạo của Đảng  uỷ, Ban lãnh 
đạo Công ty và các Trung tâm, được 
sự ủng hộ của Ban chấp hành Công 
Đoàn, Đoàn EVNNPT, Ban chấp hành 
đã từng bước chỉ đạo đội ngũ đoàn 
viên, thanh niên đóng vai trò xung 
kích trong các hoạt động chính của 
Công ty và đã đạt được một số kết 
quả đáng khích lệ.

Trong khuôn khổ Đại hội, với sự 
đồng thuận nhất trí cao, Đoàn thanh 
niên NPTS đã bầu ra Bí thư Đoàn và 
Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh khóa II, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 
Kết quả, đồng chí Đỗ Nhật Minh đã 
trúng cử Bí thư Đoàn TN Công ty.

Cùng với đó, Đại hội cũng đã tiến 
hành bầu  đại biểu đi dự Đại hội đại 
biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh EVNNPT 
lần thứ III.

Thay mặt BCH Đoàn nhiệm kỳ 
mới, đồng chí Đỗ Nhật Minh đã cảm 
ơn sự tin tưởng của Lãnh đạo Công 
ty và quyết tâm cùng BCH Đoàn tiếp 
tục phát huy mạnh mẽ sự sáng tạo, 
trí tuệ, tinh thần xung kích của tuổi 
trẻ NPTS nhằm hoàn thành nhiệm vụ 
được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng 
chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Công ty đã chúc mừng BCH 
Đoàn nhiệm kỳ mới, đồng thời khẳng 
định vai trò nòng cốt của lực lượng 
thanh niên trong sự phát triển của 

ĐOÀN THANH NIÊN NPTS 
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

LẦN II, NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Chiều ngày 12/4 tại Hà Nội, Đoàn thanh niên Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải 
điện (NPTS) đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 2, 
nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty 
phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
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NPTS, đồng chí tin tưởng và giao nhiệm vụ cho BCH Đoàn 
tiếp tục phát huy hơn nữa khả năng và sự nhiệt huyết của 
tuổi trẻ để xây dựng Công ty ngày một vững mạnh.

Một số hình ảnh:

  

Đại hội biểu quyết với sự thống nhất cao

 

Tiến hành bầu BCH Đoàn khóa II

 

Đồng chí Đỗ Nhật Minh - Bí thư Đoàn TN NPTS khóa II 
phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đoàn TN khóa II, 

nhiệm kỳ 2022-2027

Mạnh Đức

Để chuẩn bị cho kỳ đại  hội  thể thao lớn 
nhất Đông Nam Á, Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc đã xây dựng kế hoạch, phương 
án cấp điện cụ thể linh hoạt và an toàn.

Theo ông  Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc 
EVNNPC cho biết: Đến nay, 11 Công ty Điện lực 
tỉnh/thành phố trực thuộc EVNNPC (Bắc Ninh, Bắc 

Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, Hòa Bình, Ninh 
Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Phú Thọ và Vĩnh Phúc) đã 
hoàn tất phương án đảm bảo cung cấp điện cho các địa 
điểm thi đấu, nơi lưu trú và tập luyện của các vận động 
viên tham gia SEA Games 31.

Tính đến hết 05/05/2022, các Điện lực đã hoàn tất 
diễn tập đảm bảo cung cấp điện SEA Games 31. Theo 
phương án đảm bảo điện, tất cả những địa điểm đặc 
biệt quan trọng đều được EVNNPC cấp điện bằng 2 
nguồn điện lưới và có máy phát điện dự phòng. EVNNPC 
không thực hiện ngừng giảm cung cấp điện lưới điện 
cao, trung, hạ thế từ ngày 05/05 đến ngày 23/05/2022, 
trường hợp sự cố bất khả kháng sẽ sẵn sàng phương án 
khắc phục nhanh nhất và có nguồn cấp điện dự phòng.

Để chuẩn bị cho đại hội thể thao lớn nhất Đông 
Nam Á, Công ty TNHH MTV Hải Dương (EVNNPC) đã xây 
dựng kế hoạch, phương án cấp điện cụ thể linh hoạt 
và an toàn. Công ty đã lắp đặt vận hành một máy phát 
điện dự phòng nóng với công suất 250kVA đặt tại nhà 
thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương. Ông Vũ Đức 
Huy - Giám đốc Điện lực thành phố Hải Dương cho biết, 
đơn vị đã lên kế hoạch ưu tiên định kỳ kiểm tra toàn bộ 
đường dây trung thế, trạm, máy biến áp chuyên dùng, 
tăng cường đo phát nhiệt bằng camera nhiệt để phát 
hiện tiếp xúc đầu cáp, đầu cốt, các điểm lèo và các thiết 
bị đóng cắt. Trường hợp thiết bị hỏng hoặc phát hiện 
nguy cơ sẽ thay thế sửa chữa ngay để không xảy ra sự cố 
chủ quan với lưới điện khu vực trực tiếp cấp điện phục 
vụ SEA Game 31, lập các phương án với các kịch bản 
tình huống xảy ra sự cố và diễn tập thực tế nhằm đảm 
bảo vận hành thông suốt cấp điện cho SEA Games 31. 
Đơn vị cũng đồng thời bố trí lực lượng thường trực tại 
chỗ vận hành và xử lý sự cố tại các khu vực trạm biến 
áp và tại khu vực cấp điện cho nhà thi đấu, sẵn sàng 
phối hợp với các bộ phận liên quan trong thời gian diễn 
ra các trận đấu để có phương án đảm bảo khôi phục 
cấp điện nhanh nhất nếu sự cố mất điện lưới. Trong thời 
gian diễn ra các môn thể thao tại SEA Games 31, PC Hải 
Dương đã và đang triển khai các giải pháp đảm bảo cấp 
điện ổn định cho địa điểm thi đấu, tập luyện cũng như 
địa điểm lưu trú của Ban tổ chức, các đoàn thể thao, đội 
ngũ phóng viên báo chí trong và ngoài nước... lập các 
phương án sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn 
định cho các trận thi đấu.
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Tại Phú Thọ, nơi diễn ra các 
trận thi đấu bóng đá nam của Bảng 
A, Công ty Điện lực Phú Thọ cũng 
đã thành lập Ban chỉ đạo công tác 
cấp điện Sea Games 31 và xây dựng 
phương án cấp điện tổng thể, phối 
hợp với Sở VH-TD-TT tỉnh Phú Thọ 
lắp đặt 03 máy phát điện dự phòng 
cấp điện cho hệ thống 04 cột đèn 
chiếu sáng khu vực sân cỏ, các bảng 
điện tử, chiếu sáng các phòng chức 
năng khu vực khán đài A, khán đài B, 
màn hình Led, xe màu truyền hình…, 
bố trí lực lượng trực vận hành tại các 
địa điểm liên quan đến việc tổ chức 
Sea Games 31. Tại các địa điểm làm 
sân tập cho các đội bóng (SVĐ Tam 
Nông, SVĐ Bãi Bằng), Công ty Điện 
lực Phú Thọ đã chỉ đạo Điện lực Tam 
Nông, Điện lực Phù Ninh làm việc với 
Ban tổ chức về nhu cầu công suất, 
bố trí các máy phát điện dự phòng 
để đảm bảo độ tin cậy cung cấp 
điện. Công ty Điện lực Phú Thọ đã 

thực hiện nâng công suất các Trạm 
biến áp, tổng rà soát kiểm tra, khắc 
phục các tồn tại, khiếm khuyết trên 
lưới đảm bảo cấp điện ổn định cho 
sự kiện, chuẩn bị các phương án dự 
phòng tại các địa điểm thi đấu, luyện 
tập, ăn, nghỉ của các đoàn Vận động 
viên, Ban tổ chức…

Tại Quảng Ninh, tỉnh miền Bắc 
có đến 15 địa điểm sẽ tham gia tổ 
chức SEA Game 31, bao gồm nhà thi 
đấu, sân vận động, Cung quy hoạch 
Hội chợ và triển lãm cùng hơn một 
chục khách sạn tổ chức lưu trú dành 
cho vận động viên, ban tổ chức các 
môn thi đấu,…, Công ty Điện lực 
Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) cũng 
đã sẵn sàng hai nguồn điện lưới và 
máy phát điện dự phòng, lực lượng 
ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng,… 
để sẵn sàng đảm bảo cung ứng điện 
an toàn, ổn định.

EVNNPC SẴN SÀNG CÁC PHƯƠNG ÁN 
ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN CHO SEA GAMES 31, ASEAN PARA GAMES 11

Thứ trưởng Bộ Công Thương - Đặng Hoàng An kiểm tra tình hình cấp điện 
tại SVĐ Cẩm Phả (Hạ Long)

Điện lực TP Nam Định lắp MBA dự phòng tại SVĐ Thiên Trường
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Tại buổi kiểm tra và làm việc 
với Công ty Điện lực Quảng Ninh về 
phương án cung cấp điện tại các địa 
điểm tổ chức thi đấu SEA Games 31 
trên địa bàn tỉnh do Thứ trưởng Bộ 
Công Thương Đặng Hoàng An chủ 
trì,   ông Nguyễn Thanh Tĩnh - Giám 
đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh 
cho biết: Đến nay, PC Quảng Ninh đã 
thực hiện kiểm tra, xử lý triệt để các 
khiếm khuyết trên lưới điện để đảm 
bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy 
cho các địa điểm thi đấu, tập luyện, 
lưu trú của các đoàn tham dự trong 
suốt thời gian diễn ra SEA Games 31. 
Đặc biệt, tại những nơi có địa điểm 
thi đấu (Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả), 
Điện lực các địa phương đã tiến hành 
tổng kiểm tra kỹ thuật, an toàn; kiểm 
tra tình trạng mang tải của đường 
dây và các thiết bị trên đường dây, 
trạm biến áp; làm việc với các khách 
hàng kiểm tra đường dây và thiết bị 
phần khách hàng quản lý để đảm 
bảo vận hành an toàn. Trong ngày 
03/05-04/05, Điện lực các địa phương 
cũng đã tổ chức thực hiện diễn tập 

nơi có các đường dây cấp điện cho 
các địa điểm tổ chức các môn thi đấu 
SEA Games 31. Ngoài ra, các Điện lực 
cũng đã chủ động phối hợp với chính 
quyền địa phương, các đơn vị đăng 
cai các địa điểm thi đấu, lưu trú để 
phối hợp kiểm tra toàn bộ hệ thống 
điện, máy phát điện dự phòng.

Để đảm bảo điện cho SEA Game 
31, Thứ trưởng Bộ Công Thương 
Đặng Hoàng An yêu cầu ngành Điện 
phải cấp điện an toàn,  ổn định nhất. 
Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện 
trường và nghe ý kiến của các đơn 
vị, Thứ trưởng nhấn mạnh: Trong 11 
tỉnh, thành phố ở miền Bắc, Quảng 
Ninh là địa phương đăng cai nhiều 
môn thi đấu nhất, chỉ sau thủ đô Hà 
Nội, do đó, Bộ Công Thương đánh 
giá cao công tác triển khai nghiêm 
túc, hiệu quả của tỉnh Quảng Ninh, 
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và 
Công ty Điện lực Quảng Ninh để đảm 
bảo cung cấp điện an toàn, ổn định 
cho SEA Games 31. Tuy nhiên, SEA 
Games 31 có vai trò rất quan trọng, 
không chỉ đối với Việt Nam mà với cả 

khu vực, khi lần đầu tiên sau 2 năm 
dịch bệnh mới có cơ hội để vận động 
viên các nước thi tài trực tiếp và Việt 
Nam lại có vinh dự là nước đăng cai 
tổ chức, do vậy Tổng Công ty Điện lực 
miền Bắc và các Công ty Điện lực cần 
coi đây là nhiệm vụ chính trị hết sức 
quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến 
uy tín quốc gia, của địa phương nên 
phải nỗ lực cao nhất, phải đảm bảo 
cấp điện an toàn ổn định nhất, tuyệt 
đối không được phép lơ là, chủ quan 
ngay cả trong trường hợp đã chuẩn 
bị rất kỹ.

Đại diện EVNNPC, ông Vũ Anh 
Phương - Phó Tổng Giám đốc Tổng 
công ty cũng khẳng định, đến thời 
điểm này, EVNNPC đảm bảo cấp điện 
từ ít nhất hai nguồn điện lưới và có 
dự phòng cho 60 địa điểm diễn tập, 
tổ chức thi đấu và lưu trú (khách 
sạn) trên địa bàn 11 tỉnh miền Bắc tổ 
chức các môn thi đấu SEA Games 31. 
Tổng công ty đã lập danh sách trực 
gồm đại diện lãnh đạo Tổng công 
ty, lãnh đạo một số các Ban chuyên 
môn trực trong suốt thời gian diễn ra 
SEA Games 31 và ASEAN Para Games 
11. Cùng với đó các Công ty Điện lực 
như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, 
Hải Phòng, Hà Nam, Hòa Bình, Ninh 
Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Phú 
Thọ và Vĩnh Phúc đảm bảo bố trí lực 
lượng ứng trực 24/24, sẵn sàng vật 
tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ 
thống thông tin liên lạc và phương 
tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý 
khi xảy ra sự cố.

Để chuẩn bị các phương án cấp 
điện cho SEA Game 31, ngay từ Quý 
I/2022, các đơn vị của EVNNPC cũng 
tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử 
lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết 
bị nguồn, lưới điện, phát quang hành 
lang đảm bảo an toàn tuyến dây; phối 
hợp với các cấp chính quyền, công 
an, quân đội tại địa phương rà soát, 
xây dựng và triển khai các phương án 
bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống 
cháy nổ cho các công trình điện và địa 
điểm điều hành lưới điện để đảm bảo 
quản lý vận hành thông suốt và tổ 
chức cung cấp điện ổn định trong các 
ngày diễn ra SEA games 31.

Bình Nguyên

Điện lực Phủ Lý (PC Hà Nam) kiểm tra máy phát điện dự phòng
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Tham dự buổi làm việc về phía 
PTC1 có đồng chí Đỗ Mạnh 
Chung - Phó phòng Kỹ thuật 

làm trưởng đoàn cùng đại điện các 
phòng Điều độ, phòng Viễn thông và 
Công nghệ thông tin, phòng An toàn, 
phòng Kỹ thuật, phòng Kiểm tra, 
thanh tra và pháp chế. Về phía TTĐ 
Ninh Bình có đồng chí Vũ Văn Lộc - 
Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc; 
đồng chí Hoàng Ngọc Dũng - Phó 
Giám đốc cùng đại diện các phòng Kỹ 
thuật, Kế hoạch Vật tư và Tổ Thao tác 
lưu động (TTLĐ) Nam Định.

Theo chương trình, các hoạt 
động SEA Games 31 sẽ diễn ra từ 
ngày 06/5 đến ngày 23/5/2022. 
Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ 
Seagame 31 diễn ra tại các tỉnh Nam 
Định, Ninh Bình, Hà Nam thuộc địa 
bàn TTĐ Ninh Bình quản lý, đồng 
chí Hoàng Ngọc Dũng - Phó Giám 
đốc TTĐ Ninh Bình chia sẻ: Đơn vị đã 
xây dựng phương án đảm bảo cung 

cấp điện phục vụ SEA Game 31 tại 
các trạm biến áp (TBA) 220kV Nam 
Định (nơi diễn ra các trận bóng đá 
nam tại sân vận đông Thiên Trường), 
trạm 220kV Ninh Bình (nơi đăng cai 
tổ chức thi đấu môn Karate tại nhà 
thi đấu tỉnh Ninh Bình) và trạm 220kV 
Phủ Lý (nơi đăng cai tổ chức thi đấu 
môn futsal tại tỉnh Hà Nam), chuẩn bị 
sẵn sàng vật tư thiết bị dự phòng, hệ 
thống thông tin liên lạc và phương 
tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý 
các tình huống xảy ra. 

Tại các TBA đã thực hiện xong 
công tác thí nghiệm định kỳ tại các 
ngăn lộ phục vụ SEA Game 31; tăng 
cường công tác soi phát nhiệt, xử 
lý xong các khiếm khuyết, theo dõi 
thường xuyên tình trạng mang tải 
của MBA, kiểm tra công tác phòng 

Đảm bảo cung cấp điện an toàn cho SEA Games 31
Sáng ngày 06/5/2022, tại Trạm biến áp 220kV Nam Định, PTC1 đã có buổi làm việc với Truyền tải điện 

(TTĐ) Ninh Bình về công tác đảm bảo cung cấp điện phục vụ SEA Games 31 tại một số xuất tuyến cung cấp 
điện chính cho địa điểm tổ chức thi đấu trên địa bàn tỉnh Nam Định.

 Đoàn công tác kiểm tra vận hành MBA AT3 cung cấp điện 
cho khu vực sân vận động Thiên Trường

Ông Đỗ Hồng Quân - Phó phòng Điều độ PTC1 (thứ 2 bên trái sang) kiểm tra 
công tác vận hành các ngăn lộ chính phục vụ SEA Game tại nhà 22kV 

trạm 220kV Nam Định
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chống cháy nổ… và bố trí lịch trực 
tăng cường lãnh đạo trạm trong thời 
gian diễn ra các trận thi đấu.

Ngoài ra TTĐ Ninh Bình còn làm 
việc với Điện lực, chính quyền các địa 
phương để phối hợp trong công tác 
vận hành lưới điện phục vụ đảm bảo 
an toàn cung cấp điện cho các địa 
điểm diễn ra các hoạt động liên quan 
đến SEA Games 31.

  Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng 
chí Đỗ Mạnh Chung - Phó phòng Kỹ 
thuật nhấn mạnh: SEA Games 31 có 
vai trò rất quan trọng, không chỉ đối 
với ngành Điện mà còn thể hiện sự 
uy tín của Việt Nam với bạn bè Đông 
Nam Á và thế giới, do vậy PTC1 luôn 
coi đây là nhiệm vụ chính trị quan 
trọng hàng đầu, nên chúng ta phải nỗ 
lực cao nhất, phải đảm bảo cấp điện 
an toàn ổn định nhất, tuyệt đối không 
được phép lơ là, chủ quan để chung 

tay góp phần vào việc tổ chức thành 
công SEA Games 31.

Ngay khi nhận được kế hoạch 
cụ thể về các địa điểm diễn ra các 
sự kiện, các môn thi đấu của SEA 
Games 31 và các Văn bản chỉ đạo của 
Tổng công Truyền tải điện Quốc gia 
(EVNNPT), Công ty Truyền tải điện 1 
(PTC1), TTĐ Hà Nội đã phối hợp với 
các bên liên quan như: Các Công ty 
Điện lực, các Trung tâm điều độ A0, 
A1, điều độ Điện lực, các Đơn vị thi 
công, thí nghiệm và có những chỉ đạo 
tại Văn bản số 299/TTĐHN-KT ngày 
27/4/2022 về việc tăng cường quản 
lý vận hành đảm bảo cung ứng điện 
phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam 
Á lần thứ 31 tập trung vào các vấn đề 
trọng tâm như:

  Lập phương án đảm bảo cung 
ứng điện. Chủ động phối hợp với chính 
quyền địa phương để nắm bắt thời 

gian, địa điểm diễn ra các sự kiện quan 
trọng như Lễ khai mạc, bế mạc, các địa 
điểm thi đấu. Không thực hiện cắt điện 
làm ảnh hưởng đến khu vực có yêu 
cầu đảm bảo điện, trừ trường hợp xử 
lý sự cố hoặc trường hợp đặc biệt có sự 
chỉ đạo của EVN, EVNNPT, PTC1. Chuẩn 
bị vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, 
hệ thống thông tin liên lạc và phương 
tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý khi 
xảy ra sự cố. Tăng cường kiểm tra thiết 
bị trên hệ thống điện, ngăn ngừa sự 
cố và chuẩn bị phương án xử lý nhanh 
khi sự cố xảy ra. Kiểm tra, xử lý những 
tồn tại của các thiết bị trạm biến áp, 
đường dây, đặc biệt các trạm biến áp 
và đường dây vận hành tải cao, các 
tuyến đường dây 500kV Bắc - Nam; các 
đường dây, trạm biến áp 500kV, 220kV 
liên quan cấp điện khu vực Thành phố 
Hà Nội.

 Lê Quốc

 Công nhân QLVH Đội TTĐ Hà Nội 2 phối hợp với Công an, chính quyền địa phương đi tuần tra,  
tuyên truyền hành lang an toàn lưới điện
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Cụ thể, các công trình của EVN 
đạt giải gồm:

“Xây dựng giáo trình đào tạo cho 
công nhân lao động tuyển dụng mới 
và công nhân chuyển đổi nghề theo 
hướng nâng cao kiến thức thực tế” 
của kỹ sư Hoàng Ngọc Chung (Công 
ty Điện lực Quảng Nam), đạt giải Ba.

“Tính toán tổn thất điện năng 
hàng ngày theo cấp điện áp từ đo xa” 
của kỹ sư Huỳnh Thảo Nguyên (Công 
ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng), đạt 
giải khuyến khích.

“Giải pháp giám sát tự động quá 
trình ghi chỉ số, phúc tra chỉ số trước 
khi phát hành hóa đơn tiền điện của 
Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng” 
của Thạc sĩ Bùi Văn Minh (Công ty 

TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng), đạt giải 
khuyến khích.

 “Giải pháp liên thông văn bản 
điện tử giữa chương trình CPC-
eOffice và các chương trình Quản lý 
văn bản của chính quyền địa phương” 
của nhóm tác giả Hà Thanh Long, 
Phan Quang Nhật, Nguyễn Duy 
Bình (PC Thừa Thiên Huế) và Trần Thị 
Thanh Dung, Nguyễn Quốc Bảo (Ban 
Viễn thông và Công nghệ thông tin 
EVNCPC), đoạt giải khuyến khích.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn 
quốc lần thứ 16 được khởi động trong 
2 năm 2020 -  2021,  là giai đoạn dịch 
bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng rất lớn. 
Tuy nhiên, vẫn có 550 giải pháp được 
gửi  dự thi. Có 55 tỉnh, thành phố, bộ, 
ngành gửi hồ sơ tham dự. Các giải pháp 

dự thi được chia theo 6 lĩnh vực: Công 
nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ 
khí tự động hóa, xây dựng, giao thông 
vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; 
nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên môi 
trường; y, dược; giáo dục, đào tạo.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn 
quốc được tổ chức từ năm 1989. Sau 
hơn 30 năm, có khoảng 7.000 giải 
pháp dự thi và gần 1.000 giải pháp 
được trao giải. Các tác giả được vinh 
danh là nhà khoa học, nông dân, 
công nhân có các sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật trên cả nước. Các giải pháp đạt 
giải đã được ứng dụng rộng rãi trong 
sản xuất và đời sống, giải quyết các 
yêu cầu của thực tiễn, mang lại hiệu 
quả kinh tế - xã hội cao.

Hà Ngân

EVN CÓ 4 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC VINH DANH 
TẠI GIẢI THƯỞNG VIFOTEC LẦN THỨ 16

Vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội 
thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc (VIFOTEC) lần thứ 16. Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có 4 công 
trình được trao giải.

Kỹ sư Hoàng Ngọc Chung - Công ty Điện lực Quảng Nam (thứ 5 từ trái sang hàng đầu) nhận giải Ba
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Trên cơ sở định hướng ứng 
dụng KHCN vào công tác quản 
lý vận hành và đầu tư phát triển 

lưới điện giai đoạn 2020 - 2025 của 
Tổng công ty Điện lực miền Trung, 
PC Đà Nẵng đã chủ động xây dựng 
kế hoạch triển khai đề án ứng dụng 
KHCN trong công tác quản lý vận 
hành tại Điện lực Đà Nẵng giai đoạn 
2020 - 2025 nhằm đáp ứng chương 
trình lưới điện thông minh và ứng 
dụng chuyển đổi số, ứng dụng công 
nghệ của cuộc Cách mạng 4.0.

Theo đó, Công ty tập trung vào 3 
hợp phần trọng tâm là: Tự động hóa 
lưới điện phân phối, Ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công tác quản 
lý vận hành và vận hành hệ thống 
điện, Ứng dụng khoa học công nghệ 
trong công tác quản lý vận hành hệ 
thống điện; ước chi phí đầu tư trong 
giai đoạn 2020 - 2025 là khoảng 65,2 
tỷ đồng.

Để triển khai hiệu quả các nhiệm 
vụ trọng tâm trong hoạt động sáng 
kiến và nghiên cứu khoa học, PC Đà 
Nẵng đã thành lập 2 Hội đồng thường 
trực, gồm có: Hội đồng nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ và 
Hội đồng sáng kiến. Trong đó, Chủ tịch 
hội đồng là lãnh đạo Công ty, Uỷ viên 
hội đồng là lãnh đạo, chuyên viên có 
năng lực và nhiều năm kinh nghiệm 
của các phòng ban chuyên môn… 
nhằm tham mưu tốt công tác quản lý 
hoạt động nghiên cứu khoa học của 
đơn vị. Đến nay, các Hội đồng đã tổ 
chức xét duyệt và công nhận được cho 
5 đề tài KHCN cấp cơ sở và hàng trăm 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật với tổng giá 
trị làm lợi hàng chục tỷ đồng.

Bên cạnh đó, PC Đà Nẵng cũng 
khuyến khích, tạo điều kiện cho các 
tác giả/nhóm tác giả thực hiện các 
nghiên cứu, sáng kiến và tham gia các 
hội thi/giải thưởng lớn của tập đoàn, 
thành phố và trung ương. Trong đó, 
PC Đà Nẵng đã có có các công trình, 
đề tài đạt giải cao tại các cuộc thi 
như: 11 công trình đạt giải thưởng 
Sáng tạo khoa học công nghệ Việt 
Nam (VIFOTEC); 2 công trình đạt giải 
Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ III 
do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ 
Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam tổ chức; 1 
giải thưởng Năng lượng bền vững 
lần thứ I do Vụ Năng lượng và Phát 
triển bền vững (Bộ Công Thương) tổ 
chức. Đặc biệt trong năm 2021, giải 
pháp cung cấp điện thông minh cho 

thành phố Đà Nẵng của PC Đà Nẵng 
đã vinh dự đạt giải thưởng Thành 
phố thông minh Việt Nam 2021, 
cùng nhiều giải thưởng cấp thành 
phố và ngành Điện lực…

Thông qua các thành tích đạt 
được, PC Đà Nẵng cũng đã kịp thời 
động viên, khen thưởng và biểu 
dương các đơn vị, cá nhân tiêu biểu, 
có thành tích xuất sắc trong hoạt động 
sáng kiến và nghiên cứu khoa học.

Có thể nói, hoạt động nghiên 
cứu khoa học và sáng tạo đã góp 
phần nâng cao năng suất lao động, 
hiệu quả sản xuất kinh doanh và uy 
tín, thương hiệu, hình ảnh của PC Đà 
Nẵng ngày càng được cải thiện.

Lê Hải

Việc ứng dựng KHCN vào công tác quản lý điều hành và đầu tư phát triển lưới 
điện đã được PC Đà Nẵng triển khai mạnh mẽ thời gian qua

PC Đà Nẵng: 
NHIỀU GIẢI PHÁP KHUYẾN KHÍCH 

SÁNG TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nhằm phát huy các kết quả đạt được trong phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật và nghiên 

cứu khoa học công nghệ (KHCN), PC Đà Nẵng đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để khuyến khích 
cán bộ công nhân viên tham gia tích cực các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học.
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Hội nghị là dịp để Tổng công 
ty, lãnh đạo chính quyền địa 
phương, các khách hàng lớn, 

các đối tác trên địa bàn 27 tỉnh, thành 
phố phía Bắc, trao đổi thông tin về tình 
hình cung cấp điện trong năm 2022; 
tri ân các doanh nghiệp đã có những 
hỗ trợ tích cực nhất trong thực hiện 
chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) 
cùng điện lực miền Bắc. Đây cũng là 
dịp để Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
và chính quyền địa phương các cấp, 
quý khách hàng và đối tác có cơ hội 
thấu hiểu nhau hơn, chia sẻ khó khăn, 
tăng cường quan hệ, hỗ trợ, giúp đỡ 
lẫn nhau, mở rộng hợp tác lâu dài, trên 
quan điểm đôi bên cùng có lợi.

Hoạt động  với phương châm 
“Điện đi trước một bước” và xác định 
mục tiêu “Khách  hàng là trung tâm”, 
trong những năm qua, EVNNPC đã 
không  ngừng  nỗ lực hoàn thiện hạ 
tầng hệ thống điện,  ứng dụng các 
thành tựu của cuộc Cách mạng 4.0, 
tiên phong đi đầu trong công tác 
chuyển đổi số của EVN; công tác quản 
lý, kỹ thuật, vận hành và các dịch vụ 
khách hàng chất lượng ngày càng 
cao,  đáp ứng đủ nhu cầu về điện 
để phục vụ phát triển kinh tế xã hội và 
đời sống sinh hoạt của nhân dân  tại 
27 tỉnh, thành phố miền Bắc.

Với những cơ chế, chính sách của 
Nhà nước là luôn tạo điều kiện 
để  thu hút đầu tư thuận lợi, nhiều 
địa phương ở miền Bắc đã trở thành 
điểm đến của các nhà đầu tư, doanh 
nghiệp trong và ngoài nước. Cùng với 
sự phát triển kinh tế - xã hội tại các địa 
phương, đời sống nhân dân không 
ngừng được nâng cao,  nhu cầu sử 
dụng điện tăng nóng với mức tăng 
trưởng bình quân  miền Bắc liên tục 
trong nhiều năm gần đây đều  trên 
10%/năm, thậm chí  có địa phương 
tăng từ 15-20%.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh  - Chủ tịch Hội 
đồng thành viên Tổng công ty chia 

sẻ, đến hết năm 2021, Tổng công ty 
đang bán điện cho 10,86 triệu khách 
hàng với doanh thu sản xuất 
điện  145.317,93  tỷ đồng.  Đến  nay 
toàn Tổng công ty có  4.486 xã có 
điện lưới quốc gia  đạt tỷ lệ 100%, 

có  7.943.068/8.017.849 hộ dân nông 
thôn có điện, đạt tỷ lệ 99,06%. Trong 
5 năm qua, Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc luôn là đơn vị có tốc độ tăng 
trưởng Điện Thương phẩm cao nhất cả 
nước. Trước sự dịch chuyển đầu tư, sự 
phục hồi kinh tế trong và sau đại dịch 
Covid-19, đến năm 2021, nhiều tỉnh/
thành của miền Bắc có tốc độ tăng 
trưởng phụ tải rất cao như Thanh Hóa 
- 13,59%, Hải Phòng - 15,8%, Hưng 
Yên - 11,3%, Vĩnh Phúc - 11,25%, Lào 
Cai - 13,9%, Bắc Giang - 10,17%,... Kết 
thúc năm 2021, Tổng công ty có điện 
Thương phẩm đạt 81,831 tỷ kWh với 
tỷ lệ tăng trưởng 9,31%, gấp gần 3 
lần mức tăng trưởng điện thương 
phẩm bình quân trong cả nước  và 
là đơn vị có  sản lượng  Điện Thương 
phẩm lớn nhất trong toàn Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam. Năm 2022, khi tình 
hình dịch bệnh dần được khống 
chế, nền kinh tế đã phục hồi và tăng 
trưởng trở lại, dự kiến nhu cầu cung 
cấp điện của khách hàng sẽ phục hồi 
và tăng trưởng mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng 
Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc cho biết, bên cạnh việc hoàn 
thành tốt nhiệm vụ cung ứng đảm bảo 
điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, 

EVNNPC TỔ CHỨC 
HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG NĂM 2022

Ngày 8/4/2022, tại Hà 
Nam, Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc (EVNNPC) tổ chức 
Hội nghị Khách hàng năm 
2022 với chủ đề “EVNNPC 
đồng hành cùng khách 
hàng”.  Hội nghi có sự tham 
gia của hơn  2.000 doanh 
nghiệp, đại diện các cơ quan 
quản lý nhà nước (Bộ Công 
thương), Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam, đại diện lãnh đạo 
tỉnh và các sở ngành 27 tỉnh 
miền Bắc trực tiếp tại Hội 
nghị và qua điểm cầu truyền 
hình trực tuyến tại các tỉnh/
thành phố.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch HĐTV EVNNPC phát biểu tại Hội nghị
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đời sống dân sinh tại 27 tỉnh miền Bắc, 
EVNNPC còn là đơn vị tiên phong thực 
hiện hiệu quả các chương trình về sử 
dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, trong 
đó có chương trình điều chỉnh phụ tải 
(DR) theo đúng chủ trương chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
Nếu như năm 2019, tham gia chương 
trình điều chỉnh phụ tải tự nguyện 
với EVNNPC mới có 2.440 khách hàng 
(chiếm tỷ lệ 84%), thì đến năm 2020, 
chương trình DR của EVNNPC đã thu 
hút 3.303 khách hàng tham gia (đạt tỷ 
lệ 95,4%) và năm 2021 vừa qua đã có 
3.225 khách hàng tham gia điều chỉnh 
phụ tải tự nguyện tại 27 tỉnh miền Bắc 
với tổng tiềm năng tiết giảm khoảng 
1.000 MW điện. Các khách hàng tham 
gia chương trình DR tự nguyện đã 
dịch chuyển thời gian sản xuất đảm 
bảo không ảnh hưởng đến chất lượng 
sản xuất và công suất hoạt động của 
máy móc nhưng vẫn tiết kiệm được 
một sản lượng điện nhất định, đảm 
bảo chia sẻ cùng ngành điện trong 
những thời điểm thời tiết thiên tai 
nắng nóng cực đoan có khó khăn về 
nguồn cung ứng điện phải điều chỉnh 
phụ tải, điều tiết vận hành để đảm bảo 
an ninh năng lượng, an toàn hệ thống 
điện Quốc gia. Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc sẽ nỗ lực tối đa và huy động 
mọi nguồn lực để chuẩn bị cho việc 
cung ứng đủ điện của năm 2022 và 
các năm tiếp theo.

Theo  nội dung Nghị quyết 55/
NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành 
ngày 11/02/2020 về định hướng 

chiến lược phát triển năng lượng 
quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 20/
CT-TTg ngày 07/05/2020 về việc tăng 
cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-
2025 và Quyết định số 279/QĐ-TTg 
năm 2018 của Thủ tướng Chỉnh phủ 
về việc thực hiện Chương trình quản 
lý nhu cầu điện; việc sử dụng điện tiết 
kiệm, hiệu quả là trách nhiệm và sự 
chung tay vào cuộc của chính quyền 
địa phương các cấp, các tổ chức đoàn 
thể, chính trị xã hội, toàn thể khách 
hàng sử dụng điện và nhân dân.

Năm 2022, với thực tế đại dịch 
được kiểm soát, các hoạt động đã 
trở lại bình thường, một số tỉnh có 

Lãnh đạo EVNNPC trao giải cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc 
trong phong trào tiết kiệm điện

Ông Nguyễn Anh Chức - Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam: 
Tỉnh Hà Nam luôn nhận thức 
rõ và chia sẻ khó khăn, áp lực 
với ngành điện trong đầu tư 
nguồn và hệ thống lưới điện 
truyền tải, nhất là trong bối cảnh 
nguồn cung năng lượng sơ cấp 
trong nước ngày càng cạn kiệt, 
tác động của biến đổi khí hậu 
ngày càng nặng nề,…Với trách 
nhiệm của địa phương, trong 
thời gian qua, tỉnh Hà Nam đã và 
đang tích cực triển khai các chủ 
trương, Nghị quyết của Đảng, 
Chính phủ và Bộ Công Thương 
về sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả. Là một trong các địa 
phương đang tập trung   phát 
triển công nghiệp, nhu cầu sử 
dụng điện hiện tại và đáp ứng 
các phụ tải thời gian tới là cao, 
để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu 
quả, giảm áp lực cho công suất 
phụ tải đỉnh giờ cao điểm, chính 
quyền tỉnh Hà Nam mong muốn 
và kêu gọi các doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh chung tay cùng 
ngành điện để có kế hoạch sản 
xuất phù hợp, nâng cao hiệu 
suất sử dụng năng lượng. Tỉnh 
cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ   
cùng các doanh nghiệp   thực 
hiện chương trình sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả nói 
chung và chương trình điều 
chỉnh phụ tải nói riêng.

Ông Trịnh Quốc Vũ - Vụ Phó Vụ 
tiết kiệm năng lượng - Bộ Công 
Thương: Hội nghị đồng hành 
cùng khách hàng sử dụng điện 
ngày hôm nay là dịp để Bộ Công 
Thương đồng hành cùng các địa 
phương, các cơ quan, đơn vị và 
các khách hành sử dụng điện 
cùng nhau xác định mục tiêu, 
nội dung và giải pháp triển khai 
thực hiện các giải pháp sử dụng 
điện hiệu quả, tiết kiệm trong 
thời gian tới nhằm đảm bảo tính 
nhất quán, đồng bộ và vào cuộc 
mạnh mẽ của các cấp, các ngành 
từ trung ương đến địa phương 
trong quá trình triển khai thực 
hiện các chương trình, chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng, Chính 
phủ trong thời gian tới. Hội nghị 
cũng là cơ hội để các địa phương, 
cơ quan, đơn vị chia sẻ những 
kinh nghiệm, sáng kiến cũng 
như những khó khăn vướng 
mắc trong việc thực thi chức 
năng quản lý nhà nước và thực 
hiện các hoạt động thúc đẩy sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả, trên cơ sở đó đề xuất 
các giải pháp tháo gỡ khó khăn 
vướng mắc để cùng nhau thực 
hiện thắng lợi Chương trình 
quốc gia về sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 
2019-2030.
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tốc độ tăng trưởng phụ tải đỉnh lớn 
trong năm 2022 được dự báo là Vĩnh 
Phúc (16,6%), Phú Thọ (19,3%), Nghệ 
An (16,2%), Hưng Yên (15,9%), Thái 
Nguyên (13,5%). Có thể khẳng định, 
về cơ bản, hệ thống điện quốc gia vẫn 
đảm bảo cấp điện cho phụ tải miền 
Bắc trong năm 2022, tuy nhiên, vào 
mùa hè sẽ xuất hiện các đợt nắng 
nóng khiến phụ tải sẽ có những thời 
điểm tăng cao đột biến. Dự báo phụ 
tải đỉnh hè năm 2022 sẽ tăng 12 - 
15%, có thể đạt 16.500 - 16.950 MW, 
tức là tăng thêm 2.000 MW so với 
mùa nắng nóng năm 2021, tuy nhiên, 
ở phía nguồn cung thì sự bổ sung 
nguồn điện mới lại chưa nhiều.

Đáng nói là, dù năm 2022 có 47 
nhà máy thủy điện đi vào hoạt động 
với công suất tăng thêm dự kiến đạt 
759,1 MW, nhưng qua các hợp đồng 
đã ký kết, thì đến hết tháng 4/2022, 
chỉ có gần 60 MW được đưa vào vận 
hành, số còn lại đi vào vận hành từ 
tháng 8 đến tháng 12/2022. Điều này 
đồng nghĩa với việc mùa nắng nóng 
chỉ được bổ sung rất ít từ nguồn cung 
mới. Bên cạnh đó, năng lực truyền tải 
của đường dây 500 kV từ miền Nam 
và miền Trung ra miền Bắc vẫn không 
có gì thay đổi so với năm 2021. Ngoài 
ra, nhập khẩu điện từ Trung Quốc 
cũng bị hạn chế. EVNNPC dự báo 
trong các ngày nắng nóng cực đoan, 
miền Bắc sẽ thiếu hụt công suất đỉnh 
vào các khung giờ cao điểm buổi 
trưa (12h00 -15h00) và cao điểm tối 
(21h00 - 24h00).

Do đó để có thể cung ứng đủ 
điện phục vụ phát triển kinh tế xã 
hội và đời sống nhân dân, EVNNPC 
mong muốn các khách hàng triệt để 
sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, các 
khách hàng lớn tích cực tham gia vào 
chương trình DR của Tổng công ty.  

Có thể khẳng định bên cạnh 
những cố gắng, nỗ lực của EVNNPC 
trong việc đảm bảo quản lý vận hành 
an toàn ổn định, kinh doanh bán điện 
với chất lượng dịch vụ ngày càng cải 

thiện và tốt hơn đến với gần 11 triệu 
khách hàng. Trong thời gian tới còn 
nhiều khó khăn và thách thức, để cấp 
đủ điện các phụ tải quan trọng và đời 
sống dân sinh, Tổng công ty bày tỏ sự 
cảm ơn chân thành và  mong  muốn 
tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu 
sắc, nhiều hơn nữa của lãnh đạo các 
Bộ Ngành Trung ương và địa phương, 
lãnh đạo chính quyền địa phương 
các cấp và đặc biệt sự chia sẻ, thấu 
hiểu  và đồng hành  của  quý  khách 
hàng, đối tác và nhân dân với những 
khó khăn của ngành Điện, hãy tích 
cực hưởng ứng phong trào  sử dụng 
điện  tiết  kiện điện, hiệu quả và sẵn 
sàng thực hiện điều chỉnh phụ tải khi 
thời tiết cực đoan, khi sự cố hoặc quá 
tải cục bộ.

Trong khuôn khổ Chương trình, 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã 
vinh danh các doanh nghiệp có thành 
tích xuất sắc trong phong trào Tiết 
kiệm điện và DR năm 2021.

Mạnh Đức

Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam: Sản lượng điện thương phẩm năm 2022 của EVN dự kiến đạt 242,35 
tỷ kWh, tăng hơn 5,9 lần so với năm 2003. Năm 2020, 2021 do ảnh hưởng 
của dịch COVID-19, tăng trưởng trung bình 3%/năm thấp hơn so với TB 
năm. Công suất đặt đầu năm 2022: 77.811 MW (tăng 8,7 lần so với năm 
2002 và 2,9 lần so với năm 2012). EVN chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản 
sản lượng điện tăng 12,4%  tương đương 286,1 tỷ kWh. Về cơ bản năm 
2022, HTĐ Quốc gia có thể đáp ứng đủ nhu cầu điện, tuy nhiên, tại khu 
vực miền Bắc tiềm ẩn rủi ro thiếu hụt công suất đỉnh trong các ngày nắng 
nóng cực đoan (nền nhiệt độ cao hơn 36 độ C kéo dài trong các tháng 
5-6. Giai đoạn năm 2022-2025 sẽ chỉ thiếu công suất đỉnh ở miền Bắc, 
công suất thiếu lớn nhất 2.296 MW. Qua tính toán cân đối cho thấy, khu 
vực miền Bắc năm 2022 sẽ thiếu khoảng 1.592 ÷ 2.400 MW trong một số 
giờ cao điểm trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Các giải pháp để đảm bảo điện của EVN:

+ Tích nước các hồ thủy điện lên mực nước cao nhất có thể vào cuối 
năm 2021, nhất là các hồ khu vực miền Bắc để đảm bảo cấp điện 
mùa khô năm 2022.

+ Huy động tối ưu các nguồn miền Bắc, kết hợp tăng cường truyền 
tải tối đa từ miền Trung ra Bắc.

+ Dịch chuyển giờ cao điểm các nguồn thủy điện nhỏ

+ Phối hợp Bộ NN&PTNT, các địa phương trong việc cấp nước phục 
vụ gieo cấy vụ Đông Xuân tại khu vực Trung du và đồng bằng Bắc bộ 
để nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước.

+ Tăng cường kiểm tra, củng cố, khắc phục các khiếm khuyết các nhà 
máy điện để nâng cao độ tin cậy, khả dụng các tổ máy; Đảm bảo đủ 
nhiên liệu cho phát điện.

+ Bố trí lịch sửa chữa các tổ máy hợp lý, trong đó không thực hiện sửa 
chữa các NMĐ khu vực phía Bắc trong các tháng 5, 6, 7 năm 2022 để 
tăng cường thêm công suất khả dụng nguồn điện khu vực miền Bắc.

+ các giải pháp bổ sung nguồn điện như: Nghiên cứu đầu tư các hệ 
thống lưu  trữ điện - BESS tại khu vực miền Bắc nhằm bổ sung nguồn 
phủ đỉnh; Tăng cường nhập khẩu điện từ Lào về khu vực miền Bắc; 
Các doanh nghiệp có máy phát diesel hỗ trợ.

+ Đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện các giải pháp sử dụng điện 
tiết kiệm, hiệu quả
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Hạn đã sắp hết, nhưng việc 
giải phóng mặt bằng tại đây còn 
nhiều vướng mắc. Chủ đầu tư 
và nhà thầu thi công hiện đang 
phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh 
tiến độ dự án này.

Dự án Đường dây 220kV Lào 
Cai - Bảo Thắng là dự án quan 
trọng trong việc cung cấp 

điện cho tỉnh Lào Cai nói riêng và 
các tỉnh phía Bắc trong mùa nắng 
nóng năm nay. Đây là dự án truyền 
tải nguồn điện từ nước ngoài về Việt 
Nam và phải được hoàn thành trong 
tháng 4/2022 này. Tuy nhiên hạn đã 
sắp hết, nhưng việc giải phóng mặt 
bằng tại đây còn nhiều vướng mắc. 
Chủ đầu tư và nhà thầu thi công hiện 
đang phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh 
tiến độ dự án này.

Nhiều hộ dân không nhận đền 
bù

Có mặt tại công trường xây dựng 
tuyến đường dây 220 kV Lào Cai - Bảo 
Thắng những ngày đầu Hè, hàng 
trăm công nhân đang làm việc khẩn 
trương để dựng những vị trí cột cuối 
cùng, hoàn thiện kéo dây. Chia sẻ về 
dự án, ông Phùng Bảo Anh, Phó Giám 

đốc Ban Quản lý dự án các công trình 
điện miền Bắc  (NPMB) cho biết, đây 
là dự án trọng điểm, cấp bách được 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 
giao cho Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia (EVNNPT) là chủ đầu tư, 
NPMB quản lý dự án. Dự án có quy mô 
xây dựng mới 2 mạch đường dây 220 
kV từ trạm biến áp 220 kV Lào Cai đến 
trạm biến áp 220 kV Bảo Thắng.

Mặc dù đây là dự án nhỏ, chiều 
dài chỉ 17 km nhưng lại có ý nghĩa 

lớn phục vụ truyền tải 330 MW 
nguồn điện nhập khẩu từ nước 
ngoài về Việt Nam; bảo đảm cung 
cấp an toàn, ổn định cho tỉnh Lào 
Cai nói riêng và khu vực miền Bắc 
nói chung ngay từ mùa nắng nóng 
năm nay. Cùng với đó là giải tỏa 
nguồn thủy điện nhỏ trong khu vực. 
“Tính đến thời điểm hiện tại, dự 
án đã hoàn thành đúc móng và 
đang dựng 2 vị trí cột cuối cùng, 
dự kiến hoàn thành dựng cột trước 

Thúc tiến độ giải phóng mặt bằng, 
đưa dự án Đường dây 220kV Lào Cai - 
Bảo Thắng về đích đúng hẹn

GỠ VƯỚNG MẶT BẰNG, ĐƯA DỰ ÁN 
ĐƯỜNG DÂY 220KV LÀO CAI - BẢO THẮNG VỀ ĐÍCH ĐÚNG HẸN

Hạn đã sắp hết, nhưng việc giải phóng mặt bằng tại đây còn nhiều vướng mắc. 
Chủ đầu tư và nhà thầu thi công hiện đang phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến 

độ dự án này
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ngày 18/4 này. Đối với công tác 
kéo dây, dự án đã hoàn thành giải 
phóng mặt bằng 17/22 khoảng 
néo, đã kéo dây xong 4 khoảng néo 
và đang kéo 4 khoảng néo”,  ông 
Phùng Bảo Anh cho biết  thêm. 
Mặc dù thời hạn tháng 4 đã sắp 
hết, nhưng theo ông Đặng Đức 
Hoàn, Phó Tổng Giám đốc Công 
ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng 
Long, hiện nay, do còn vướng mắc 
trong vấn đề giải phóng mặt bằng 
hành lang tuyến, một số hộ dân 
vẫn chưa nhận tiền bồi thường. 
Vì vậy, tiến độ dự án đang chậm 
hơn so với kế hoạch đề ra ban đầu. 
"Tuy nhiên, chúng tôi là đơn vị thi 
công dựng cột, kéo dây toàn bộ 
tuyến này, với quyết tâm cao nhất 
hoàn thành đóng điện dự án dịp 30/4 
tới, đơn vị đã huy động 120 kỹ sư, 

công nhân để triển khai kéo dây. Nếu 
mặt bằng được bàn giao đủ, công ty 
sẽ huy động thêm kỹ sư, công nhân 
cùng với phương tiện máy móc từ các 
công trường khác để đáp ứng yêu cầu 
của dự án", ông Đặng Đức Hoàn nói.

Qua trao đổi tại công trường, 
vị đại diện Sông Đà 11 Thăng Long 
cũng cho hay, đơn vị thi công đã 
phối hợp chặt chẽ với đại diện lãnh 
đạo NPMB để tuyên truyền, vận động 
người dân dọc hành lang tuyến hiểu 
về tầm quan trọng và ý nghĩa dự án 
này, từ đó tạo thuận lợi về mặt bằng 
thi công. Dù vậy đến nay, khâu mặt 
bằng vẫn còn khó, ảnh hưởng tiến độ 
thi công dự án.

Về vấn đề này, ông Đỗ Bá Hùng, 
Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng 
(tỉnh Lào Cai) thông tin thêm, hiện 
35/35 vị trí cột với 52 hộ dân đã bàn 
giao đất cho chủ đầu tư để thi công 
dựng cột. Tuy nhiên, trong hành lang 
lưới điện có 127 hộ dân,  huyện đã 
phê duyệt phương án đền bù cho 

108 hộ và đang tập trung hoàn thiện 
hồ sơ đền bù. Tiến độ bồi thường 
giải phóng mặt bằng còn chậm vì 
một số hộ dân chưa hiểu hết chế độ 
chính sách nên chưa đồng thuận. 
Huyện tiếp tục phân công các cơ 

quan chuyên môn, chính quyền địa 
phương tuyên truyền vận động nhân 
dân để nhân dân chấp hành tốt bồi 
thường giải phóng mặt bằng.

Biện pháp mạnh

Để đảm bảo tiến độ của dự 
án này, khâu giải phóng mặt bằng 
được xem là điểm then chốt. Chủ 
đầu tư và nhà thầu thi công đều cho 
rằng, có mặt bằng sớm tại điểm nào, 
sẽ tiến hành làm "cuốn chiếu" tại 
điểm đó để đảm bảo tiến độ dự án. 
Ông Đỗ Bá Hùng, Phó Chủ tịch UBND 
huyện Bảo Thắng khẳng định: “Chúng 
tôi nhận thức rất rõ tầm quan trọng 
của dự án. Thời gian qua, thực hiện 
theo yêu cầu UBND tỉnh Lào Cai và Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam, huyện đã tập 
trung tuyên truyền vận động người 
dân, chỉ đạo các xã, thị trấn để đẩy 
nhanh giải phóng mặt bằng đường 
dây 220 kV Bảo Thắng - Lào Cai”.

Dù vậy, vẫn còn một vài hộ dân 
chưa đồng thuận, huyện sẽ tiếp tục 
vận động để nhân dân chấp hành 
tốt bồi thường giải phóng mặt bằng. 
Nhưng, đối với những hộ dân cố tình 
chống đối, về nguyên tắc khi chế độ 
chính sách của người dân được cơ 
quan chức năng thực hiện đầy đủ 
theo quy định của pháp luật, huyện 
Bảo Thắng sẽ xây dựng phương án 
bảo vệ thi công với quyết tâm muộn 
nhất ngày 22/4 sẽ hoàn thành toàn 
bộ mặt bằng dự án để đơn vị thi công 
kéo dây, để dự án về đích đúng hẹn.

 Trong quá trình triển khai dự án, 
NPMB và huyện Bảo Thắng đã phối 
hợp rất tốt và những vướng mắc đều 
đã được trao đổi, cùng tháo gỡ.

Theo ông Đặng Đức Hoàn, Phó 
Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV 
Sông Đà 11 Thăng Long, với tính 
chất quan trọng của dự án, Chủ tịch 
HĐQT Công ty cùng các bộ phận 
chuyên môn đã trực tiếp có mặt tại 
công trường để chỉ huy, điều động 
lực lượng; phối hợp với NPMB và địa 
phương để đẩy nhanh tiến độ thi 
công. Các vướng mắc sẽ được tháo 
gỡ ngay tại công trường với quyết 
tâm hoàn thành đóng điện dự án dịp 
30/4/2022./.

Đức Dũng

Thi công kéo dây vị trí cột đấu nối vào Trạm biến áp 220 kV Lào Cai
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Hiện nay  PTC2 đang quản lý 
10 ngăn xuất tuyến  đường 
dây (ĐD) 500kV dài 2565 km; 

49 ngăn xuất tuyến ĐD 220kV dài 
2130  km;  04 trạm biến áp (TBA) 
500kV với tổng dung lượng máy 
biến áp là 2850MVA;   15 TBA 220kV 
với tổng dung lượng máy biến áp là 
4250 MVA.  Để hoàn thành tốt công 
tác quản lý vận hành cũng như công 
tác tư vấn giám sát và chuẩn bị sản 
xuất ĐD 500kV: Quảng Trạch - Vũng 
Áng, Quảng Trạch - Dốc Sỏi, Dốc Sỏi 
- Pleiku 2; TBA 220kV Hải Châu và ĐD 
220kV Hòa Khánh - Hải Châu; dự án 
SMART GRID (tại TBA 500kV Đà Nẵng 
và TBA 220kV Huế).

Trong bối cảnh do ảnh hưởng 
dịch  bệnh Covid - 19, một số cán 
bộ, nhân viên vận hành tại các TBA, 
Tổ TTLĐ, ĐD bị dương tính với vi rút 
SARS-CoV-2 nên ảnh hưởng đến các 
ca kíp trực. PTC2 đã chỉ đạo các đơn 
vị chủ động điều chuyển tăng cường 
nhân viên vận hành tại các TBA, Tổ 
TTLĐ và một số kỹ sư phòng Kỹ thuật 
các Truyền tải điện về tăng cường 
thay thế cho các nơi thiếu nhân lực. 
Mặt khác để chủ động, đảm bảo tốt 
công tác vận hành PTC2 đã chỉ đạo 
các đơn vị hoàn thành tốt công tác 
tuyên truyền, ký biên bản cam kết 
bảo vệ an toàn lưới điện cao áp với 
các tổ chức, hộ dân có rẫy, rừng dọc 
tuyến đường dây, ký biên bản phối 
hợp phòng chống cháy rừng (PCCR) 
với các Hạt Kiểm lâm, Nông Lâm 
trường cũng như phương án phối 
hợp với chính quyền địa phương về 
các phương án hỗ trợ trong công tác 
PCCR trước ngày 31/3/2022.

PTC2 đã phát động thực 
hiện  Tháng hành động về ATVSLĐ 
năm 2022 với Chủ đề “Tăng cường 
các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an 
toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều 

kiện lao động tại nơi làm việc, thích 
ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát 
hiệu quả dịch bệnh COVID-19”. PTC2 
đã triển khai thực hiện công văn số 
978/EVNNPT-AT ngày 25/3/2022 của 
EVNNPT về việc  mục tiêu, kế hoạch, 
chương trình công tác an toàn năm 
2022. Trong đó đặt các mục tiêu cần 
đạt được trong công tác an toàn như: 
Công tác an toàn, vệ sinh lao động, 
an toàn giao thông; Công tác an toàn 
điện, công tác hành lang bảo vệ an 
toàn lưới điện cao áp; Công tác phòng 
cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; 
Công tác phòng chống thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn; Ứng dụng khoa học 
công nghệ trong công tác an toàn và 
phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cụ 
thể công tác an toàn trong sản xuất 
kinh doanh. PTC2 đã chỉ đạo các đơn 
vị tổ chức diễn tập trong tháng 3 và 
PTC2 tổ chức tổng diễn tập công tác 
phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn năm 2022 vào tháng 4/2022.

Tính đến ngày 31/3/2022, PTC2 
đã truyền tải sản lượng điện 1,635 tỷ 
kWh, để đảm bảo cung cấp điện cho 
các địa phương trong dịp giỗ Tổ Hùng 
Vương, ngày lễ Giải phóng miền Nam 
và Quốc tế Lao động, PTC2 đã chỉ đạo 
các đơn vị tăng cường hối hợp với 

chính quyền địa phương, công an và 
lực lượng bảo vệ tăng cường kiểm tra 
trên toàn tuyến. Đặc biệt PTC2 đã sử 
dụng thiết bị bay UAV,  camera quan 
sát có tích hợp trí tuệ nhân tạo trên các 
tuyến đường dây nhằm tăng cường 
khả năng giám sát, cảnh báo tức thời 
các bất thường trên đường dây để kịp 
thời kiểm tra, xử lý các tình huống bất 
thường nhằm bảo đảm hành lang an 
toàn lưới truyền tải điện.

Để hoàn thành  mục tiêu Chiến 
lược của Tổng công ty: “Phát triển 
EVNNPT đến năm 2025 trở thành một 
trong các tổ chức truyền tải điện thuộc 
10 nước hàng đầu châu Á và đến năm 
2030 đạt trình độ tiên tiến trên thế giới 
trong lĩnh vực truyền tải điện”. PTC2 đã 
và đang đẩy mạnh ứng dụng khoa 
học công nghệ và tận dụng có hiệu 
quả cuộc Cách mạng Công nghiệp lần 
thứ 4; đẩy nhanh chuyển đổi số trong 
các lĩnh vực hoạt động của Công ty 
để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh và năng suất lao động và tập 
trung mọi nỗ lực đảm bảo quản lý vận 
hành lưới điện truyền tải an toàn, liên 
tục, ổn định để đảm bảo cung cấp 
điện cho phát triển kinh tế xã hội của 
đất nước và đời sống nhân dân.

Mỹ Uyên

PTC2: Thích ứng, linh hoạt trong mọi tình huống
Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid - 19 đã và đang có những diễn biến hết sức phức tạp, để góp 

phần đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) tập trung 
triển khai nhiều giải pháp để thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế.

Sử dụng UAV để kiểm tra tuyến

Ñieän & Ñôøi soáng     28

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏCî



Những ngày đầu tháng 4/2022, 
thời tiết tại các tỉnh Bắc Trung bộ 
nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế 
nói riêng chuyển sang oi bức, nắng 
nóng, cao điểm nhiệt độ có lúc lên 
đến trên 40 độ C và độ ẩm không khí 
lại rất thấp.

Theo thống kê hằng năm, mức 
tăng công suất vào các tháng 
mùa khô tăng hơn khoảng 20% 

so với các tháng trước đó (khoảng 
180MW). Trước dự báo về nhu cầu sử 
dụng điện vào các tháng mùa khô có 
khi tăng rất cao, ngành Điện lực địa 
phương rất quan tâm và triển khai rất 
nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đảm 
bảo lưới điện được vận hành an toàn, 
liên tục, không để xuất hiện tình 
trạng quá tải cục bộ trên lưới điện 
trung, hạ thế gây gián đoạn cung cấp 
điện trong mùa khô năm 2022.

Theo đó, các đơn vị trực thuộc 
PC Thừa Thiên Huế đã tăng cường 
kiểm tra tình hình mang tải của các 
máy biến áp, các tuyến đường dây 
cấp điện, dự báo tình hình mang tải 
và xây dựng các phương thức vận 
hành trong các tình huống sự cố lưới 
điện.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra 
nguồn và lưới điện.

Đối với các trạm biến áp 110kV, 
Trạm biến áp trung gian, Trạm cắt, 
các đơn vị quản lý vận hành sẽ phải 
thực hiện đầy đủ các hạng mục 
kiểm tra định kỳ theo quy định, tăng 
cường kiểm tra đột xuất ngày và đêm 
sử dụng các thiết bị đo để kiểm tra 
các trạm thường xuyên mang tải cao 
như trạm 110kV Phú Bài, 110kV Huế 
3, 110kV Đồng Lâm, trạm trung gian 
Bốt Đỏ và tăng cường kiểm tra khi 
phụ tải có chiều hướng tăng cao đối 
với các trạm còn lại.

Với các trạm biến áp phân phối, 
các đơn vị quản lý lưới điện khu vực 
sẽ tăng cường sử dụng camera nhiệt 
kiểm tra tiếp xúc MBA, đo PD các tủ 
RMU, kiểm tra tiếp xúc tủ hạ thế, đo 
phụ tải vào thời gian cao điểm để 
tiến hành cân pha san tải khi phụ tải 
không cân bằng. Chú trọng kiểm tra 
các trạm biến áp cấp điện cho các 
khách hàng quan trọng.

Trên các trục đường dây cấp 
điện, triển khai công tác kiểm tra, 
phát quang hành lang tuyến, vận 
động đền bù xử lý ngay những cây 
cao ngoài hành lang tuyến có nguy 
cơ đổ hoặc va quẹt vào đường dây 
khi có mưa to, gió lớn. Kiểm tra thông 
số điện trở nối đất các khu vực có mật 
độ giông sét lớn vào mùa khô. Tăng 
cường sử dụng camera nhiệt  kiểm 
tra nhiệt độ các mối nối, vị trí các lèo 
xung yếu các xuất tuyến mang tải cao 
để kịp thời xử lý các hiện tượng bất 
thường. Đặc biệt là các xuất tuyến 
quan trọng cấp điện khu vực thành 

phố, các xuất tuyến cấp điện khu 
công nghiệp. Thay thế các hộp chia 
dây hạ thế vận hành lâu năm kém 
chất lượng, xử lý tiếp xúc hạn chế 
cháy hộp nối gây sự cố lưới hạ thế.

Hơn 260 tỷ đồng đầu tư xây 
dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng lưới 
điện

Năm 2022, tổng nguồn vốn đầu 
tư xây dựng, sửa chữa lớn hạ tầng 
lưới điện trên địa bàn tỉnh dự kiến là 
hơn 260 tỷ đồng. Trong đó, hơn 211 
tỷ đồng dùng để đầu tư mới và xấp 
xỉ 53 tỷ đồng được dùng để cải tạo, 
sửa chữa hạ tầng lưới điện. Trong kế 
hoạch thực hiện, PC Thừa Thiên Huế 
đã ưu tiên triển khai, hoàn thiện 6/11 
công trình lưới điện với kế hoạch vốn 
là hơn 40 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ hơn 
84% kế hoạch vốn đầu tư theo kế 
hoạch quí 1/2022 và sẽ tiếp tục thực 
hiện 10 công trình hoàn thiện hạ 
tầng lưới điện trên tổng số 14 công 
trình đầu tư trong quí 2/2022. Các 
hạng mục nêu dự kiến sẽ hoàn thành 

PC THỪA THIÊN HUẾ: 
ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN MÙA NẮNG NÓNG

Nâng dung lượng các Trạm biến áp nhằm đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải

Ñieän & Ñôøi soáng     29

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏC î



đúng tiến độ theo kế hoạch, góp phần đảm bảo cung cấp 
điện liên tục, an toàn cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, 
đời sống sinh hoạt của nhân dân trong mùa nắng nóng 
sắp đến gần.

Tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện

Tổng số khách hàng mua điện của PC Thừa Thiên Huế 
là 320.466 khách hàng. Để khách hàng sử dụng điện tiết 
kiệm, hiệu quả, PC Thừa Thiên Huế cũng đã triển khai đồng 
bộ các hoạt động tuyên truyền, vận động đến từng tổ dân 
phố, cụm dân cư, các tổ chức, đoàn thể, trường học, các cơ 
quan hành chính sự nghiệp, đơn vị chiếu sáng đô thị, quảng 
cáo, trang trí ký cam kết tiết giảm công suất điện sử dụng 
trong giờ cao điểm, tiết giảm công suất cho chiếu sáng…

Trong các đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng kéo 
dài, dẫn đến mức độ tiêu thụ điện gia tăng liên tục, chủ 
yếu do nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát như điều hòa 
nhiệt độ tăng rất mạnh. Chính vì vậy, PC Thừa Thiên Huế sẽ 
tăng cường các giải pháp khuyến cáo khách hàng, người 
dân thực hiện một số giải pháp tiết kiệm điện như: Hình 
thành thói quen tắt đèn, quạt, điều hòa… trong nhà khi 
không có nhu cầu sử dụng; dùng máy điều hòa ở độ làm 
mát vừa phải (chênh lệch so với nhiệt độ ngoài trời từ 3 
- 5 độ C); tận dụng các nguồn ánh sáng, năng lượng tự 
nhiên thay cho các thiết bị điện thông thường. Các doanh 
nghiệp cân đối bố trí lịch sản xuất theo hướng tiết giảm 
sử dụng điện trong giờ cao điểm và tăng cường sử dụng 
điện trong giờ thấp điểm. Đồng thời tư vấn doanh nghiệp 
cần đầu tư các thiết bị sản xuất tiết kiệm năng lượng và có 
hiệu suất cao; phối hợp với ngành Điện theo dõi và kiểm 
soát chất lượng điện năng, tổ chức theo dõi mức tiêu thụ 
điện năng qua suất tiêu hao trên một đơn vị sản phẩm để 
đánh giá chính xác sản lượng tiết kiệm.

Đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền 
mặt

Cùng với việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng lưới điện và 
các giải pháp quản lý vận hành nhằm thích ứng an toàn, 
linh hoạt với   các diễn biến bất thường của thời tiết, PC 

Thừa Thiên Huế còn đặc biệt chú trọng đến giải pháp 
nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, hiệu quả kinh 
doanh. Trong đó, thực hiện chuyển đổi hình thức thông 
tin thông báo đến khách hàng sử dụng dịch vụ điện theo 
hướng ưu tiên các hình thức hiện đại, điện tử (app, zalo, 
email) thay cho SMS; đẩy mạnh truyền thông, thực hiện 
dịch vụ điện trực tuyến, dịch vụ điện điện tử đạt cấp độ 4 
trên môi trường mạng một cách thực chất, hiệu quả. Mặt 
khác, tuyên truyền, vận động và phát triển khách hàng 
thanh toán tiền điện qua các kênh điện tử, trực tuyến, 
không dùng tiền mặt; tập trung vào các nhóm khách hàng 
trẻ, có thu nhập và được chi trả lương qua tài khoản ngân 
hàng; khuyến khích khách hàng khu vực nông thôn, vùng 
sâu vùng xa tiếp cận dịch vụ Mobile money để thanh toán 
tiền điện.

Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác 
quản lý, vận hành lưới điện khu vực

Trong năm 2022, PC Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục hoàn 
thiện, phát triển cơ sở dữ liệu (CSDL) GIS theo mô hình 
dùng chung của Tổng công ty Điện lực miền Trung theo 
các cấp: lưới 110kV, trung thế, hạ thế, đồng thời tích hợp 
CSDL GIS lưới điện với các nguồn dữ liệu của địa phương 
phục vụ công tác thoả thuận mặt bằng xây dựng lưới điện 
với địa phương nhằm hoàn thiện hạ tầng lưới điện theo lộ 
trình lưới điện thông minh.

Trong đó, sẽ tiếp tục áp dụng phương pháp sửa chữa 
bảo dưỡng theo tình trạng vận hành thiết bị, nâng cao 
năng lực giám sát và bảo trì từ xa thiết bị trên lưới điện. 
Đồng thời, tích cực khai thác và chia sẻ các kết quả phân 
tính, tính toán của chương trình DMS nhằm nâng cao công 
tác quản lý lưới điện như: dự báo phụ tải, báo cáo tổn thất. 
Từ đó, triển khai dự án tự động hóa điện phân phối (DAS) 
nhằm nâng cao năng lực vận hành lưới điện và giảm thiểu 
thời gian mất điện do sự cố của khách hàng.

Ngoài ra, nhằm hạn chế thời gian mất điện của khách 
hàng khi triển khai thực hiện các công tác duy tu, bảo 
dưỡng lưới điện, ngành điện cũng triệt để sử dụng công 
nghệ sữa chữa nóng lưới điện (sữa chữa Hotline), đồng 
thời chuẩn bị sẵn sàng các máy phát điện 30kVA, 100kVA, 
250kVA và 500kVA để cấp nguồn dự phòng trong một số 
trường hợp cấp thiết.  

Với tinh thần luôn sẵn sàng trước mọi tình huống, 
diễn biến phức tạp của thời tiết, chủ động các phương án 
cấp điện, Ngoài các giải pháp được triển khai đồng bộ nêu 
trên, PC Thừa Thiên Huế cũng đã chuẩn bị đầy đủ các vật 
tư, thiết bị, phương tiện dự phòng để tăng cường sự chủ 
động trong việc xử lý nhanh, kịp thời các sự cố trên lưới. 
Đồng thời, triển khai đồng bộ các phương án vận hành tối 
ưu, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo cấp điện an 
toàn, ổn định, liên tục, đáp ứng hiệu quả nhu cầu sử dụng 
điện ngày càng tăng cao của khách hàng, đặc biệt là trong 
mùa nắng nóng năm nay.

Anh Tuấn

Tăng cường kiểm tra và xử lý dứt điểm các tồn 
tại trên lưới điện
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PTC1 trực thuộc Tổng Công ty 
Truyền tải điện Quốc gia - Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (EVN) là đơn vị 
được giao nhiệm vụ quản lý vận hành 
lưới điện truyền tải 220kV, 500kV trên 
địa bàn 28 tỉnh miền Bắc đến địa 
phận Đèo Ngang của tỉnh Quảng 
Bình. Gần như toàn bộ các đường dây 
110kV, trung áp giao chéo bên dưới là 
đường dây không với nhiều địa hình 
phức tạp từ rừng rậm, núi cao đến 
đồng bằng, sông hồ do đó công tác 
thi công kéo dây mới, công tác sửa 
chữa các đường dây 220kV, 500kV 
gặp rất nhiều khó khăn và phức tạp.

Thực hiện chỉ đạo của EVN về 
việc không cắt điện khi sửa chữa, 
thi công giao chéo lưới điện 110kV, 
trung áp, hạ áp đang vận hành, PTC1 
đã và triển khai việc nghiên cứu, 
thử nghiệm nhiệm vụ “Giải pháp thi 
công sửa chữa, kéo dây vượt qua các 
đường dây 110kV, trung áp, hạ áp 
đang vận hành để hạn chế cắt điện”.

Việc thi công sửa chữa, kéo dây 
vượt qua các đường dây 110kV, trung 
áp, hạ áp thường kéo dài nhiều ngày, 
nhất là thi công kéo mới đường dây 
220kV - 500kV có thể kéo dài hàng 
tháng. Việc cắt điện kéo dài ảnh 
hưởng rất nhiều đến các hộ tiêu thụ 
điện. Hiện nay thực hiện chỉ đạo của 
EVN, việc cung cấp điện phải đảm 
bảo an toàn, liên tục và chất lượng 
điện cao cho các khách hàng, các hộ 
tiêu thụ điện. Giải pháp thi công sửa 
chữa, kéo dây vượt qua các đường 
dây 110kV, trung áp, hạ áp đang vận 
hành để hạn chế cắt điện có thể giải 
quyết được bài toán đó.

Qua phân tích và so sánh các 
phương án thi công không cắt điện 
giao chéo, thông số kỹ thuật, tính 
năng của những đối tượng nghiên 
cứu như: Hạ cáp ngầm đường dây, 
làm tuyến tạm, cột tạm, bọc cách 
điện hotline, làm giàn giáo vượt qua 
đường dây giao chéo bên dưới), từ đó 

tổng hợp, đánh giá, các dữ liệu phục 
vụ các yêu cầu công việc trong công 
tác thi công kéo mới dây, sửa chữa 
đường dây.

Bằng Phương pháp dự báo 
khoa học: Tổng hợp phân tích đánh 
giá kết quả đạt được, từ đó dự báo 
khả năng mở rộng quy mô áp dụng 
thực tiễn. Những yếu tố trên đều 
là những yêu cầu cấp thiết, hoàn 
toàn mới đặt ra cho nhóm thực hiện 
nhiệm vụ nhằm tìm hiểu, nghiên 
cứu đánh giá và có nhận định chính 
xác trong việc lựa chọn giải pháp thi 
công, thiết bị, đáp ứng tốt nhất, hiệu 
quả nhất cho công tác thi công, sửa 
chữa lưới truyền tải điện.

Hội đồng nghiệm thu đã được 
nghe phân tích 3 giải pháp theo các 
phương án khác nhau, ưu nhược 
điểm. Cuối cùng đưa ra kết luận: Việc 
thi công sửa chữa, kéo dây vượt qua 
các đường dây 110kV, trung áp, hạ áp 
đang vận hành để hạn chế cắt điện 
sẽ giảm thiểu thời gian cắt điện các 
đường dây 110kV, trung áp, hạ áp 
đang vận hành.

 Sản phẩm của Nhiệm vụ khoa 
học bao gồm:

Đối với đường dây trung áp, hạ áp 
sử dụng xà phụ hợp kim nhôm chế tạo 
sẵn lắp đặt tại hai cột của khoảng cột 

PTC1 VỚI GIẢI PHÁP THI CÔNG SỬA CHỮA, KÉO DÂY 
VƯỢT QUA CÁC ĐƯỜNG DÂY ĐANG VẬN HÀNH

Để thực hiện đề tài Nghiên 
cứu khoa học mới, Công ty Truyền 
tải điện 1 (PTC1) đã phối hợp 
với các đơn vị liên quan tổ chức 
nghiệm thu đề tài: "Giải pháp thi 
công sửa chữa, kéo dây vượt qua 
các đường dây (ĐD) 110kV, trung 
áp, hạ áp đang vận hành để hạn 
chế cắt điện" trên khu vực xã 
Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, 
TP Hà Nội, tại khoảng tại khoảng 
cột 110-111 ĐD 220kV Hoà Bình 
- Hà Đông 3. Giải pháp này giúp 
hạn chế cắt điện đường dây giao 
chéo bên dưới và tạo điều kiện 
thuận lợi cho phương thức vận 
hành của hệ thống, phương thức 
vận hành của khu vực.

Toàn cảnh hiện trường (Ảnh: Mạnh Hùng)
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giao chéo kết hợp hệ thống giàn giáo 
bằng lưới fiber, bọc cách điện hotline 
(không cắt điện đường dây ≤ 35 kV).

Đối với đường dây 110kV sử 
dụng xà phụ hợp kim nhôm chế tạo 

sẵn lắp đặt tại hai cột của khoảng 
cột giao chéo kết hợp hệ thống giàn 
giáo bằng lưới fiber, bọc cách điện 
đường dây 110kV (hạn chế thời gian 
cắt điện).

Quá trình thi công giàn giáo đối 
với đường dây trung áp, hạ áp vẫn 
đang mang điện. Đối với đường dây 
110kV, thời gian cắt điện để thi công 
hệ thống giàn giáo, bọc cách điện 
cho đường dây 110kV khoảng nhỏ 
hơn 06 giờ.

 Việc hạn chế cắt điện đường dây 
giao chéo bên dưới sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi cho phương thức vận hành 
của hệ thống, phương thức vận hành 
của khu vực, đảm bảo được các hoạt 
động sản xuất kinh doanh, kinh tế, 
chính trị và độ tin cậy cung cấp điện 
trong khu vực. Áp dụng trong các 
công việc sửa chữa thuộc PTC1, sau 
đó đánh giá hiệu quả và tiến tới xem 
xét mở rộng phạm vi ứng dụng cho 
toàn bộ lưới điện của Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia.

Quốc Chiêu

Vừa qua, Công đoàn Điện lực 
Việt Nam đã ban hành kế hoạch số 
159/KH-CĐĐLVN về việc tổ chức các 
hoạt động Tháng Công nhân năm 
2022 với chủ đề “Công nhân Việt 
Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách 
nhiệm, thích ứng, an toàn”.

Cụ thể, từ 1/5 đến 31/5, công 
đoàn các cấp trong Công 
đoàn Điện lực Việt Nam sẽ 

triển khai các nội dung hoạt động 

như: Chương trình “Lắng nghe - Thấu 
hiểu - Chia sẻ” để lắng nghe tâm tư, 
nguyện vọng, những vấn đề phòng 
chống, tác động của dịch COVID-19 
ảnh hưởng đến nhiều  người lao 
động;  hoạt động  “Cảm  ơn Người 
lao động” thể hiện sự trân trọng, ghi 
nhận người lao động là vốn quý của 
doanh nghiệp.

Theo đó, đối với cấp Công đoàn 
Điện lực Việt Nam, trong tháng 4  đã 
tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện 

Tháng Công nhân (giai đoạn 2012 - 
2021) và phát động triển khai Tháng 
Công nhân năm 2022 theo Kế hoạch 
số 08/KH-ĐU ngày 21/6/2021 của 
Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
tập trung vào các nội dung chính: 
Truyền thống, tinh thần bất diệt của 
Ngày Quốc tế Lao động 1 - 5; việc 
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 
và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 
12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi 
mới tổ chức và hoạt động của Công 
đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; 
Chương trình 10 nghìn sáng kiến 
trong CNVCLĐ Tập đoàn; tổ chức các 
đoàn khảo sát, nắm bắt tâm tư, tình 
cảm của người lao động tại cơ sở kết 
hợp thăm hỏi, động viên người lao 
động trong tháng 5,...

Nguyễn Phượng

 Hội đồng nghiệm thu đề tài nghe báo cáo tại hiện trường (Ảnh: Mạnh Hùng)

Ảnh minh họa

Công đoàn Điện lực Việt Nam 
ban hành kế hoạch tổ chức 
các hoạt động trong Tháng 
Công nhân năm 2022
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Trong những ngày giao mùa này 
thời tiết Tây Bắc thay đổi bất 
thường, mưa nắng đan xen gây 

nhiều khó khăn trong công việc. Tuy 
nhiên, những người thợ truyền tải 
điện Hòa Bình, thuộc Công ty Truyền 
tải điện 1 (PTC1) vẫn đang tập trung 
gấp rút kiểm tra các chân cột, đường 
dây nhằm phát hiện sớm các khiếm 
khuyết trên các tuyến đường dây cao 
thế, cũng như phát quang những cây 
lớn có nguy cơ gây mất an toàn hành 
lang lưới điện, giúp dòng điện quốc 
gia được vận hành an toàn, ổn định và 
truyền tải liên tục.

TTĐ Hòa Bình có nhiệm vụ quản 
lý vận hành lưới truyền tải quốc gia 
với 3 tuyến đường dây 500 kV. Trong 
đó có 325,8 km đường dây 500kV và 

576,7km đường dây 220 kV với tổng 
số 1.360 vị trí cột. Phần lớn những 
tuyến đường dây đi qua những địa 
hình đồi núi cao hiểm trở. Đặc biệt là 
tuyến đường dây 500 kV huyết mạch 
đi qua các huyện Mộc Châu và Vân Hồ 
của tỉnh Sơn La, huyện Chương Mỹ 
và Quốc Oai của Hà Nội, huyện Quan 
Hóa của tỉnh Thanh Hóa luôn được 
PTC1 và TTĐ Hòa Bình đảm bảo an 
toàn hành lang lưới điện.

Theo ông Đinh Sỹ Chung (Đội 
trưởng Đội TTĐ Mai Châu): Để đảm 
bảo được an toàn cho hành lang lưới 
điện do đội TTĐ Mai Châu quản lý, 
anh em công nhân thường được Đội 
giao nhiệm vụ cụ thể cho từng người. 
Chúng tôi thường xuyên phân lịch 
theo tuần, theo tháng để đến từng 

vị trí chân cột kiểm tra, phát quang 
những thảm cây, dây leo gây nguy 
hại đến đường dây. Nhiều cột nằm ở 
vị trí núi cao, độ dốc lớn để đến được 
chân cột cũng mất nửa ngày trời, anh 
em công nhân phải dùng dây thừng, 
dao phát quang bụi rậm, rồi hỗ trợ 
nhau qua những điểm nguy hiểm 
mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. 
Cùng với đó, Đội thường đi sâu vào 
trong bản để tuyên truyền, hướng 
dẫn bà con không đốt nương rẫy gần 
hành lang lưới điện tránh  gây ra sự 
cố nghiêm trọng.

Hiện nay khối lượng đường dây 
do đội TTĐ Mai Châu quản lý đi qua 
địa bàn các huyện Quan Hóa của tỉnh 
Thanh Hóa, huyện Tân Lạc và Mai 
Châu của tỉnh Hòa Bình có địa hình 

TRUYỀN TẢI ĐIỆN HÒA BÌNH LUÔN 
ĐẢM BẢO AN TOÀN HÀNH LANG LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA

Đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn và liên tục cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh 
quốc phòng luôn là nhiệm vụ hàng đầu của lĩnh vực truyền tải điện. Đặc biệt là trong những ngày nắng 
nóng của mùa Hè sắp tới, nhu cầu dùng điện của người dân tăng cao. Nhận định được điều đó Truyền tải 
điện (TTĐ) Hòa Bình đã phối hợp cùng Công an tỉnh Hòa Bình thực hiện công tác kiểm tra hành lang lưới 
điện các tuyến đường dây 220kV và 500kV trên địa bàn tỉnh, để kịp thời đưa ra những phương án khi có 
sự cố xảy ra.

Để đến được các vị trí chân cột, Đội 
TTĐ Mai Châu thường xuyên phải 
băng qua những con suối trơn trượt 
rất nguy hiểm trong mùa mưa
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hết sức khó khăn và phức tạp phần 
lớn nằm ở các đỉnh, sườn núi cao, 
thảm thực vật dày nên có nguy cơ 
gây sạt lở khi mùa mưa bão đến và 
dễ xảy ra cháy vào mùa nắng nóng, 
khi bà con thường có tập quán đốt 
nương rẫy.

“Hiện nay tính riêng trên địa bàn 
huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, Đội 
đang quản lý 37 vị trí cột ĐZ 500kV 
của cả hai mạch, 54 vị trí cột ĐZ 220kV 
đi qua địa bàn 7 xã, thị trấn trong đó 
có xã Đồng Tân là một trong những 
địa bàn đáng quan tâm về tình hình 
an ninh lưới điện.

Tuy nhiên trong những năm 
qua, hệ thống lưới điện cao áp đi qua 
Mai Châu chưa xảy ra vụ việc nghiêm 
trọng gây mất an ninh, an toàn hệ 
thống lưới điện truyền tải quốc gia. 
Công tác kiểm tra, giám sát những 
điểm có nguy cơ xảy ra sự cố được 
anh em công nhân trong đội thực 
hiện thường xuyên, liên tục. Bên cạnh 
đó Đội cũng phối hợp với các cấp 
chính quyền địa phương để tuyên 
truyền nâng cao ý thức cho người 
dân. Những hoạt động đó đã đem 
lại nhiều hiệu quả tích cực trong việc 
đảm bảo an toàn hành lang lưới điện 
trong những năm qua.” Ông Chung 
chia sẻ thêm.

Những năm gần đây, đã xảy 
ra một số những  sự cố về điện để 
lại hậu quả nặng nề và thương tâm 
như: Trong khoảng thời gian từ ngày 
14/10 đến ngày 12/11/2014, điện 
đã cướp đi sinh mạng của 05 người 
trên địa bàn huyện Hồng Ngự tỉnh 
Đồng Tháp do việc trồng cây cao, thu 
hoạch và vận chuyển cây cao dưới 
hành lang ĐZ cao thế bị phóng điện.

Ngày 12/12/2019 tại xã Cuối 
Hạ, huyện Kim Bôi, Hòa Bình trèo lên 
cột điện bị điện phóng chết; Ngày 
02/06/2020, học sinh trèo lên cột bắt 
tổ chim bị điện cao thế phóng bỏng 
nặng tại Điện lực Lai Châu. Đặc biệt và 
gây hậu quả lớn thiệt hại hàng nhiều 
nghìn tỉ đồng đó là vụ sự cố mất điện 
toàn miền nam Việt Nam diễn ra từ 
lúc 14 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2013 
(do trồng cây cao, chặt và vận chuyển 
cây gần hành lang ĐZ 500kV Di Linh 
- Tân Định bị phóng điện từ điện áp 
500kV) làm 22 tỉnh thành miền Nam 
Việt Nam bị mất điện trong nhiều giờ. 
Sự cố này cũng gây mất điện một số 
khu vực tại quốc gia láng giềng. Đây 
là sự cố điện xảy ra gây ảnh hưởng 
với quy mô lớn trên diện rộng chưa 
từng có trong vòng 100 năm qua ... 
Vụ cháy rừng gây sự cố cho đường 
dây Truyền tải điện cụ thể như vụ 
cháy ngày 06/04/2020 vụ cháy rừng 

tràm thuộc xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Lâm Đồng gây sự cố ĐZ 
500kV Phú Lâm - Cầu Bông….

Trước những sự việc gậy hậu quả 
nghiêm trọng kể trên, TTĐ Hòa Bình 
luôn đề cao công tác tuyên truyền đến 
từng người dân để chủ động, phòng 
ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp 
thời các hành vi xâm phạm an ninh, 
an toàn hệ thống lưới điện. Gần đây 
nhất ngày 20/4/2022 vừa qua TTĐ 
Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị Tuyên 
truyền bảo vệ an toàn lưới truyền tải 
điện quốc gia trên địa bàn tại Trường 
tiểu học, trung học cơ sở Đồng Bảng 
xã Đồng Tân, huyện Mai Châu. Trong 
đó, tập trung vào việc tăng cường 
công tác tuyên truyền, phổ biến các 
quy định của Nhà nước liên quan đến 
công tác bảo vệ an ninh chính trị, an 
toàn ngành điện; vận động nhân dân 
cùng học sinh tích cực tham gia bảo 
vệ an toàn hệ thống lưới điện trên địa 
bàn theo Quyết định số 1944/QĐ-TTg 
đưa Hệ thống Truyền tải điện 500kV 
vào Danh mục công trình quan trọng 
liên quan đến an ninh quốc gia.

Bà Ngần Thu Hà- Hiệu trưởng 
Trường tiểu học, trung học cơ sở 
Đồng Bảng xã Đồng Tân, huyện Mai 
Châu - cho biết: “Trong nhiều năm 
qua nhà trường cùng với Chính 
quyền địa phương và Đội TTĐ Mai 
Châu đã có những hoạt động cụ thể 
nhằm tuyên truyền đến các em học 
sinh về những hành vi gây mất an 
toàn hành lang lưới điện. Thông qua 
các buổi tuyên truyền đã giúp các 
em học sinh  trở thành những tuyên 
truyền viên tại gia đình mình và 
những người thân người xung quanh 
mình về những vấn đề liên quan đến 
mất an toàn hành lang lưới điện”.

Chia sẻ với phóng viên ông 
Nguyễn Văn Giang - Giám đốc TTĐ 
Hòa Bình cho biết: “Để đảm bảo cung 
cấp điện an toàn, ổn định và hạn chế 
tối đa các sự cố về điện thì công tác 
bảo vệ hành lang an toàn lưới điện 
cao áp không chỉ có sự nỗ lực của 
ngành điện mà phải cần có sự chung 
tay của người dân, các tổ chức cũng 
như chính quyền địa phương các cấp.

Chúng tôi xác định rõ ràng rằng 
chính người dân là những người bảo 

Đội TTĐ Mai Châu phát quang các thảm thực vật tại vị trí cột 353 thuộc công 
trình đường dây 500kV Sơn La - Hoà Bình - Nho Quan
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vệ tốt nhất cho lưới truyền tải được 
vận hành an toàn. Ví dụ khi có sự cố 
hoặc biểu hiện mất an toàn thì thông 
tin của họ mới là chính xác trung 
thực và kịp thời nhất. Bởi họ là những 
người sinh sống 24/24h mỗi ngày 
dưới hành lang lưới điện. Vì vậy khi 
công tác tuyên truyền giúp họ hiểu 
được tầm quan trọng của lưới điện 
quốc gia, thì họ lại trở thành những 
người “lính truyền tải” thường trực 
nhất giúp bảo vệ hành lang an toàn, 
ổn định hệ thống điện quốc gia, đảm 
cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn 
định cho các hoạt động kinh tế, chính 
trị, xã hội, an ninh, quốc phòng.”

Cùng với việc phải trực tại các 
Trạm, đội đường dây thì địa hình và 
thời tiết nắng nóng cũng là một trong 
những khó khăn lớn đối với những 
người thợ điện TTĐ khu vực miền núi 
nói chung và của Hòa Bình nói riêng. 
TTĐ Hòa Bình luôn phối hợp chặt chẽ 
với lực lượng công an, chính quyền 
địa phương tuyên truyền, vận động 
người dân chấp hành nghiêm các quy 
định của pháp luật về hành lang an 
toàn lưới điện, đã chặt hạ hàng nghìn 
cây cao vi phạm khoảng cách an toàn 
đối với đường dây, yêu cầu nhân dân 
không đốt nương làm rẫy ở trong và 
gần hành lang hệ thống lưới truyền 
tải điện quốc gia 220kV, 500kV.

Bên cạnh đó nhằm nâng cao 
công tác quản lý cũng như kịp thời 
phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn 

gây mất an toàn cho hành lang lưới 
điện. Đến nay TTĐ Hòa Bình cũng đã 
ứng dụng các phần mềm quản lý hồ 
sơ, sử dụng công nghệ thiết bị bay 
không người lái UAV có gắn camera 
kiểm tra thiết bị đường dây, kiểm tra 
các khu vực có nguy cơ sạt lở trong 
điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa 
hình chia cắt không tiếp cận được với 
vị trí cột.

Thực hiện lắp đặt các camera 
trên cột tại các khu vực có nguy cơ 
gây sự cố cho đường dây như khu 
vực có công trường thi công, khu vực 
thường xuyên có người dân chăn thả 
gia súc,  khu vực có nguy cơ sạt lở, 
giông sét, cháy rừng,… để cảnh báo 
với đơn vị có biện pháp xử lý đảm bảo 

đường dây vận hành an toàn cung 
cấp điện.

Sau khi thực hiện việc kiểm tra an 
toàn hành lang lưới điện trên địa bàn 
do TTĐ Hoà Bình quản lý, Thượng tá 
Nguyễn Quang Dũng - Phó phòng an 
ninh kinh tế, Công an tỉnh Hòa Bình 
khẳng định: “Việc bảo vệ an toàn hệ 
thống truyền tải điện đi qua các địa 
phương của tỉnh Hòa Bình đã được 
chúng tôi triển khai nhiều nội dung 
như: Chỉ đạo công an tại các huyện, 
xã và phối hợp với TTĐ Hòa Bình tham 
gia kiểm tra, tuyên tuyền đến từng hộ 
dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng 
của hành lang lưới điện, thông tin 
tuyên truyền qua hệ thống đài phát 
thanh của các thôn, bản có đường dây 
truyền tải đi qua. Đồng thời việc tuyên 
truyền cũng được lồng ghép vào các 
hội nghị đoàn thể tại các thôn, bản để 
tuyên truyền đến từng hộ dân. Nhờ 
đó những vi phạm của người dân như 
đốt rừng làm nương rẫy, chăn thả gia 
súc, gia cầm gần trong hành lang lưới 
điện… đã không xảy ra, giúp hệ thống 
lưới truyền tải điện trên địa bàn huyện 
Mai Châu luôn được đảm bảo an toàn.”

Trong thời gian tới, TTĐ Hòa Bình 
luôn đồng hành, bám bản cùng từng 
người dân, tổ chức và chính quyền 
địa phương trong công tác bảo vệ 
hành lang lưới điện cao áp trên địa 
bàn quản lý, nhằm đảm bảo cung cấp 
điện an toàn, liên tục, phục vụ tốt cho 
sự phát triển kinh tế của đất nước.

Quốc Chiêu
Đội TTĐ Mai Châu Phối hợp với Công an xã ĐồngTân, tuyên truyền cho người dân 

tại xóm Bâng về công tác đảm bảo an toàn lưới điện

Ông Phan Đông Minh, Phó Giám đốc TTĐ Hòa Bình cùng Công an tỉnh Hòa Bình 
thực hiện kiểm tra tại vị trí cột 368 tuyến ĐZ 500 kV Sơn La- Hòa Bình- Nho Quan
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Dự kiến, nhu cầu nghỉ dưỡng, tham quan du lịch... 
trong thời gian này tăng dẫn đến nhu cầu tiêu thụ 
điện sẽ tăng cao. Bên cạnh đó thời tiết hiện nay ở 

các tỉnh phía Nam diễn biến bất thường, nắng nóng, có 
mưa trái mùa làm ảnh hưởng đến công tác vận hành lưới 
điện, phụ tải tiêu thụ điện tại các khu vực.

Trước tình hình đó, để đảm bảo an toàn cung cấp 
điện trong dịp này, EVNSPC đã chủ động, giao các đơn vị 
thành viên trực thuộc lập kế hoạch và thực hiện phương 
án đảm bảo cung ứng điện.

Theo dõi vận hành lưới điện từ xa tại trung tâm Scada 
EVNSPC

Cụ thể, thực hiện kiểm tra hành lang an toàn lưới 
điện cao áp, kiểm tra phụ tải, nhất là các phụ tải ưu tiên, 
quan trọng cung cấp điện để đảm bảo an ninh chính trị xã 
hội, bảo vệ biên giới, hải đảo.

Bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện hợp lý 
đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và 
linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố. Ưu tiên đảm 
bảo điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, 
văn hoá của các địa phương trong khu vực quản lý.

Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các 
khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện, thiết bị điện 
có dấu hiệu quá tải. Phối hợp với các cấp chính quyền, 
công an, quân đội tại địa phương rà soát, xây dựng và 
triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng 
chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều 
hành lưới điện.

Tăng cường kiểm tra lưới điện để phòng ngừa sự cố trong 
các dịp nghỉ lễ

Ngoài ra, các đơn vị Điện lực thành viên chủ động 
làm việc với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, các địa phương để nắm bắt thời gian, địa điểm tổ 
chức các sự kiện, đảm bảo cung cấp điện ổn định và đảm 
bảo thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách 
hàng trong các ngày lễ.

Tuyệt đối không thực hiện cắt điện vào các dịp nghỉ 
lễ này, trừ trường hợp phải xử lý sự cố. Bố trí máy phát điện 
dự phòng, nhằm đảm bảo điện tại các trọng điểm diễn ra 
các hoạt động chính trị, văn hoá lớn của các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương. Bố trí lực lượng ứng trực, vật 
tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên 
lạc và phương tiện thi công để đảm bảo kịp thời xử lý khi 
xảy ra sự cố.

Riêng đơn vị Viễn thông-Công nghệ thông tin Điện 
lực chuẩn bị phương án đảm bảo vận hành an toàn, tin 
cậy hệ thống đường truyền để vận hành an toàn hệ thống 
điện và mạng máy tính hoạt động tốt. Tổ chức ứng trực 
24/24h phục vụ công tác điều hành lưới điện và dịch vụ 
khách hàng của EVNSPC./.

Mạnh Đức

EVNSPC: ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN 
DỊP LỄ QUAN TRỌNG ĐẦU NĂM 2022

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chỉ đạo các đơn vị điện lực thành viên 21 tỉnh, 
thành phố phía Nam chuẩn bị các phương án đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, đặc biệt 
trong các dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động sắp tới.
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Đó là yêu cầu của Tổng giám đốc 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 
(EVNNPT) - Phạm Lê Phú đối với các 
nhà thầu thi công tại cuộc họp rà soát 
tiến độ các dự án giải tỏa công suất 
NMNĐ BOT Vân Phong 1, diễn ra chiều 
ngày 12/5, tại Khánh Hòa.

Tham dự cuộc họp có ông 
Nguyễn Ngọc Tân - Thành viên 
HĐTV EVNNPT, ông Bùi Văn 

Kiên - Phó Tổng giám đốc EVNNPT, 
ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công 
đoàn EVNNPT, ông Nguyễn Đức 
Tuyển - Giám đốc Ban QLDA các công 
trình điện miền Trung (CPMB), ông 
Nguyễn Công Thắng - Giám đốc Công 
ty Truyền tải điện 3 cùng lãnh đạo các 
Ban chuyên môn của EVNNPT, các 
đơn vị nhà thầu tham gia dự án.

Tiến độ thi công bám sát kế 
hoạch, mặt bằng dự án vẫn còn 
vướng

Ông Nguyễn Đức Tuyển - Giám 
đốc Ban QLDA các công trình điện 
miền Trung (CPMB) cho biết hiện nay 
tiến độ thi công các dự án đang bám 
sát tiến độ đề ra. Toàn công trường 
đang rất nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ 
thi công.

Cụ thể đối với Dự án TBA 500kV 
Vân Phong và đấu nối, hiện công 
trường huy động 104 nhân lực có 
mặt tại công trường. Đến nay công 
trường đã hoàn thành hàng rào tạm 
để thi công, hàng rào lưới B40, hoàn 
thành phần móng, phần lắp dựng trụ 
cổng sân 500kV, 220kV, hoàn thành 
móng máy biến áp, tường chống 
cháy. Đã hoàn thành phần móng, bê 
tông mái nhà điều khiển, nhà chờ 
ca, nhà Bay, nhà bảo vệ, bể nước cứu 
hỏa, cầu vào trạm.

Hiện dự án đang thi công tô trát 
nhà bay, nhà bảo vệ; đang  đổ bê tông 
hệ thống thoát nước, mương cáp; 

đang xây dựng hàng rào xây gạch, 
đang thi công móng thiết bị… .

Tuy nhiên, tiến độ bàn giao mặt 
bằng đường dây đấu nối hiện nay vẫn 
chưa đáp ứng được yêu cầu khi mới 
bàn giao mặt bằng 59/62 vị trí móng 
và 25/62 khoảng cột.

Đối với Dự án đường dây 500kV 
Vân Phong - Vĩnh Tân, ông Nguyễn 
Đức Tuyển - Giám đốc CPMB cho biết: 
Hiện dự án đã đúc móng xong 197/304 
vị trí, lắp dựng cột xong 121/304 vị trí. 
Các vị trí móng còn lại chủ yếu nằm ở 
địa hình phức tạp, đi qua khu vực đầm 
tôm thời gian thi công móng kéo dài, 
mặc khác một số vị trí nằm khu vực 
đồi núi có độ dốc lớn nên rất khó khăn 
công tác mở đường, vận chuyển vật tư 
vật liệu, cột thép vào phục vụ công tác 
thi công. Ngoài ra, những vị trí còn lại 
nằm khu vực địa chất móng đá phải 
nổ mìn nên công tác đào móng kéo 
dài. Cùng với đó thời tiết trong khu 
vực thường mưa một số ngày trong 
tháng nên dẫn đến đường công vụ bị 
xóa lỡ nên phải làm lại, một số móng 
nằm ở ruộng sâu ngập nước không 
thể triển khai đào đúc móng. Về tiến 
độ bàn giao mặt bằng, hiện nay các 
địa phương đã bàn giao toàn bộ vị trí 
móng. Tuy nhiên hành lang tuyến mới 
bàn giao 225/304 khoảng cột đạt 74%.

Về Dự án đường dây 500kV đấu 
nối TBA 500kV Thuận Nam vào đường 
dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân  đã 
bàn giao mặt bằng phần ngăn xuất 
tuyến tại TBA 500kV Thuận Nam và các 
vị trí móng đường dây ngày 2/4/2022. 
Hiện nay nhà thầu đang triển khai các 
trình tự để thi công dự án.

Tăng tốc thi công trong 4 
tháng mùa khô

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng 
giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú cho 
biết đây là những dự án có ý nghĩa rất 
quan trọng nhằm giải tỏa công suất 
NMNĐ BOT Vân Phong 1 vào cuối năm 
2022. Đồng thời dự án góp phần giải 
tỏa nguồn năng lượng tái tạo trong 
khu vực lên hệ thống điện quốc gia. 
Với tính cấp bách của dự án, trong quá 
trình triển khai luôn nhận được sự quan 
tâm của Chính phủ, các bộ, ngành, địa 
phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê 
Phú đánh giá trong thời gian ngắn dự 
án đã đạt được khối lượng giải phóng 
mặt bằng, thi công rất lớn, đến thời 
điểm này tiến độ của dự án rất khả 
quan. Tổng công ty hoàn toàn có thể 
tin tưởng dự án sẽ hoàn thành vào 
cuối năm 2022.

Tuy nhiên, trong dự án vẫn còn 
tiềm ẩn nhiều rủi ro khi mặt bằng 

TĂNG TỐC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CỤM DỰ ÁN GIẢI TỎA 
CÔNG SUẤT NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN BOT VÂN PHONG 1

 Ông Nguyễn Đức Tuyển - Giám đốc CPMB phát biểu tại cuộc họp
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hành lang tuyến chưa bàn giao hoàn 
toàn, cùng với đó thời tiết trong khu 
vực có những diễn biến khó lường có 
thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công 
của dự án.

“Chính vì vậy tôi yêu cầu trong 4 
tháng tới (từ nay đến tháng 9) tranh 
thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, toàn 
công trường cần tăng tốc thi công 
phấn đấu hoàn thành toàn bộ công 
tác đào đúc múc và dựng cột để 
những tháng còn lại sẽ triển khai kéo 
dây và nghiệm thu hoàn thành dự án 
vào cuối năm 2022”, Tổng giám đốc 
EVNNPT Phạm Lê Phú nhấn mạnh.

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm 
Lê Phú yêu cầu các nhà thầu xây lắp 
trong quá trình thi công cần đảm bảo 
tuyệt đối an toàn con người, trang 
thiết bị. Phối hợp chặt chẽ với chính 
quyền và nhân dân địa phương để 
đảm bảo an ninh công trường. Cùng 
với đó huy động nhân lực đảm bảo 
để đáp ứng yêu cầu. Giai đoạn dựng 
cột, kéo dây cần đến những cán bộ 
kỹ thuật vì thế cần tăng cường nhân 
lực giai đoạn này. Trong quá trình thi 
công không   vì tiến độ mà làm ảnh 
hưởng chất lượng dự án.

Lãnh đạo EVNNPT cũng yêu cầu 
các nhà thầu thi công đối với đoạn 
giao với tuyến quốc lộ, đường sắt, 
vượt rừng, giao chéo với các đường 
dây điện khác cần sớm lập biện pháp 

tổ chức thi công, có kế hoạch rõ ràng 
để Tổng công ty báo cáo EVN xây 
dựng phương án phù hợp.

Đối với nhà thầu cung cấp vật 
tư thiết bị, Tổng giám đốc EVNNPT 
yêu cầu trong tháng 5 cung cấp đầy 
đủ thiết bị cho các nhà thầu thi công, 
CPMB giám sát, đốc thúc các nhà 
thầu để đảm bảo mục tiêu này.

Đối với tư vấn giám sát, tư vấn 
thiết kế cần bố trí đầy đủ nhân lực, 
đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn 
trên công trường và kịp thời giải 
quyết những vấn đề phát sinh nếu có.

Lãnh đạo EVNNPT cũng yêu cầu 
Công ty Truyền tải điện 3 phối hợp 
chặt chẽ với nhà thầu để giám sát 

chất lượng phù hợp thiết kế để đảm 
bảo sau khi tiếp nhận quản lý vận 
hành dự án đảm bảo chất lượng tốt 
nhất. Lãnh đạo EVNNPT cũng yêu cầu 
các đơn vị tham gia dự án trong quá 
trình thực hiện có vướng mắc gì cần 
báo cáo Tổng công ty kịp thời để xử lý 
nhanh chóng, phấn đấu khi khoảng 
néo cuối cùng thi công xong thì 
cũng là thời điểm để đóng điện hoàn 
thành dự án.

Tại cuộc họp, ông Bùi Văn Kiên 
- Phó Tổng giám đốc EVNNPT cũng 
yêu cầu thêm các nhà thầu xây lắp 
cần tính toán thời tiết mùa mưa có 
thể đến sớm hơn nên cần  cần tăng 
cường thêm lực lượng thi công, 
phương tiện máy móc, tăng tốc thi   
công, phấn đấu 20/8 sẽ hoàn thành 
dựng cột để triển khai kéo dây.

Ngoài ra, các đơn vị thi công xây 
lắp, đơn vị cung cấp vật tư thiết bị cần 
xây dựng phương án nếu tình hình 
dịch bệnh COVID-19 có thể phức tạp 
hoặc thiên tai có thể xảy ra, xung đột 
chính trị trên thế giới có diễn biến 
căng thẳng... nên cần xây dựng sẵn 
các phương án để đảm bảo mục tiêu 
chung của dự án là hoàn thành vào 
cuối năm 2022.

Cũng trong chương trình, ngày 
13/5 đoàn công tác của EVNNPT và 
công đoàn EVNNPT đã đến kiểm tra 
công trường, thăm hỏi, động viên lực 
lượng thi công dự án nhân dịp Tháng 
Công nhân năm 2022.

Xuân Tiến

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

 Đoàn công tác nghe báo cáo tiến độ dự án Đường dây 500kV Vân Phong Vĩnh Tân
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Tham dự tọa đàm có đồng chí 
Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ 
Chính trị, Trưởng ban Kinh tế 

Trung ương;  đồng chí Lê Minh Khái 
- Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ 
tướng Chính phủ.  Cùng dự có đại 
diện các Bộ, ban, ngành Trung ương, 
Thường trực Đảng ủy Khối DNTW, 
nguyên Thường trực Đảng ủy Khối 
qua các thời kỳ, lãnh đạo Đảng ủy các 
tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng 
trong Khối DNTW.

Về phía Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN), có đồng chí Dương 
Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐTV EVN.

Đảng bộ EVN đóng góp không 
nhỏ trong kết quả chung

Phát biểu tại tọa đàm, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương 
Quang Thành cho biết: 15 năm xây 
dựng và phát triển Đảng bộ Khối 
DNTW cũng là 15 năm thành lập 
Đảng bộ EVN. Dưới sự lãnh đạo của 
Đảng ủy Khối DNTW, Đảng bộ EVN 
đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt 
được những kết quả khá toàn diện, 
nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp 
ủy, tổ chức đảng, sức chiến đấu của 
đội ngũ đảng viên.

Đảng ủy EVN luôn quan tâm 
lãnh đạo, thực hiện công tác xây 
dựng Đảng.  Công tác kiện toàn cấp 
ủy, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản 
lý thực hiện đúng theo quy định, 
đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy 
trình. Công tác bảo vệ chính trị nội 
bộ được  thực hiện tốt việc rà soát, 
thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu 
chuẩn chính trị phục vụ công tác quy 

hoạch, đề bạt, bổ nhiệm và phát triển 
đảng viên. Công tác kiểm tra, giám 
sát thường xuyên được tăng cường. 
Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối 
với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã 
hội được nâng cao.

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, 
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị có 
những yêu cầu và đòi hỏi khác nhau, 
song với vai trò là hạt nhân lãnh đạo, 
cấp ủy các tổ chức đảng trong Đảng 
bộ EVN  luôn hoàn thành  mọi trọng 
trách mà Đảng giao phó. Tập đoàn 
cùng các doanh nghiệp trong Khối 
DNTW đã hoàn thành đạt và vượt 
tiến độ nhiều công trình, dự án trọng 
điểm quốc gia, phục vụ chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước. Trong số đó, có những dự án có 
ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển 
dịch, thay đổi căn bản cơ cấu kinh tế 
vùng miền, hoặc những dự án có ý 
nghĩa về chính trị và hiệu quả xã hội 

mà doanh nghiệp thuộc các thành 
phần kinh tế khác không đủ khả năng 
làm, tiêu biểu như: Dự án Nhà máy 
Thủy điện Sơn La,  Lai Châu,…Cùng 
với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, 
Đảng ủy EVN đã lãnh đạo chuyên 
môn và các cấp ủy trực thuộc thực 
hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính 
trị được giao; đảm bảo và phát huy 
vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp 
của Đảng theo Quy định số 69-QĐ/
TW, ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng; đã ban hành nhiều 
nghị quyết, chỉ thị, kết luận chuyên 
đề để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 
chính trị, sản xuất kinh doanh, khẳng 
định được vai trò nòng cốt và là lực 
lượng vật chất quan trọng giữ vững 
một số cân đối lớn của nền kinh tế, 
đảm bảo an ninh năng lượng quốc 
gia, góp phần quan trọng xây dựng 
và phát triển hệ thống kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội và chuyển dịch 

ĐẢNG BỘ EVN CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP VÀO THÀNH CÔNG 
CỦA ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

Ngày 7/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) tổ chức tọa đàm “15 năm xây 
dựng và phát triển Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương” nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ 
Khối (11/4/2007-11/4/2022). Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam có bài phát biểu tại tọa đàm.

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam (EVN) phát biểu tại tọa đàm
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cơ cấu kinh tế đất nước.

EVN cùng các doanh nghiệp, 
ngân hàng thương mại trong Khối 
DNTW cũng đã  tích cực góp phần 
trong xây dựng hạ tầng giao thông, 
thông tin, điện, hạ tầng đô thị, đảm 
bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tập 
đoàn đã đưa điện về nông thôn, biên 
giới hải đảo và các địa bàn trọng yếu 
với kết quả 100% số xã và 99,65% số 
hộ dân có điện, trong đó số hộ dân 
nông thôn có điện đạt  99,45%, đạt 
mục tiêu hầu hết số hộ dân nông 
thôn có điện theo Nghị quyết của 
Đảng đặt ra đến năm 2020. Kết quả 
này góp phần quan trọng đảm bảo 
ổn định chính trị, an ninh, quốc 
phòng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, thay đổi 
căn bản diện mạo nông thôn. Đó là 
một thành tựu mà không phải quốc 
gia nào cũng thực hiện được.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV 
EVN Dương Quang Thành khẳng 
định: “Những kết quả đó đã tạo nên 
sự đồng thuận của xã hội đối với 
ngành Điện, tạo được niềm tin của 
Nhân dân đối với Đảng và đất nước, 
góp phần không nhỏ vào kết quả 
chung của Đảng bộ Khối Doanh 
nghiệp Trung ương suốt 15 năm qua”.

Sẵn sàng trước những thách 
thức mới

Trong thời gian tới, việc đảm 
bảo an ninh năng lượng sẽ có nhiều 
thách thức. Đảng ủy EVN sẽ nghiêm 

túc, bám sát các chỉ đạo của Đảng ủy 
Khối; tổ chức triển khai đầy đủ, phấn 
đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm 
vụ mà Đảng ủy Khối  đề ra; tiếp tục 
khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt 
của tập đoàn kinh tế nhà nước.

Trong đó, EVN tiếp tục đẩy mạnh 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngang 
tầm nhiệm vụ chính trị; kiện toàn tổ 
chức bộ máy của doanh nghiệp; đảm 
bảo vai trò lãnh đạo toàn diện, trực 
tiếp của cấp uỷ đối với mọi hoạt động 
của tập đoàn.

Đảng ủy  EVN tiếp tục lãnh đạo 
EVN điều hành tối ưu, vận hành an 
toàn, ổn định hệ thống điện và cung 
cấp đủ điện cho phát triển kinh tế 
xã hội và sinh hoạt của nhân dân; 
thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 
55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định 
hướng Chiến lược phát triển năng 
lượng quốc gia của Việt Nam đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 
đóng góp tích cực hoàn thành các 
chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận theo 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối 
DNTW nhiệm kỳ 2020-2025 và những 
năm tiếp theo.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐTV EVN cũng khẳng định, 
những Đảng bộ trực thuộc tự hào 
được đóng góp công sức vào những 
thành tựu, những kết quả mà Đảng 
bộ Khối đã đạt được trong 15 năm 
qua; đồng thời mong muốn thời 
gian tới Đảng ủy Khối tiếp tục tích 

cực, đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức 
đảng trong sạch vững mạnh, đổi 
mới, nâng cao hiệu quả hoạt động 
doanh nghiệp, thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội lần thứ III Đảng 
bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương 
và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XII của Đảng đã đề 
ra.Tăng cường ứng dụng các tiến bộ 
khoa học vào sản xuất kinh doanh, 
từng bước nâng cao năng lực khoa 
học công nghệ của EVN, hoàn thành 
sớm kế hoạch chuyển đổi số trong 
Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt 
Nam và theo Nghị quyết số 02-NQ/
ĐUK ngày 07/6/2021 về chuyển đổi 
số tại các doanh nghiệp trong Khối 
DNTW đến năm 2025, tầm nhìn đến 
năm 2030; tích cực thực thi chính 
sách bảo vệ môi trường.

Tiếp tục xây dựng và thực hiện 
văn hóa doanh nghiệp, xây dựng con 
người phát triển toàn diện, đẩy mạnh 
xây dựng và phát triển thương hiệu 
EVN, tạo sự đồng thuận của nhân dân 
đối với ngành Điện. Tích cực, đi đầu 
trong việc tham gia, đóng góp ý kiến 
đối với xây dựng Nghị quyết, quy chế, 
quy định của Đảng uỷ Khối; nghiên 
cứu, tham gia ý kiến xây dựng các 
nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đề xuất 
xây dựng cơ chế, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước đảm bảo nâng cao 
vai trò, vị thế của doanh nghiệp nhà 
nước trong nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa.

Huyền Thương

Tọa đàm “15 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương” diễn ra sáng 7/4, tại Hà Nội
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Tham gia đợt công tác, về phía 
Công đoàn EVNNPT có đồng chí 
Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công 

đoàn cùng các đồng chí trong BCH 
Công đoàn EVNNPT; về phía PTC1 có 
đồng chí Hoàng Xuân Khôi - Phó bí 
thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty; 
đồng chí Nguyễn Toàn Thắng - Chủ 
tịch Công đoàn Công ty cùng một số 
đồng chí trong BCH Công đoàn, lãnh 
đạo Phòng An toàn, Văn phòng Công 
đoàn Công ty. Công đoàn EVNNPT 
cũng mời thêm đại diện Công đoàn 
Ban Quản lý các công trình điện Miền 
Bắc tham gia.

 Khác với những năm trước đây, 
Năm 2022, Công đoàn EVNNPT và 
Công đoàn PTC1 đã đổi mới phương 
pháp tổ chức “Cảm ơn Người lao động” 
bằng hình thức giao lưu thể thao ngay 
tại khuôn viên Đội TTĐ Hà Giang, 2 
môn thi đấu gồm: Bóng bàn và Bóng 

chuyền hơi, các vận động viên tham 
gia là người lao động tại đơn vị và các 
thành viên đoàn công tác.

 Xác định mục tiêu giao lưu thể 
thao là dịp để toàn thể các đoàn viên, 
người lao động có cơ hội nâng cao 
tinh thần rèn luyện thể chất, đồng 
thời tạo ra sân chơi lành mạnh, tăng 
cường sự đoàn kết, giao lưu học hỏi, 
góp phần vào công tác phấn đấu 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao; Với tiêu chí không quan trọng 
về kết quả, các trận thi đấu đã diễn 
ra sôi nổi với tinh thần đoàn kết, thi 
đấu hết mình, để lại nhiều dư âm đẹp 
trong lòng mỗi cổ động viện và vận 
động viên tham gia.

  Cũng nằm trong các hoạt động 
hưởng ứng, nội dung trọng tâm trong 
đợt công tác là Hội nghị “Tọa đàm 
Tháng công nhân, Tháng hành động 

về ATVSLĐ năm 2022” đã được tổ 
chức trong không khí cởi mở, thẳng 
thắn, dưới sự chủ trì của đồng chí 
Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn 
EVNNPT. Tại buổi tọa đàm, các cấp 
Công đoàn cùng lãnh đạo PTC1, lãnh 
đạo đơn vị đã được lắng nghe nhiều 
ý kiến, kiến nghị của người lao động, 
đặc biệt là các kiến nghị nhằm nâng 
cao chất lượng hoạt động của mạng 
lưới An toàn Vệ sinh viên (ATVSV) 
trong việc tham gia nhận diện và đề 
ra các biện pháp giảm thiểu các nguy 
cơ rủi ro nhằm tăng cường “Xanh - 
Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh 
lao động” trong các hoạt động sản 
xuất hàng ngày.

  Theo chia sẻ của Đội TTĐ Hà 
Giang, ngoài những khó khăn trong 
cuộc sống cũng như nguy cơ rủi ro 
thường gặp của các đơn vị quản lý 
vận hành đường dây khu vực miền 
rừng núi như: địa bàn đóng quân xa 
khu dân cư, đi lại khó khăn; Ong - Vắt 
đốt, Rắn cắn; nguy cơ sạt lở, đường đi 
tuyến trơn trượt sau mỗi đợt mưa lũ… 
lưới TTĐ trên địa bàn Hà Giang còn 
có nguy cơ rủi ro đặc thù và rất nguy 
hiểm đó là tình trạng mìn vẫn còn tồn 
tại rất nhiều từ thời chiến tranh biên 
giới cho đến nay. Đây là vấn đề luôn 
được lãnh đạo đơn vị chú trọng quan 
tâm và lãnh đạo đội TTĐ Hà Giang lưu 
ý phổ biến quán triệt tới người lao 
động mỗi khi đi tuyến. Để đảm bảo an 
toàn cho công nhân quản lý vận hành 
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 
lãnh đạo đơn vị đã phối hợp với chính 
quyền địa phương tổ chức những 
đoàn công tác tiến hành rà mìn trên 

THÁNG CÔNG NHÂN 
MỘT HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn Vệ sinh Lao động 
(ATVSLĐ), trong hai ngày 05-06/5/2022, Công đoàn Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã phối hợp với Công đoàn Tổng 
Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức nhiều hoạt động “lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị 
của đoàn viên, người lao động; Cảm ơn Người lao động” tại các đơn vị Đội, Trạm khu vực Hà Giang trực thuộc TTĐ 
Đông Bắc 3.

 Tổ chức giải bóng chuyền hơi tại đội TTĐ TP Hà Giang - TTĐ Đông Bắc 3
(Ảnh: Mạnh Hùng)
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mọi tuyến đường thường xuyên phải sử dụng trong hoạt động kiểm 
tra định kỳ cũng như tham gia thi công sửa chữa đường dây. Bên 
cạnh đó, trước khi chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ trên lưới, lãnh đạo đội 
cũng phối hợp với tổ công đoàn chỉ đạo mạng lưới ATVSV tích cực 
trong việc nhắc nhở người lao động nâng cao ý thức tự bảo vệ bản 
thân, tuyệt đối tuân thủ các biện pháp an toàn đã được phê duyệt 
trong phương án thi công; chủ động nghiên cứu các biện pháp 
nhằm hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn do mìn.

 Toàn cảnh buổi tọa đàm (Ảnh: Mạnh Hùng)

   Thay mặt thường trực Công đoàn EVNNPT, đồng chí Trịnh 
Tuấn Sơn phát biểu khẳng định: “Mạng lưới ATVSV có vị trí quan 
trọng trong công tác an toàn vệ sinh lao động, là lực lượng nòng 
cốt thực hiện chức năng đôn đốc, nhắc nhở, giám sát phòng ngừa, 
ngăn chặn tai nạn lao động xảy ra tại nơi sản xuất”; bên cạnh đó, 
đồng chí cũng chỉ ra một số yêu cầu đòi hỏi ATVSV cần phải nâng 
cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, kỹ năng hoạt động, để đạt được 
hiệu quả, đặc biệt là ở những ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm như ngành truyền tải điện, vì vậy việc tìm ra các giải pháp để 
nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới ATVSV là việc làm 
cần thiết.

 

 Lãnh đạo PTC1 tặng quà CBCNV Trạm biến áp 220kV Hà Giang Hà (Ảnh: 
Mạnh Hùng)

 Cuối buổi làm việc, đồng chí Trịnh Tuấn Sơn nhấn mạnh “Để 
hoạt động Tháng công nhân năm 2022 đạt kết quả cao nhất, các 
cấp công đoàn cần tiếp tục nâng cao vị thế; tranh thủ sự quan tâm 
lãnh đạo của cấp ủy, sự đồng tình ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của 
chính quyền; và đặc biệt là sự tích cực hưởng ứng, tham gia của 
đông đảo đoàn viên, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát 
triển của EVNNPT năm 2022 và những năm tiếp theo”.

 Trước đó, đoàn Công tác đã tổ chức thăm hỏi tặng quà Công 
đoàn TTĐ Đông Bắc 3, tập thể người lao động trực tiếp thi công trên 
công trường xây dựng đường dây 220kV Hà Giang - Bắc Quang và 
trạm biến áp 220kV Bắc Quang.

Trung Hiếu

Ưu tiên đẩy mạnh, phát triển tự động hóa

Đây là năm thứ hai, EVN thực hiện “Đề án 
tổng thể chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực 
Quốc gia Việt Nam đến năm 2020, tính đến năm 
2025”, nhằm hiện thực hóa chủ đề năm “Thích 
ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, cũng như 
hoàn thành các mục tiêu cơ bản để đưa EVN 
trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025. Chủ 
tịch HĐTV EVN khẳng định,  tự động hóa sẽ là 
lựa chọn ưu tiên phát triển của EVN trong thời 
gian tới, nhằm đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số, 
cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động, phát 
triển bền vững và bắt kịp xu thế công nghệ với 
các nước trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt, 
trong bối cảnh các nguồn năng lượng mới, năng 
lượng tái tạo đang phát triển mạnh mẽ, chiếm 
tỷ lệ lớn trong hệ thống điện quốc gia, việc chủ 
động và tự chủ về công nghệ trong tự động hóa 
càng cần được chú trọng. 

Lãnh đạo EVN cũng cho biết, thời gian tới, 
EVN tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh các mục 
tiêu, giải pháp về tự động hóa đã được HĐTV 
ban hành tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐTV ngày 
28/01/2019, với mục tiêu tiếp tục tự chủ và từng 
bước làm chủ  công nghệ,  tiến đến cơ bản làm 
chủ và tự thực hiện phần lớn các công việc về tự 
động hóa ở tất cả các đơn vị.

EVN và các đơn vị tiếp tục thu thập, quản 
lý và khai thác tự động, hiệu quả dữ liệu phục 
vụ vận hành, điều hành hệ thống điện quốc gia; 
đẩy mạnh việc quản lý và khai thác dữ liệu trên 
các nền tảng phân tích thông minh, phân tích dự 
báo và phân tích đề xuất được nhúng trong các 
hệ thống điều khiển; nghiên cứu các công cụ, 
giải pháp tự động hóa kết hợp trí tuệ nhân tạo, 
từng bước áp dụng để hướng tới một hệ thống 
tự động hóa tiên tiến trong tương lai - Hệ thống 
Hyperautomation.

Cùng với đó, tiếp tục đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực về tự động hóa theo Đề án phát 
triển nguồn nhân lực của EVN, trong đó đặt mục 
tiêu xây dựng đội ngũ chuyên gia có trình độ 
chuyên sâu, cũng như lực lượng kỹ sư vận hành, 
khai thác và phát triển các hệ thống tự động hóa.

Đầu tư triển khai tự động hóa  có trọng 
tâm, trọng điểm

Để đạt được các mục tiêu, Chủ tịch HĐTV 
EVN Dương Quang Thành yêu cầu các đơn vị xây 
dựng kế hoạch và lộ trình nghiên cứu, phát triển 
và ứng dụng tự động hóa phù hợp với thực tế 
từng lĩnh vực của EVN, không làm dàn trải. Các sản 
phẩm tự động hóa được ưu tiên đầu tư và khuyến 
khích phát triển theo Quyết định số 49/2010/QĐ-
TTg ngày 19/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ. 
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Lộ trình này phải phù hợp với Chiến 
lược phát triển EVN đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ 
tướng Chính phủ ban hành tại Quyết 
định số 538/QĐ-TTg ngày 01/4/2021.

EVN cũng khuyến khích các đơn 
vị đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển 
các ứng dụng tự động hóa vào mọi 
mặt hoạt động sản xuất kinh doanh; 
xây dựng khung năng lực và tổ chức 
đào tạo bổ sung nguồn nhân lực đáp 
ứng quá trình tự động hóa theo đúng 
mục tiêu đề ra.

Lãnh đạo EVN cũng yêu cầu các 
đơn vị tăng cường nghiên cứu, lựa 
chọn ứng dụng có chiều sâu và theo 
chiều rộng các công nghệ của CMCN 
4.0 và công nghệ kỹ thuật số trong 
công tác tự động hóa, ưu tiên các 
khuyến khích phát triển các sản phẩm 
trong cân bằng tải, điều khiển và tối 
ưu hóa quy trình, kiểm soát hoạt 
động của nhà máy điện, quản lý và 
tối ưu hóa nhiên liệu, kiểm tra giám 
sát hệ thống lưới điện..., với nguyên 
tắc lấy tính linh hoạt làm trung tâm 
- các hệ thống tự động hóa cần phải 
đáp ứng được nhiều các chủng loại 
thiết bị khác nhau.

Song song đó, cần tăng cường 
hợp tác quốc tế và chuyển giao công 
nghệ; xây dựng lộ trình, chương trình 
hợp tác và chuyển giao công nghệ với 
các trường, viện nghiên cứu, các tập 
đoàn công nghệ, công nghiệp trong 
nước, tạo nên mạng lưới nghiên cứu, 
hỗ trợ, chia sẻ, huy động được lực 
lượng trẻ, có trình độ chuyên môn 
để tạo những nguồn lực kế cận, cũng 
như phối hợp để thực hiện các nhiệm 
vụ đề ra; chủ động nắm bắt các chính 
sách, hỗ trợ của nhà nước về tự động 

hóa để tối ưu hóa các nguồn lực phát 
triển, đảm bảo lợi ích của Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam  cũng như các lợi 
ích của cộng đồng doanh nghiệp và 
người dân.

Lãnh đạo EVN cũng bày tỏ sự tin 
tưởng vào tinh thần sáng tạo, sự nỗ 

lực không ngừng  của toàn thể cán 
bộ công nhân viên, sẽ đưa EVN sẽ trở 
thành một trong các doanh nghiệp 
hàng đầu trong nước và khu vực về 
tự động hóa, góp phần hiện thực hóa 
mục tiêu Việt Nam là một đất nước 
đổi mới và sáng tạo.

Hoàng Hoa

EVN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH TẬP ĐOÀN 
năng lượng - công nghệ với mức độ tự động hoá cao

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quyết tâm phát huy nội lực, chủ động, đổi mới sáng tạo và tận dụng tối đa sự 
hợp tác, liên kết với các đối tác trong nước và quốc tế, phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu 
trong nước và khu vực về tự động hóa. Định hướng này được Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành 
chỉ đạo tại Hội nghị “Tự động hóa ngành Điện trong xu thế chuyển đổi số”, chiều 12/4.

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Các đại biểu tham quan gian hàng sản phẩm hệ thống giám sát và dự báo điện 
mặt trời mái nhà khu vực TP.HCM của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
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Ông Chandan Singh - Giám đốc điều hành Công ty 
Hitachi Energy tại Việt Nam:

Trong những năm gần đây, Hitachi Energy đang hợp 
tác với EVN trong tự động hóa các trạm biến áp lên tới cấp 
500kV.

Trong quá trình hợp tác, chúng tôi rất ấn tượng với 
hành trình tự động hóa của EVN. Từ năm 2014, tập đoàn 
đã bắt đầu triển khai chiến lược tự động hóa và hiện nay, 
EVN đã cam kết mạnh mẽ cho mục tiêu chuyển đổi số, tự 
động hóa hoàn toàn vào năm 2025.

Chúng tôi hiểu và đánh giá rất cao định hướng làm 
chủ công nghệ của EVN và kì vọng rằng, sẽ tiếp tục hợp 
tác chặt chẽ với tập đoàn trong quá trình tự động hóa lưới 
điện và chuyển đổi số, đặt nền tảng cho việc phát triển 
lưới điện thông minh, cùng hướng đến mục tiêu xây dựng 
lưới điện bền vững, linh hoạt và an toàn. 

Ông Trần Anh Thái - Phó Tổng giám đốc Công ty CP 
hệ thống kỹ thuật ứng dụng (ATS):

 Những năm qua, công tác tự động hóa đã được EVN 
chú trọng và có sự phát triển mạnh mẽ. Riêng các hoạt 

động liên quan đến tự động hóa nhằm tối ưu vận hành hệ 
thống điện đã có sự phát triển vượt bậc.

Thời gian tới, với sự phát triển nhanh của hệ thống 
điện, nhất là khi điện gió và điện mặt trời tham gia ngày 
càng sâu, thì việc tự động hóa trong công tác điều độ càng 
được quan tâm.

ATS hi vọng rằng, với kinh nghiệm trong công tác 
nghiên cứu, phát triển, sẽ cung cấp được những giải pháp 
phù hợp với yêu cầu hệ thống điện Việt Nam trên lộ trình 
tự động hóa, chuyển đổi số; nhất là các sản phẩm có khả 
năng phân tích, lưu trữ dữ liệu, đóng góp vào việc tối ưu 
trong công tác điều độ; đồng thời giảm chi phí trong quá 
trình đầu tư, vận hành hệ thống điện.

Ông Chu Văn Nam - Giám đốc phát triển kinh 
doanh Công ty TNHH Andritz Việt Nam:

Theo đánh giá của Andritz, tự động hóa của EVN đã 
diễn ra một cách rất tích cực và nhanh chóng. Con đường 
phát triển tự động hóa trong thời gian tới của EVN cho 
thấy sự quyết tâm của lãnh đạo tập đoàn trong chuyển đổi 
số nói chung, tự động hóa nói riêng. 

Andritz đang cung cấp sản phẩm chuyển đổi số trong 
việc bảo trì, vận hành dành cho nhà máy thủy điện. Các 
giải pháp này đã được áp dụng ở nhiều quốc gia và mang 
lại hiệu quả cao. Chúng tôi hi vọng, sẽ tiếp tục hợp tác hiệu 
quả với EVN trong lĩnh vực tự động hóa các nhà máy điện.

Thùy Lê

TỰ ĐỘNG HÓA CỦA EVN 
QUA GÓC NHÌN CỦA ĐỐI TÁC

EVN đã và đang đẩy nhanh chiến lược tự động hóa 
với nhiều thành quả tích cực. Trên hành trình đó, có sự 
đồng hành của các đối tác trong việc cung cấp các sản 
phẩm, giải pháp tự động hóa cho hệ thống điện. Sau 
đây là một số ý kiến đánh giá, chia sẻ về nỗ lực tự động 
hóa của EVN trong quá trình hợp tác.
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Hiện nay, trên mạng xã hội, một số trang Web xuất hiện một số 
điện thoại mạo danh Tổng đài chăm sóc khách hàng ngành 
điện, tiếp nhận và trả lời khách hàng các thông tin về ngành 

điện, hướng dẫn khách hàng liên hệ Tổng đài chính thống của ngành 
Điện để trục lợi phí cước của khách hàng sử dụng điện, làm nhiễu 
loạn thông tin ảnh hưởng đến quyền lợi và uy tín của ngành Điện.

Thông tin quảng cáo giả mạo 
xuất hiện trên mạng xã hội: Số 

điện thoại Điện lực Long An - Tra 
cứu hóa đơn, Báo hỏng khu vực - 

19006592

Giao diện trang Web chăm sóc 
khách hàng giả mạo Tổng đài 

điện lực Long An

Cụ thể, xuất hiện các số điện thoại 19006592, 19000184, 
1900299202 và trang Web  www.chamsockhachhang/dien-luc-long-
an/ mạo danh Tổng đài Điện lực Long An để trục lợi phí cước của khách 
hàng sử dụng điện tại tỉnh Long An. Khi gọi đến các số điện thoại giả 
mạo này, khách hàng sẽ bị tính cước phí rất cao (từ 5.000 đến 8.000 
đồng/phút), mà không được giải đáp thông tin hoặc giải quyết kịp 
thời các yêu cầu về điện.

Tác giả có liên hệ số điện thoại 1900299202 thì được nghe giới 
thiệu tổng đài cung cấp thông tin tổng hợp kèm nhạc chờ, mặc dù 

không kết nối được điện thoại viên nhưng vẫn 
bị tính cước 5.000 đồng/phút; sau đó liên hệ 
tiếp số 190006592 được nghe giới thiệu tổng 
đài giải đáp thông tin, sau khi kết nối với người 
nghe là giọng nữ hướng dẫn liên hệ số tổng 
đài chính thống của ngành Điện  là 19001006 
khi tác giả cần thông tin cung cấp điện tại Điện 
lực Đức Hòa (Long An), kiểm tra cước phí thì bị 
tính 16.000 đồng/1 phút 20 giây.

Ngoài ra, trang Web này còn giới thiệu, 
chỉ đường link đến Tổng đài của nhiều điện 
lực tỉnh khác như: Hậu Giang, Đồng Tháp, Hải 
Dương,…với cùng nội dung giới thiệu, hướng 
dẫn dịch vụ của ngành Điện, cuối nội dung 
giới thiệu là số tổng đài giả mạo 1900299202.

Thông tin liên hệ đến đơn vị vận hành trang 
Web giả mạo ngành Điện có địa chỉ tại Hà Nội

EVNSPC: CẢNH BÁO GIẢ MẠO TỔNG ĐÀI 
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG NGÀNH ĐIỆN

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cảnh báo: Quý khách hàng sử dụng điện tại 21 tỉnh, thành 
phố phía Nam (từ Ninh Thuận đến Cà Mau) khi có bất cứ yêu cầu nào về điện cần giải đáp hoặc hỗ trợ, chỉ cần 
gọi đến duy nhất 02 số tổng đài Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam 19001006 - 19009000. 
Hoặc truy cập trang Web https://cskh.evnspc.vn/, ứng dụng App/Zalo CSKH EVNSPC để được hướng dẫn kịp 
thời, tránh bị đối tượng xấu trục lợi.  
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Đáng chú ý, trong nội dung giới 
thiệu của Tổng đài giả mạo đều lấy 
thông tin, địa chỉ các Công ty Điện lực 
và các chi nhánh điện lực trực thuộc 
nhằm cố ý giả mạo, trục lợi khi khách 
hàng muốn liên hệ ngành Điện.

Tổng công ty Điện lực miền Nam triển khai 
dán decal tận nhà khách hàng để giúp 

nhận biết số điện thoại chăm sóc khách 
hàng ngành Điện

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực 
miền Nam chỉ có 2 đầu số duy nhất là 
19001006 hoặc 19009000, trang Web 
chăm sóc khách hàng  https://cskh.
evnspc.vn/ và các kênh ứng dụng App/
Zalo CSKH EVNSPC của Trung tâm Chăm 
sóc khách hàng Tổng công ty Điện miền 
Nam, phục vụ khách hàng sử dụng điện 
trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía 
Nam.

Khách hàng tuyệt đối không nên 
gọi đến bất kỳ số điện thoại nào khác vì 
Tổng công ty Điện lực miền Nam không 
cho phép hay ủy quyền bất kỳ tổ chức, 
đơn vị, cá nhân nào thực hiện chức năng 
chăm sóc khách hàng của ngành điện 
lực miền Nam.

Trước đó, trong năm 2020-2021 
Tổng công ty Điện lực miền Nam triển 
khai dán decal giới thiệu, nhận biết số 
tổng đài chăm sóc khách hàng 19001006 
- 19009000 tại từng nhà khách hàng với 
số lượng 7,2 triệu tờ decal nhằm mục 
đích cung cấp số điện thoại để khách 
hàng liên hệ khi có bất cứ yêu cầu về dịch 
vụ điện, đồng thời cảnh giác khách hàng 
về số điện thoại giả mạo ngành điện.

Nguyên Khôi

Ghi nhãn rõ ràng hơn kết hợp với tiêu chuẩn tối thiểu chặt 
chẽ có thể cắt giảm lượng điện lãng phí trong nhà.

Trong 25 năm qua, các chính phủ châu Âu đã khuyến khích người tiêu 
dùng có ý thức hơn về môi trường khi mua tủ lạnh, máy giặt và các thiết bị 
gia dụng khác. Giờ đây, họ đang thắt chặt các yêu cầu về hiệu suất năng 
lượng để buộc các nhà sản xuất cải tiến sản phẩm và yêu cầu các nhãn năng 
lượng rõ ràng hơn.

Giảm tiêu thụ năng lượng hộ gia đình là điều cần thiết nếu các quốc 
gia muốn cắt giảm lượng phát thải carbon và đạt mục tiêu hạn chế sự nóng 
lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C.

Được biết hiện có hơn 120 quốc gia quy định hiệu suất năng lượng tối 
thiểu cho các thiết bị và yêu cầu dán nhãn hiệu quả năng lượng.

Nhãn năng lượng EU trên một thiết bị gia dụng. Ảnh: Shutterstock.

Việc ghi nhãn lần đầu tiên được Ủy ban Châu Âu (EU) quy định vào năm 
1994 cho một số thiết bị. Hệ thống đánh giá hiệu suất năng lượng được sử 
dụng trên nhãn từ “G” kém nhất đến “A” tốt nhất. Tuy nhiên, tháng 3 năm 
nay, nhãn đã được đơn giản hóa với ba thang điểm A +, A ++ và A +++”. Điều 
này đã khiến người tiêu dùng bối rối.

Hiện việc dán nhãn nghiêm ngặt hơn nên rất ít sản phẩm ban đầu có 
thể đạt được xếp hạng “A” về hiệu quả năng lượng. Việc này, theo EU, là 
giúp mở rộng phạm vi phát triển thị trường cho các sản phẩm hiệu quả hơn 
trong tương lai.

Các xếp hạng mới này áp dụng cho các thiết bị bao gồm tủ lạnh và tủ 
đông, máy rửa bát, máy giặt, TV và màn hình, bóng đèn và đèn. Những năm 
tới xếp hạng sẽ dần được được mở rộng sang các sản phẩm khác. Đồng thời, 
EU cũng đã cấm các thiết bị kém hiệu quả năng lượng nhất.

Kết hợp với nhau, các nhãn năng lượng và các yêu cầu về hiệu suất 
tối thiểu sẽ tạo ra mức tiết kiệm năng lượng tương đương với mức tiêu thụ 
năng lượng tổng của Tây Ban Nha và Ba Lan.

Các biện pháp bổ sung bao gồm yêu cầu nhà sản xuất cung cấp phụ 
tùng thay thế trong vòng 10 năm sau khi thiết bị không còn được bán nữa, 
để khuyến khích mọi người sử dụng thiết bị hiệu quả lâu hơn.
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Tại Vương quốc Anh, các tiêu 
chuẩn về dán nhãn và hiệu quả năng 
lượng của EU đã được thông qua 
trong luật.

Tháng trước, chính phủ Anh đã 
công bố kế hoạch về các biện pháp 
khuyến khích các nhà sản xuất thiết 
bị gia dụng và doanh nghiệp nhằm 
tạo ra sản phẩm ít tiêu thụ năng 
lượng và dễ sửa chữa hơn.

Bà Kadri Simson, Ủy viên phụ 
trách năng lượng EU, cho biết hoàn 
toàn tin tưởng rằng chế độ ghi nhãn 
mới sẽ giúp thay đổi hành vi người 
tiêu dùng. “Tôi luôn tin tưởng vào 
tác động của các chính sách và trong 
trường hợp này, chúng tôi có dữ 
liệu”. Bà cho biết một cuộc khảo sát 
toàn EU vào năm 2019 cho thấy 79% 
người tiêu dùng EU cho biết nhãn 
năng lượng đã ảnh hưởng quyết định 
mua hàng của họ.

Tuy nhiên, một số người cho 
rằng bằng chứng về tác động của 
nhãn đối với người tiêu dùng khá “mơ 
hồ”. Đặc biệt ở các nước đang phát 
triển, nơi các tiêu chuẩn tối thiểu về 
hiệu quả năng lượng cho sản phẩm 
gia dụng ít phổ biến.

Ngày càng có nhiều bằng 
chứng cho thấy phương pháp kết 
hợp nhãn năng lượng cho thiết bị 
gia dụng với các tiêu chuẩn tối thiểu 
bắt buộc về hiệu quả năng lượng có 
thể dẫn đến việc giảm đáng kể việc 
sử dụng năng lượng.

Theo báo cáo của Cơ quan Năng 
lượng Quốc tế (IEA), ở các quốc gia 
có chính sách lâu dài về mức tiêu thụ 
năng lượng tối thiểu và xếp hạng 
năng lượng, các thiết bị thường tiêu 
thụ ít hơn 30% năng lượng so với 
trước đó.

Chuyên gia năng lượng Jan 
Rosenow khẳng định “nhãn năng 
lượng có ảnh hưởng đến hành vi mua 
hàng của người tiêu dùng. Đồng thời 
sẽ hiệu quả hơn nếu kết hợp với các 
quy định dần loại bỏ các thiết bị kém 
hiệu quả nhất ra khỏi thị trường. Chẳng 
hạn với bóng đèn. Người tiêu dùng đã 
chuyển dần từ đèn sợi đốt sang đèn 
huỳnh quang, compact, LED… và 
hiện giờ các loại đèn hiệu quả năng 
lượng đang chiếm lĩnh thị trường”.

Việc hợp nhất các tiêu chuẩn 
dán nhãn năng lượng quốc gia thành 
các tiêu chuẩn quốc tế có thể đẩy 
nhanh tiến độ sử dụng năng lượng 
hiệu quả trên toàn cầu. 

Tại Hội nghị khí hậu COP26, 14 
quốc gia, trong đó có Anh, Đức, Ấn 
Độ, Brazil và Nigeria, đã cam kết tăng 
gấp đôi hiệu suất năng lượng của bốn 
nhóm sản phẩm vào năm 2030. Các 

sản phẩm này. gồm hệ thống chiếu 
sáng, tủ lạnh, điều hòa không khí và 
động cơ công nghiệp, chiếm khoảng 
40% lượng điện tiêu thụ toàn cầu.

Theo IEA, kết hợp các tiêu chuẩn 
ghi nhãn với các biện pháp khác, như 
trợ cấp hoặc ưu đãi thuế đối với các 
thiết bị có hiệu suất năng lượng cao, 
cũng sẽ tạo ra hiệu quả cao.

Các chuyên gia cho biết, sự 
phát triển về công nghệ, như thiết 
bị “thông minh” và dữ liệu sử dụng 
năng lượng, sẽ góp phần nâng cao 
nhận thức về hiệu quả sử dụng năng 
lượng của hộ gia đình và cắt giảm 
chi tiêu năng lượng. Chẳng hạn, một 
chiếc máy giặt thông minh có thể tự 
động khởi động khi nhận được tín 
hiệu từ lưới điện rằng chi phí năng 
lượng đang ở mức thấp nhất trong 
giờ thấp điểm.

Nhật Anh (Theo Financial Times)

Hiệu quả sử dụng năng lượng của các quốc gia. Nguồn: IEA.

THÚC ĐẨY THIẾT BỊ GIA DỤNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG 

VỚI PHƯƠNG PHÁP "TIẾP CẬN KÉP"
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Dân số và kinh tế của thế giới 
ngày càng phát triển, kéo 
theo đó là nhu cầu về năng 

lượng cũng tăng theo. Phần lớn trong 
số đó năng lượng vẫn được cung cấp 
chủ yếu từ các nguồn không thể tái 
tạo như nhiên liệu hóa thạch. Ngoài 
việc là một nguồn cung sẽ cạn kiệt 
sau này, nhiên liệu hóa thạch còn 
phát thải một lượng khí nhà kính 
đáng kể - những khí này giữ lại nhiệt 
trong khí quyển và đẩy nhanh tình 
trạng nóng lên của Trái Đất.

Theo báo cáo của IEA chỉ ra 
lượng khí thải CO

2 
sản sinh từ nhu cầu 

làm mát không gian tăng gấp đôi từ 
năm 1990 đến năm 2020. Tính riêng 
trong năm 2020, nhu cầu điều hòa 
không khí toàn cầu chiếm gần 16% 
lượng điện tiêu thụ cuối cùng của 
khu vực tòa nhà, khoảng 1.885 TWh. 

Cũng dễ hiểu khi ngành khách 
sạn sử dụng một lượng lớn năng 
lượng, trong đó điều chỉnh nhiệt 
độ phòng và hệ thống chiếu sáng 
là hai mảng tiêu thụ nhiều nhất. 
Và kết quả là ngành này góp phần 
đáng kể trong việc phát thải khí nhà 
kính - từ 160 đến 200kg khí CO

2
 trên 

mỗi m2 sàn phòng. Vì những lý do 
này, việc tiêu thụ năng lượng nên 
được xem là mối quan tâm chính 
trong hành trình tăng cường phát 
triển bền vững.

Tuy nhiên vẫn có nhiều cơ hội để 
tiết kiệm năng lượng. Một yếu tố góp 
phần đáng kể vào mức tiêu thụ năng 
lượng của chỗ nghỉ là thất thoát và 
lãng phí không cần thiết, do đó, thực 
hiện một vài thay đổi có thể giúp 

tăng hiệu quả sử dụng và cắt giảm 
chi phí một cách nhanh chóng.

Theo dự báo của các chuyên gia 
thì nhu cầu điều hòa không khí sẽ 
cao chưa từng có trong thập kỷ tới, 
đặc biệt ở khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương, do ảnh hưởng của biến đổi 
khí hậu, dân số tăng và thu nhập ở 

nhiều khu vực tăng lên. Minh chứng 
được thấy rõ từ số liệu của Fortune 
Business Insights cho thấy thị trường 
điều hòa nhiệt độ khu vực này có tốc 
độ tăng trung bình 4,3% trong giai 
đoạn 2017-2019. Việt Nam là một 
trong ba thị trường ghi nhận mức 
tăng trưởng cao, bên cạnh Malaysia 
và Thái Lan. 

SỬ DỤNG NGUỒN NĂNG LƯỢNG XANH 

GÓP PHẦN ĐẢM BẢO CÁC MỤC TIÊU KHÍ HẬU
Trước hiện trạng Trái Đất ngày càng nóng lên gây ra nhiều hậu quả đối với hệ sinh thái và nền kinh tế 

của con người. Chính vì vậy việc sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng cần được ưu tiên hàng đầu. Hiện 
nhiều nước trên thế giới đang tập trung giảm mức tiêu thụ năng lượng và chuyển nhu cầu sử dụng điện 
còn lại sang các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời sẽ giúp cho khí hậu của Trái đất trở 
nên tốt hơn.

Châu Á Thái Bình Dương là khu vực được dự báo nhu cầu tăng trưởng cao về 
điều hòa không khí. Nguồn: Fortune Business Insights.

Ñieän & Ñôøi soáng     48

THÒ TRÖÔØNG ÑIEÄNî



Làm thế nào để giảm mức năng 
lượng tiêu thụ?

Cải tiến công nghệ

Công nghệ điều hòa đã được cải 
tiến một cách đáng kể trong ba thập 
kỷ qua, cả về công năng và hiệu quả 
sử dụng năng lượng (EER). Các nghiên 
cứu chỉ ra rằng hiệu suất trung bình 
(W/W) của điều hòa không khí đã 
tăng khoảng 10% kể từ năm 2010. 
Thiết bị điều hòa siêu tiết kiệm năng 
lượng đã từng được ghi nhận tại thị 
trường Mỹ có trị số EER là 12,3 - cao 
gấp 3 lần hiệu suất trung bình thị 
trường. Tại Việt Nam, các thiết bị có 
hiệu suất năng lượng cao nhất được 
Bộ Công Thương chứng thực cũng 
đạt tới 7,4 - tức là có khả năng tiết 
kiệm hơn tới 66,7% so với các thiết bị 
hiệu suất cao (nhãn 5 sao).

Theo báo cáo của Business 
Fortune Insight, thị phần các loại điều 
hòa sử dụng môi chất lạnh không 
thân thiện (như R-600A/R-290 hay 
R-22) hiện vẫn chiếm gần 50% thị 
trường điều hòa thương mại châu Á 
- Thái Bình Dương. Mặc dù xu hướng 
cho thấy thị phần này đang giảm dần, 
nhưng vẫn cần đẩy nhanh tốc độ để 
loại bỏ hoàn toàn các công nghệ sử 
dụng môi chất không thân thiện môi 
trường mới có thể theo đúng lộ trình 
net-zero.

Phân tích cụ thể việc tiêu thụ năng 
lượng

Để quản lý việc tiêu thụ năng 
lượng, bước đầu tiên là đo lường. 
Nguồn dữ liệu chính sẽ là hóa đơn tiền 
điện. Các đồng hồ điện phụ có thể 
cung cấp cho chúng ta thông tin chi 
tiết hơn về việc sử dụng năng lượng 
của mỗi khu vực/bộ phận. Sau đó hỏi 
đơn vị cung cấp năng lượng xem họ 
có cung cấp dashboard để đo lường 
và theo dõi việc tiêu thụ năng lượng 
không. Nếu không có, hãy dùng dữ 
liệu mà mình thu thập được để đối 
chiếu việc sử dụng năng lượng của 
mình với các tiêu chuẩn của ngành, 
qua đó biết mức độ hiệu quả của việc 
sử dụng năng lượng. 

Chuyển sang hệ thống chiếu sáng 
tiết kiệm năng lượng

Với việc chuyển sang hệ thống 
chiếu sáng hiệu quả hơn - chẳng hạn 
như đèn huỳnh quang compact (CFL), 
đèn ống huỳnh quang hoặc điốt phát 
quang (LED) - chúng ta có thể cắt giảm 
tới 70% mức sử dụng năng lượng. 
Ngoài việc tiêu thụ năng lượng ít hơn, 
đèn CFL tỏa nhiệt ít hơn - qua đó có 
thể giảm bớt nhu cầu sử dụng máy 
lạnh và càng giảm mức sử dụng năng 
lượng của chúng ta xuống - trong khi 
đèn LED có tuổi thọ cao hơn gấp ba 
lần đèn huỳnh quang và dễ tái chế.

Thực hiện lắp đặt các thiết bị 
thông minh

Thực hiện lắp đặt các thiết bị cảm 
biến chuyển động: Cảm biến chuyển 

động sẽ bật đèn khi phát hiện chuyển 
động và tắt đèn sau một khoảng 
thời gian theo cài đặt nếu không có 
người. Công nghệ này rất hữu ích ở 
những khu vực không có người qua 
lại thường xuyên - như phòng vệ sinh 
ở các khu vực chung - và có thể tiết 
kiệm đến 60% mức sử dụng năng 
lượng của một căn phòng.  

Điều khiển bằng quang trở: 
Công tắc quang trở cảm nhận được 
khi có đủ ánh sáng tự nhiên và phản 
hồi bằng cách giảm độ sáng hoặc 
tắt đèn. Có nhiều loại khác nhau, 
tùy thuộc vào diện tích của khu vực 
chúng ta muốn chiếu sáng.

Áp dụng hệ thống quản lý nhiệt độ 
thông minh

Điều chỉnh cài đặt của bộ điều 
nhiệt chỉ trong phạm vi vài độ có thể 
tiết kiệm được một phần năng lượng 
khổng lồ. Hạ thêm 1ºC ở bộ điều nhiệt 
vào mùa đông có thể cắt giảm 10% 
mức tiêu thụ năng lượng cho việc 
sưởi ấm - có thể tiết kiệm được mức 
tương tự cho việc điều hòa không khí 
vào mùa hè. Chúng ta có thể tự động 
hóa quy trình này bằng cách tích hợp 
công nghệ cảm biến chuyển động và 
cảm biến nhiệt vào một bộ điều nhiệt 
quản lý năng lượng, tự động hạ nhiệt 
độ phòng khi vắng người.  

Sử dụng năng lượng xanh

Đối với vấn đề bền vững, một 
trong những việc có tác động mạnh 
mẽ nhất mà chúng ta có thể làm là sử 
dụng các nguồn năng lượng tái tạo. 
Chuyển sang nguồn này sẽ làm giảm 
đáng kể lượng khí thải sinh ra từ các 
hoạt động của con người và quan 
trọng nhất khi được thực hiện đúng 
cách, việc này sẽ làm tăng nhu cầu về 
năng lượng tái tạo trong khu vực của 
chúng ta. Từ đó lại thúc đẩy việc bổ 
sung các nguồn năng lượng tái tạo 
mới vào mạng lưới điện địa phương, 
vốn rất quan trọng vì nguồn cung cấp 
năng lượng tái tạo hiện tại không đáp 
ứng được nhu cầu năng lượng toàn 
cầu. Sau cùng, khi đáp ứng được nhu 
cầu này, chúng ta có thể loại bỏ dần 
điện được sản xuất từ nhiên liệu hóa 
thạch.

Nhật Anh (Tổng hợp)

Điều hòa sử dụng môi chất lạnh không thân thiện môi trường vẫn chiếm gần 
50% thị trường điều hòa thương mại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Nguồn: Fortune Business Insights.

Ñieän & Ñôøi soáng     49

THÒ TRÖÔØNG ÑIEÄN î



Máy giặt sử dụng công nghệ giặt hơi nước là loại 
máy giặt có thể đun sôi nước ngay trong ống dẫn 
và biến thành hơi nước nhờ bộ tạo hơi nước. Sau 

đó hơi nước được xịt vào lồng giặt dưới dạng vòi xịt nhẹ 
nhàng, thẩm thấu vào từng sợi vải giúp giặt sạch các vết 
bẩn cứng đầu hiệu quả.

Chu trình giặt hơi nước chỉ dựa vào hơi nước rất nóng 
và không sử dụng chất tẩy rửa để loại bỏ mùi và chất bẩn 
trên vải.  Máy giặt này quay với tốc độ cao để hơi nước 
thẩm thấu và làm sạch từ trong ra ngoài từng đồ giặt. Mặc 
dù máy quay nhanh nhưng hầu hết các máy giặt hơi nước 
đều an toàn cho đồ giặt mềm mỏng.

Hiện nay, máy giặt hơi nước bao gồm 3 lựa chọn cho 
người dùng, gồm giặt nước thường, nước kết hợp hơi nước 
hoặc chỉ giặt bằng hơi nước. Với những máy giặt này, để 
giúp việc giặt giũ được hiệu quả với quạt hơi nước, người 
dùng cần áp dụng một số lưu ý dưới đây.

Chọn vị trí thích hợp cho máy giặt hơi nước

Điều đầu tiên là đặt máy ở vị trí bằng phẳng, chắc 
chắn, rộng rãi và khô ráo để tránh rò rỉ điện gây nguy hiểm 
cho người sử dụng. Theo khuyến cáo, người dùng không 
nên đặt máy giặt ở nơi không bằng phẳng, gồ ghề vì khi 
máy hoạt động có thể gây tiếng ồn.

Chọn nhiệt độ giặt phù hợp

Nhiệt độ giặt khoảng 400C là hợp lý nhất đối với 
quần áo thường, vừa đủ để bột giặt thấm vào quần áo 
và đánh bật vết bẩn.  Ở nhiệt độ quá cao, quần áo có 

thể bị co lại, nhăn và mất tính đàn hồi và làm hỏng kiểu 
dáng của nó.

Thường xuyên vệ sinh máy giặt hơi nước

Khi máy giặt hoặc sấy xong, người dùng nên mở cửa 
lồng giặt để hơi nước thoát ra ngoài và tránh đọng nước 
trong lồng giặt gây mùi khó chịu. Đồng thời, người dùng 
cũng nên thường xuyên lau sạch cặn bột giặt bám trên 
thành máy để tránh lưu lại mùi bột giặt và mùi ẩm mốc 
ảnh hưởng đến những mẻ giặt sau đó.  Ngoài ra, người 
dùng cũng nên kiểm tra ống thoát nước thường xuyên vì 
lâu ngày không vệ sinh có thể khiến việc thoát nước gặp 
vấn đề, thậm chí quay ngược trở lại máy.

Đọc hướng dẫn sử dụng và kiểm tra máy giặt 
định kỳ

Vì máy giặt hơi nước hoạt động đặc biệt hơn so với 
máy giặt thường nên tốt nhất người dùng hãy đọc kỹ 
hướng dẫn sử dụng máy giặt, đặc biệt khi muốn tra dầu 
mỡ vào các chi tiết quyết định của trục chuyển động trên 
máy. Bên cạnh đó, cũng nên kiểm tra định kỳ máy giặt hơi 
nước trong khoảng thời gian 2-4 tuần/lần. Áp dụng những 
thông tin từ hướng dẫn sử dụng để hỗ trợ việc kiểm tra 
định kỳ được tốt hơn.

Lê Quốc (Tổng hợp)

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT
 KHI SỬ DỤNG MÁY GIẶT HƠI NƯỚC

Được biết đến với khả năng diệt vi khuẩn, bụi bẩn và các tác nhân gây dị ứng có trên sợi vải 
một cách an toàn, hiệu quả, máy giặt hơi nước đang ngày càng được người tiêu dùng quan tâm 
nhiều hơn. Vậy khi sử dụng máy giặt hơi nước người dùng cần chú ý những gì?
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Số lượng lõi lọc càng nhiều thì 
nước càng sạch?

Đa số khách hàng nghĩ rằng, số 
lượng lõi lọc của máy lọc nước càng 
nhiều thì nước đầu ra sẽ càng sạch. 
Tuy vậy, chất lượng của nước ra phụ 
thuộc vào độ sạch của nguồn nước 
đầu vào và khả năng hoạt động của 
bộ lọc. Còn những lõi lọc tiếp theo 
sau lõi chứa màng lọc RO thường là 
cung cấp khoáng chất và tăng tính 
năng cho lõi lọc chính

Do vậy, bạn nên cân nhắc khi 
chọn mua và tìm hiểu về những 
thông tin của lõi lọc bổ sung để chọn 
mua được máy lọc phù hợp với nhu 
cầu sử dụng của gia đình vì không 
phải  máy lọc nước  nào cũng giống 
nhau. 

Nước từ máy lọc không thể 
uống trực tiếp

Một trong những hiểu lầm 
về máy lọc nước đó chính là nước từ 
máy lọc không thể uống trực tiếp. 
Nhiều khách hàng nghĩ rằng máy lọc 

nước không đủ làm sạch nước nên 
phải đun sôi lại. Nhưng trên thực tế, 
bạn có thể uống nước trực tiếp từ 
máy lọc vì nước đây đã là nước tinh 
khiết và cung cấp thêm các khoáng 
chất cần thiết cho cơ thể

Không cần thay lõi lọc thường 
xuyên

Theo khuyến cáo của các nhà 
sản xuất, tùy vào loại nước đầu vào 
mà bạn cần thay lõi lọc. Hiện tại, tùy 
vào mỗi nhà sản xuất mà thời gian 
thay các lõi đều được công bố rất 
rõ ràng nên các bạn hãy thay lõi lọc 
định kỳ theo hạn sử dụng để đảm 
bảo chất lượng nguồn nước và an 
toàn cho sức khỏe.

Máy lọc nước Nano tốt hơn 
máy lọc nước RO

Mỗi loại  máy lọc nước  có chức 
năng khác nhau, tùy theo nhu cầu sử 
dụng bạn có thể lựa chọn loại máy 
phù hợp cho gia đình.

Máy lọc nước Nano:

• Máy lọc được nước máy, không 
lọc được nước phèn, nước sông, nước 
lợ, nước giếng,... với nguồn nước 
nhiễm mặn, máy sẽ không lọc được vị 
mặn trong nước. Vì vậy bạn cần xem 
nguồn nước đầu vào của gia đình 
để chọn máy phù hợp. Máy lọc nước 
nano không dùng điện.  

Máy lọc nước RO:

• Lọc được với tất cả các 
nguồn nước, nhưng đối với các 
nguồn nước bị nhiễm phèn, nhiễm 
axit thì vẫn nên lọc thô trước khi cho 
vào máy. Bạn có thể uống nước ngay 
sau khi lọc, nước sẽ được loại bỏ hết 
các tạp chất, vi khuẩn và bổ sung các 
khoáng có lợi cho sức khỏe

• Khi ngắt điện bạn vẫn có thể sử 
dụng nước trong 1 ngày vì bình chứa 
của máy chứa khoảng 10- 15 lít nước.

• Tỉ lệ nước tinh khiết thu được 
từ 30% - 70%.

Nhật Anh

NHỮNG HIỂU LẦM CƠ BẢN 

VỀ MÁY LỌC NƯỚC 
KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT

Máy lọc nước là thiết bị quen thuộc trong mỗi gia 
đình giúp cung cấp nguồn nước tinh khiết, đảm bảo 
an toàn khi sử dụng. Mặc dù vậy, những kiến thức về 
máy lọc nước không phải ai cũng hiểu rõ.
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ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ
LỢI ÍCH CHO GIA ĐÌNH
VÀ CỘNG ĐỒNG

ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ 
HIỆU QUẢ KINH TẾ - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Trung tâm Chăm sóc khách hàng 
Tổng Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội
Hotline: 19001288 - (024)22222000
Website: http://cskh.evnhanoi.com.vn/

Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Hotline: 1900 6769
Website: http://cskh.npc.com.vn/

Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Tổng Công ty Điện lực miền Trung
Hotline: 1900 1909
Website: http://cskh.cpc.vn/

Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Tổng công ty Điện lực miền Nam
Hotline: 19001006
Website: http://cskh.evnspc.vn

Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Tổng Công ty Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh
Hotline: 1900 54 54 54
Website: http://cskh.hcmpc.vn

Tăng thu nhập nhờ bán lại phần sản lượng điện
sản xuất từ điện mặt trời mái nhà không sử dụng
cho EVN với mức giá hấp dẫn trong dài hạn

Giảm chi phí tiền điện hàng tháng do điện được
sản xuất và sử dụng trực tiếp vào giờ cao điểm
hoặc giảm giá mua điện bậc cao

Không tốn diện tích đất khi lắp đặt

Chống nóng hiệu quả cho công trình

Góp phần bảo vệ môi trường




