
Taïp chí
HOÄI ÑIEÄN LÖÏC VIEÄT NAM

Soá 278

6 - 2022

Ñieän & Ñôøi soáng
Electricity & Life Review

CHÚC MỪNG 97 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
(21/6/1925 - 21/6/2022)

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
    ĐIỆN GIÓ TRÊN THẾ GIỚI
  GIAI ĐOẠN 2025- 2030



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



Thư chúc mừng 
TẠP CHÍ ĐIỆN & ĐỜI SỐNG 

NHÂN DỊP KỶ NIỆM 97 NĂM NGÀY BÁO CHÍ 
CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2022)

Nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 
– 21/6/2022), thay mặt Hội Điện lực Việt Nam, tôi thân ái gửi tới cán bộ, 
phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên Tạp chí Điện & Đời sống lời chúc 

mừng tốt đẹp nhất. Chúc Tạp chí Điện & Đời sống tiếp tục kế thừa, phát huy truyền 
thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng và ngày càng phát triển, trở thành diễn đàn 
tin cậy của toàn thể người lao động, chuyên gia, các nhà khoa học trong lĩnh vực Điện 
lực cũng như Hội Điện lực Việt Nam.

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

Phát huy những kết quả đã đạt được, với trách nhiệm của những người làm báo, 
đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, Tạp chí Điện & Đời sống cần 
tiếp tục bám sát công tác tư tưởng, tích cực tuyên truyền, cổ vũ, khẳng định thành 
tựu của ngành Điện nước nhà trong công cuộc đổi mới, đồng thời phát hiện, biểu 
dương các tấm gương điển hình tiên tiến của ngành.

Hội Điện lực Việt Nam một lần nữa ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những 
đóng góp, cống hiến to lớn của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của 
Tạp chí Điện & Đời sống. Chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành 
công, tiếp tục phát huy “Tâm sáng, lòng trong, bút sắc”, tiếp tục tạo ra những tác 
phẩm báo chí có giá trị cao trong thời gian tới.

CHỦ TỊCH HỘI ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Dương Quang Thành
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Đến với “nghề làm truyền 
thông”, nó khiến tôi lạ lẫm lúc 
ban đầu, mê mẩn lúc tìm hiểu 

và đam mê trong suốt quá trình làm 
việc. Phải nói, sức hút của nó đối với 
tôi chưa bao giờ hạ nhiệt mà còn tăng 
dần theo thời gian. Tôi cảm thấy rất 
mừng khi phần nào đã làm chủ được 
những con chữ mà ngày trước tôi cho 
là bất trị. Tôi khoan khoái sử dụng nó 
như một công cụ để làm công việc 
yêu thích nhất của tôi, đó là lột tả cho 
người đọc hình dung ra công việc của 
người thợ điện, từ đó có cái nhìn công 
tâm hơn về ngành Điện” – Quân hồ 
hởi sẻ chia.

Là một nhân viên ngành Điện, 
Quân thấy công việc của đồng nghiệp 
mình rất vất vả. Người ngoài ít ai hiểu 
được, để có dòng điện ổn định không 
chỉ mồ hôi có khi đổi cả máu và mạng 
sống; trong khi đó, chỉ một sự cố mất 
điện khách quan nhỏ thì lại bị soi 
rất kỹ và lan truyền những thông tin 
tiêu cực… Điều đó thôi thúc Quân có 
thêm động lực để chuyển tải công 
bằng hình ảnh những công nhân áo 
cam ngày đêm miệt mài vì dòng điện.

Quả thật, có trực tiếp chứng kiến, 
quan sát về sự cống hiến, xả thân vì 
dòng điện chất lượng, an toàn, liên 
tục thông suốt mới thấy được sự cực 
khổ của người thợ điện. Kể với chúng 
tôi, Quân vẫn nhớ như in khi tác 
nghiệp ngay sau bão số 5 năm 2021, 
nhiều trụ điện bị ngã sâu dưới nước, 
hình ảnh người công nhân lăn xả dầm 
mình trong nước để dựng từng trụ 
điện, kéo từng mét dây đã chạm vào 
miền cảm xúc sâu thẳm nhất trong 
Quân. Mưa bão cực khổ đã đành, thời 
điểm nắng nóng, các anh cũng chẳng Người công nhân điện “cầm bút” Trần Tam Quân

Tâm sự của những công nhân điện 

“cầm bút”
Để góp phần đưa thông tin ngành Điện đến bạn đọc, bên 

cạnh đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên nghiệp còn có 
những thợ điện bén duyên với nghiệp “cầm bút”. Họ công tác 
ở nhiều lĩnh vực, bộ phận khác nhau, song tất cả đều có chung 
một mục đích là truyền tải thông tin của đơn vị, của ngành để 
mọi người hiểu và chia sẻ với công việc của người thợ điện. 
Trần Tam Quân (Điện lực Liên Chiểu, PC Đà Nẵng) là một người 
công nhân điện “cầm bút” như thế.
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thể sung sướng hơn. Có dịp song 
hành với các anh, Quân mới hiểu, tại 
sao các anh lại có làn da sạm nắng, 
tại sao gia đình các anh luôn thiếu 
vắng bóng dáng người đàn ông, tại 
sao vào đêm hôm khuya khoắt chỉ 
một cú điện thoại là các anh bật dậy 
đi làm ngay, tại sao hết lần này đến 
lần khác, các anh lại thất hứa với gia 
đình… Câu trả lời duy nhất cho tất cả 
các câu hỏi tại sao đó là vì sự “bình 
yên” của dòng điện, vì để cấp điện an 
toàn, liên tục cho khách hàng.

Nhưng để làm công tác truyền 
thông không phải dễ, càng vô cùng 
khó khăn đối với anh em kỹ thuật. 
Không được đào tạo bài bản, không 
có kiến thức nghiệp vụ nên những 
người như Quân phải rèn luyện và 
học tập rất nhiều. Là đồng nghiệp, 
cũng là cộng tác viên thường xuyên 
như Quân, anh Thái Thanh Trung 
(Tổ Quản lý đo đếm – Điện lực Liên 
Chiểu) tâm sự: “Để làm tốt công 
việc không chuyên này, tự bản thân 
phải cố gắng chăm chỉ học hỏi; viết 
lách là chưa đủ, đó còn là sự quan 
tâm của Ban lãnh đạo Điện lực 
Liên Chiểu, đặc biệt là anh Trần Thế 
Thọ - Giám đốc Điên lực Liên Chiểu 
luôn tạo điều kiện để anh em được 
đi tập huấn bồi dưỡng kiến thức 
chuyên môn, tăng kiến thức nghiệp 
vụ. Ngoài ra, với mỗi tin bài được 
đăng còn có chế độ nhuận bút, có 
quy định rõ ràng để động viên anh 
em cầm bút. Tất cả điều đó đã tạo 
động lực cho những cây bút không 
chuyên nỗ lực cố gắng hoàn thành 
tốt công việc được giao”.

Quân cho biết, thời gian làm 
việc với Ban biên tập (BBT) của PC Đà 
Nẵng tuy chưa nhiều nhưng khiến 
Quân rất cảm kích trước sự nhiệt tình 
của anh chị trong BBT. Có những khi 
đã muộn, các anh chị còn cần mẫn 
ngồi sửa từng dấu chấm, dấu phẩy, 
chữ viết hoa viết thường cho bài viết 
của cộng tác viên. Dù ít có dịp gặp các 
anh chị trong BBT nhưng tình cảm 
như gắn bó thân thiết bởi có những 
cuộc điện thoại trao đổi thường 
xuyên để bài viết của cộng tác viên 
như Quân được chỉn chu hơn trước 

khi đến với bạn đọc. Nét bút người 
thợ điện dần được khắc phục theo 
thời gian, các tay bút trưởng thành 
dần lên từ những “cái nôi” như vậy. 
Theo Quân, bên cạnh thành công của 
những cây bút không chuyên là cả sự 
vất vả, cần mẫn của anh chị em BBT, 
tận tụy làm việc để có những bài viết 
chất lượng đăng tải trên các ấn phẩm 
của PC Đà Nẵng nói riêng và ngành 
Điện nói chung.

Cứ thế, từ bài viết đầu tiên được 
đăng, rồi tăng dần lên, anh em công 
nhân điện dần trở thành người làm 
công tác truyền thông lúc nào không 
hay và ngòi bút của họ cũng khá lên 
trông thấy. Ai cũng hào hứng, mong 

chờ mỗi khi tác phẩm “lên sóng”, 
nhất là được mọi người đón đọc và 
nhận những lời chúc mừng của đồng 
nghiệp thì niềm vui càng nhân lên 
gấp bội.

Tuy vẫn gặp nhiều khó khăn trong 
nghiệp vụ vì không chuyên, nhưng 
những nét bút của những người công 
nhân điện luôn tràn đầy nhiệt huyết. 
“Chúng tôi động viên nhau tự học 
tập kỹ năng viết tin bài, trau dồi kiến 
thức, nâng cao nghiệp vụ, góp phần 
đưa thông tin ngành Điện nói chung 
và của PC Đà Nẵng nói riêng đến với 
công chúng kịp thời, chính xác và tin 
cậy” – Quân phấn khởi.

Yên Bình
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hệ thống điện Việt Nam đang tồn tại vấn đề phân 
bố cơ cấu nguồn điện không đồng đều giữa các miền/ 
khu vực, các khu vực phụ tải xa nguồn thì điện áp khá 
thấp. Do đó, chất lượng điện áp trên lưới truyền tải không 
đồng đều gây ra giảm ổn định của lưới điện. Ngoài ra, 
việc phân bố nguồn điện không đồng đều còn đặt ra nhu 
cầu truyền tải công suất lớn từ Bắc-Trung vào Nam trong 
khi khả năng truyền tải liên miền còn nhiều hạn chế dẫn 
đến độ dự trữ và an toàn trong truyền tải điện còn thấp, 
khi xảy ra sự cố trên đường dây 500kV liên miền sẽ dễ gây 
ra mất ổn định và rã lưới cục bộ làm ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến hệ thống điện, phụ tải điện và sự phát triển 
kinh tế, xã hội. 

Từ những vấn đề nêu trên mà việc nâng cao độ ổn 
định trong truyền tải, tăng khả năng điều chỉnh điện áp, 
nâng cao năng lực truyền tải liên miền cần được xem xét 
giải quyết nhằm đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy và 
kinh tế hệ thống điện. Và giải pháp được đưa ra là nghiên 
cứu lắp đặt thiết bị FACTS cho lưới điện truyền tải. 

Loại thiết bị FACTS được nghiên cứu trong báo cáo là 
thiết bị SVC (Static VAR Compensator).

2. MỤC TIÊU MONG MUỐN

Với phạm vi nghiên cứu như trên, báo cáo đưa ra mục 
tiêu dự kiến cần đạt được như sau:

• Xác định được vị trí cần lắp đặt thiết bị SVC.

• Đánh giá hiệu quả của thiết bị SVC đến lưới điện 
truyền tải Việt Nam.

3. THIẾT BỊ BÙ TĨNH SVC 

Thiết bị SVC là một thiết kế tổng hợp các phần tử: tụ 
điện, cuộn kháng, biến điện thế, các thiết bị đóng cắt cùng 
với các thiết bị điều khiển, tất cả cùng hoạt động để trở 
thành một khối cung cấp nguồn phát hoặc hấp thụ công 
suất phản kháng có thể điều khiển được nhanh chóng. 

Máy bù tĩnh được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống 
truyền tải với nhiều mục đích khác nhau. Mục đích cơ bản 
nhất thường được sử dụng để điều khiển điện áp tại điểm 
yếu nhất trong hệ thống. Nhờ độ chính xác, tính khả dụng 
và đáp ứng nhanh, các thiết bị SVC có thể cung cấp trạng 
thái ổn định và điều khiển điện áp quá độ có chất lượng 
cao so với kiểu bù rẽ nhánh thông thường. Các thiết bị SVC 
cũng được sử dụng để làm giảm các dao động công suất, 
cải thiện độ ổn định quá độ và giảm tổn hao hệ thống nhờ 
tối ưu điều khiển công suất phản kháng.

• Cấu tạo của thiết bị SVC hoàn chỉnh thường bao gồm:

• Một máy biến thế dùng để liên kết giữa lưới điện 
cao thế và các thiết bị điện tử công suất trung thế. Thường 
một máy biến áp riêng được sử dụng nhưng thỉnh thoảng 
có thể sử dụng cuộn dây thứ ba của máy biến áp tự ngẫu 
được sử dụng

NGHIÊN CỨU NÂNG CAO ỔN ĐỊNH KHẢ NĂNG TRUYỀN TẢI

CHO LƯỚI ĐIỆN 500KV VIỆT NAM
Nguyễn Lê Quốc Khánh, Trần Lê Ngọc Phước

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

Tóm tắt: Hiện nay, hệ thống điện Việt Nam đang tồn tại vấn đề phân bố cơ cấu nguồn điện không đồng 
đều giữa các miền/ khu vực, các khu vực phụ tải xa nguồn thì điện áp khá thấp. Do đó, chất lượng điện áp trên 
lưới truyền tải không đồng đều gây ra giảm ổn định của lưới điện. Ngoài ra, việc phân bố nguồn điện không 
đồng đều còn đặt ra nhu cầu truyền tải công suất lớn từ Bắc-Trung vào Nam trong khi khả năng truyền tải 
liên miền còn nhiều hạn chế dẫn đến độ dự trữ và an toàn trong truyền tải điện còn thấp, khi xảy ra sự cố trên 
đường dây 500kV liên miền sẽ dễ gây ra mất ổn định và rã lưới cục bộ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ 
thống điện, phụ tải điện và sự phát triển kinh tế, xã hội.

Để định hướng giải pháp cho vấn đề trên, bài báo này thực hiện khảo sát lưới điện truyền tải Việt Nam 
500kV vào giai đoạn từ nay đến năm 2030 để đánh giá độ ổn định trên lưới truyền tải khi có sự xuất hiện của 
thiết bị FACTS – Flexible AC Transmission System (Hệ thống truyền tải điện xoay chiều linh hoạt). Việc đánh giá 
ổn định dựa cơ sở đánh giá điện áp và độ ổn định tại các nút 500kV được thực hiện bằng phần mềm PSS/E của 
Siemens. Từ đó xem xét ảnh hưởng của lưới điện điện truyền tải 500kV trước và sau khi lắp đặt thiết bị FACTS.
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• Cuộn kháng điều khiển bằng thyristor (Thyristor 
Controlled reactor-TCR) nối vào thanh cái trung thế

• Cuộn kháng đóng cắt bằng thyristor (Thyristor-
switched reactor-TSR) nối vào thanh cái trung thế

• Tụ bù đóng cắt bằng thyristor (Switched Capacitor 
-SC) nối vào thanh cái trung thế.

• Tụ cố định (Fixed Capacitor- FC)

• Các bộ lọc sóng hài 

• Các tụ hoặc cuộn kháng đóng cắt bằng thiết bị cơ 
khí (MSCs hay MSR), thường nối vào thanh cái cao thế.

Hình 1. Sơ đồ cấu tạo thiết bị SVC

Đặc tính động của thiết bị SVC được biểu diễn bằng 
đồ thị V-I như sau:

IC LI

Capacity Inductive

CmaxI ILmax
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Hình 2. Đặc tính V-I của thiết bị SVC

Thiết bị SVC có thể sinh ra hoặc hấp thụ nguồn công 
suất phản kháng bằng cách điều khiển các van thyristor. 
Nó thường có khả năng điều khiển liên tục trong dãy được 
xác định bởi công suất định mức của nó.

4. SỰ CẦN THIẾT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ SVC

4.1. Cân bằng điện năng hệ thống điện Việt Nam

Từ kết quả cân bằng điện năng toàn quốc cho thấy 
Miền Bắc và Miền Trung luôn có độ dữ trữ công suất lớn 
trong khi Miền Nam có thời điểm sẽ thiếu nguồn hoặc có 
độ dự trữ công suất rất thấp, do đó nhu cầu truyền tải Bắc 
– Trung vào Nam nhằm cung cấp điện liên tục, an toàn, 
vận hành kinh tế hệ thống điện sẽ là xu hướng chủ đạo 
trong các năm tới.

  

Hình 3. Kết quả cân bằng điện năng các miền

4.2. Cân bằng công suất phản kháng lưới điện 500kV

Kết quả cân bằng công suất phản kháng cho thấy hình ảnh tổng thể về khả năng đáp ứng công suất phản kháng 
của lưới điện 500kV trong các chế độ vận hành bình thường. Trong các chế độ sự cố, đặc biệt sự cố ngắn mạch trên lưới 
điện 500kV thì hệ thống điện sẽ mất một lượng công suất khá lớn, khi đó khả năng mất cân bằng công suất và sụp đổ 
điện áp có thể xảy ra. Nhằm đáp ứng nhanh và gần như tức thời lượng công suất phản khảng mất do ngắn mạch thì việc 
xem xét lắp đặt các thiết bị SVC trên lưới điện 500kV là cần được xem xét.
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Bảng 1: Kết quả cân bằng công suất phản kháng các miền

Hạng mục 2020 2025 2030

Miền 
Bắc

Tổng nguồn phát công suất phản kháng (MVAr) 7.198,96 10.899,69 15.178,71

Tổng nhu cầu tiêu thụ (MVAr) 4.946,20 9.842,10 13.007,20

Cân bằng công suất phản kháng MVAr (+ thừa/-thiếu) 2.252,76 1.057,59 2.171,51

Miền 
Trung

Tổng nguồn phát công suất phản kháng (MVAr) 3.856,18 8.687,85 9.196,96

Tổng nhu cầu tiêu thụ (MVAr) 2.330,40 2.702,20 3.715,60

Cân bằng công suất phản kháng MVAr (+ thừa/-thiếu) 1.525,78 5.985,65 5.481,36

Miền 
Nam

Tổng nguồn phát công suất phản kháng (MVAr) 7.916,38 13.502,60 19.305,16

Tổng nhu cầu tiêu thụ (MVAr) 4.028,40 7.333,30 12.594,70

Cân bằng công suất phản kháng MVAr (+ thừa/-thiếu) 3.887,98 6.169,30 6.710,46

Độ dự trữ công suất phản kháng

Độ dữ trữ công suất phản kháng là một trong những tiêu chí chính để lựa chọn vị trí lắp đặt thiết bị SVC nhằm đảm 
bảo thiết bị được đặt đúng những vị trí “yếu” của hệ thống và phát huy tối đa vai trò của thiết bị. Báo cáo sử dụng phần 
mềm PSS/E để tính toán và đánh giá dự trữ công suất phản kháng trên lưới điện 500kV, kết quả tính toán dự trữ công 
suất phản kháng lưới điện 500kV như sau:

Hình 4. Dự trữ công suất phản kháng lưới điện 500kV 

Từ kết quả cho thấy các nút có độ dự trữ công suất phản kháng thấp nhất tại 3 miền như sau:

Bảng 2: Độ dự trữ công suất phản kháng thấp nhất

Giai đoạn Miền Bắc Miền Trung Miền Nam

2020-2025
500kV Hà Tĩnh, Việt Trì, 

Thanh Hóa
500kV Thạnh Mỹ, Dốc Sỏi 500kV Di Linh, Thốt Nốt

2026-2030
500kV Vĩnh Yên, Việt Trì, 

Tây Sơn
500kV Thạnh Mỹ, Bình Định, Đà 

Nẵng, Dốc Sỏi, Phong Điền
500kV Di Linh, Đồng Tháp

Giới hạn truyền tải liên miền

Với giới hạn truyền tải trên giao diện Bắc – Trung sẽ phát huy hết lượng công suất dư thừa khu vực Miền Bắc có 
nhu cầu truyền tải vào Miền Trung và Miền Nam cung cấp cho Miền Nam làm tăng tính linh hoạt trong vận hành kinh 
tế hệ thống điện. 
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Bảng 3: Giới hạn truyền tải liên miền

Giao diện

Năm 2020 
trước khi 

có mạch 3 
(MW)

Năm 2020 
sau khi có 

mạch 3 
(MW)

Năm 
2025

Năm 
2030

Bắc – Trung 2.640 4.510 4.521 4.567

Trung – 
Nam

4.235 6.199 7.245 8.475

Do đó, việc xem xét giải pháp lắp đặt các thiết bị SVC 
nhằm nâng cao năng lực truyền tải trên giao diện Bắc- 
Trung dựa trên hạ tầng lưới điện hiện có là cần thiết nhằm 
nâng cao tin cậy vận hành khi các đường dây 500kV liên 
miền mang tải cao, góp phần vận hành an toàn, kinh tế hệ 
thống điện đặc biệt trong các trường hợp các nguồn nhiệt 
điện Miền Nam giảm phát để bảo trì sửa chữa.

4.5. Tiêu chí điện áp 

4.5.1. Kết quả tính toán điện áp thấp nhất, cao nhất

Điện áp thấp nhất, cao nhất tại các TBA 500kV toàn 
quốc đến năm 2030 được trình bày như sau:

Hình 5. Điện áp cao nhất, thấp nhất trên lưới điện 500kV

Từ kết quả tính toán trên cho thấy: Điện áp lưới 
điện 500kV có xu hướng ngày càng tăng cao, đến năm 
2025 xuất hiện một số vị trí như Hiệp Hòa, Đông Anh, 
Tây Ninh có điện áp vượt ngưỡng cho phép tại thông thư 
25/2016/TT-BCT;

4.5.2. Độ chênh lệch điện áp 

Độ chênh lệch điện áp lớn nhất tại các TBA 500kV 
toàn quốc đến năm 2030 được trình bày như sau:

Hình 6. Chênh lệch điện áp lớn nhất lưới điện 500kV

Đến 2025 các TBA 500kV khu vực Miền Trung và Miền 
Nam đều có độ chênh lệch điện áp lớn trong các chế độ 
vận hành, nhiều vị trí giá trị điện áp chênh lệch lên đến 
gần 7,0% giá trị định mức, gây ra mất ổn định hệ thống. 
Với giá trị chênh lệch lớn này thì việc sử dụng các công 
cụ điều chỉnh truyền thống như kháng bù ngang sẽ phải 
đóng cắt thường xuyên ảnh hưởng đến thiết bị cũng như 
không linh hoạt trong quản lý vận hành... do vậy nhằm 
nâng cao ổn định hệ thống, nâng cao chất lượng điện 
năng, linh hoạt trong quản lý vận hành thì việc đầu tư xây 
dựng thiết bị bù có điều khiển cần được xem xét đầu tư.

4.5.3. Độ dốc sụp đổ điện áp

Độ dốc sụp đổ điện áp các TBA 500kV toàn quốc đến 
năm 2030 được trình bày như sau:

Hình 7. Độ dốc sụp đổ điện áp các TBA 500kV 

Từ kết quả cho thấy độ dốc bình quân tại 3 miền 
như sau:

• Khu vực Miền Bắc: Các TBA 500kV có độ dốc bình 
quân khoảng 8,8V/MW;

• Khu vực Miền Nam: Các TBA 500kV có độ dốc bình 
quân khoảng 8,5V/MW;

• Khu vực Miền Trung: Các TBA 500kV có độ dốc bình 
quân khoảng 7,18V/MW.

Chi tiết các TBA 500kV có dốc sụp đổ điện áp cao 
nhất như sau:

Bảng 4: Các nút có độ dốc sụp đổ 
điện áp cao nhất tại 3 miền

Năm Miền Bắc Miền Trung Miền Nam

2020
TBA 500kV 
Tây Hà Nội

TBA 500kV 
Thạnh Mỹ

TBA 500kV 
Tân Uyên

2025
TBA 500kV Hà 

Tĩnh
TBA 500kV 

Dốc Sỏi
TBA 500kV 
Tân Định

2030
TBA 500kV 
Vĩnh Yên

TBA 500kV 
Thạnh Mỹ

TBA 500kV 
Tân Định

Độ nhạy điện áp

Độ nhạy điện áp các TBA 500kV toàn quốc đến năm 
2030 được trình bày như sau:
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Hình 8. Độ nhạy điện áp tại các TBA 500kV 

Từ kết quả cho thấy độ nhạy điện áp bình quân tại 3 
miền như sau:

• Khu vực Miền Bắc: Các TBA 500kV có độ nhạy bình 
quân khoảng 32V/MVar;

• Khu vực Miền Nam: Các TBA 500kV có độ nhạy bình 
quân khoảng 21V/Mvar;

• Khu vực Miền Trung: Các TBA 500kV có độ nhạy bình 
quân khoảng 24V/Mvar;

Chi tiết các TBA 500kV có độ nhạy điện áp cao nhất 
như sau:

Bảng 5: Các nút có độ nhạy điện áp cao nhất cao nhất 
tại 3 miền

Năm Miền Bắc Miền Trung Miền Nam

2020

TBA 500kV 
Việt Trì, Tây Hà 
Nội, Hà Tĩnh, 

Vũng Áng

TBA 500kV 
Dốc Sỏi, 
Pleiku2, 

ĐăkNông, 
Pleiku

TBA 500kV 
Tân Uyên, Mỹ 
Phước, Nhà 
Bè, Tân Định

2025

TBA 500kV 
Việt Trì, Vĩnh 

Yên, Hải 
Phòng, Tây Hà 

Nội

TBA 500kV 
Đăk Nông, 
Thạnh Mỹ, 

Dốc Sỏi, 
Pleiku2

TBA 500kV 
Di Linh, Long 
Thành, Đồng 
Nai, Tân Uyên

2030

TBA 500kV 
Việt Trì, Nghi 
Sơn, Sơn Tây, 

Vĩnh Yên

TBA 500kV 
Bình Định, 
ĐăkNông, 

Pleiku2, Pleiku

TBA 500kV 
Đồng Nai, Di 

Linh, Long 
Thành, Tân 

Uyên

Lựa chọn vị trí lắp đặt thiết bị SVC

Về cơ bản, việc lắp thiết bị SVC trên hệ thống điện sẽ 
giúp tăng cường tính ổn định cũng như tăng khả năng 
điều chỉnh điện áp thông qua việc điều chỉnh linh hoạt 
công suất phản kháng thu/ phát lên hệ thống. Tuy nhiên, 
việc đầu tư các thiết bị SVC đòi hỏi chi phí khá cao, do đó 
cần có sự đánh giá về số lượng vị trí cần lắp thiết bị SVC 
sao cho phù hợp về cả kinh tế và kỹ thuật.

Để lựa chọn vị trí lắp đặt thiết bị SVC trên lưới truyền 
tải, báo cáo thực hiện theo các tiêu chí như sau:

• Không xem xét lắp đặt thiết bị SVC tại những vị trí 
là các trung tâm điện lực, các nguồn điện, các vị trí đã có 
(hoặc có kế hoạch) lắp thiết bị SVC trên lưới truyền tải và 
các vị trí không thể lắp đặt thiết bị SVC do không đủ không 
gian và khả năng kết nối với hệ thống hiện hữu tại đó;

• Ưu tiên xem xét các vị trí có độ ưu tiên cao xét theo 
từng tiêu chí: Độ dự trữ công suất phản kháng, độ dốc sụp 
đổ điện áp, điện áp, độ lệch và độ nhạy điện áp trên lưới 
truyền tải như nêu ở phần trên;

• Ưu tiên xem xét các vị trí nằm gần trung tâm phụ tải 
hoặc trên các cung đoạn đường dây 500kV có chiều dài 
lớn nhằm phát huy tối đa vai trò điều chỉnh điện áp trong 
các chế độ vận hành của hệ thống điện.

Từ những phân tích, đánh giá và các tiêu chí như 
nêu trên, để lựa chọn các vị trí lắp đặt thiết bị SVC một 
cách hiệu quả, báo cáo kiến nghị vị trí lắp đặt SVC 
trước mắt là tại TBA 500kV Hà Tĩnh và xem xét tại một 
số vị trí khác như: TBA 500kV Đăk Nông, TBA 500kV Di 
Linh, cung ĐD 500kV Vũng Áng – Hà Tĩnh – Nghi Sơn – 
Nho Quan, và cụm ĐD 500kV PleiKu – Đăk Nông và ĐD 
500kV PleiKu – Di Linh.

5. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SAU KHI LẮP ĐẶT THIẾT 
BỊ SVC

Trong mục này, sau khi lựa chọn vị trí lắp đặt SVC tại 
TBA 500kV Hà Tĩnh, báo cáo thực hiện đánh giá hiệu quả 
sau khi lắp đặt thiết bị SVC (dung lượng +/- 150MVAr) với 
tiêu chí ổn định nhiễu nhỏ và ổn định động. Kết quả phân 
tích như sau:

5.1. Tiêu chí ổn định nhiễu nhỏ

Kết quả tính toán ổn định tín hiệu nhỏ trước và sau 
khi lắp đặt thiết bị SVC như sau:

Hình 9. Đồ thị biểu diễn các giá trị riêng 
trước khi lắp thiết bị SVC
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Hình 10. Đồ thị biểu diễn các giá trị riêng sau lắp thiết bị SVC

Từ kết quả tính toán cho thấy:

• Trước khi lắp thiết bị SVC: Có 28 giá trị riêng ở mức nguy hiểm (-5% ≤ 
ζ ≤ -3%) và 02 giá trị riêng ở mức tiệm cận mất ổn định (-3% < ζ ≤ 0%);

• Sau khi lắp thiết bị SVC: Có 22 giá trị riêng ở mức nguy hiểm (-5% ≤ 
ζ ≤ -3%).

Như vậy, sau khi lắp đặt thiết bị SVC hệ thống điện Việt Nam có khả 
năng ổn định dao động nhỏ tốt hơn khi chưa lắp đặt thiết bị SVC. 

5.2. Tiêu chí ổn định động

Kết quả kiểm tra ổn định động trong trường hợp sự cố nặng nề nhất, 
bảo vệ mức 1 không tác động bảo vệ dự phòng tác loại trừ sự cố trước và 
sau khi lắp đặt thiết bị bù có điều khiển tại vị trí lắp đặt SVC như sau:

Kiểm tra trường hợp sự cố điển hình nặng nề khi ngắn mạch 3 pha tại 
Hà Tĩnh gây nhảy máy cắt 1 mạch ĐD 500kV Vũng Áng – Hà Tĩnh, kết quả 
tính toán cho thấy:

• Khi chưa lắp đặt thiết bị SVC hệ thống ổn định kém hoặc sẽ mất ổn 
định sau sự cố nếu bảo vệ mức 1 không tác động, bảo vệ sự phòng tác động 
loại trừ sự cố.

• Khi đã lắp đặt thiết bị SVC hệ thống ổn định, dao động được dập tắt 
sau khoảng 20s nếu bảo vệ mức 1 không tác động, bảo vệ dự phòng tác 
động loại trừ sự cố.

Hình 11. Dao động điện áp tại Hà Tĩnh khi sự cố ngắn mạch 3 pha trên ĐD 
500kV Hà Tĩnh-Vũng Áng trong trường hợp bảo vệ mức 1 không tác động, 

bảo vệ dự phòng tác động và loại trừ sự cố

5.3. Nhận xét

Từ kết quả tính toán và những phân 
tích trên đây cho thấy việc lắp đặt thiết 
bị SVC (dung lượng +/- 150MVAr) tại TBA 
500kV Hà Tĩnh có tác động tích cực trong 
việc cải thiện khả năng ổn định của hệ 
thống điện.

6. KẾT LUẬN

Việc lắp đặt thiết bị SVC tại TBA 
500kV Hà Tĩnh có ưu điểm về mặt kỹ 
thuật như: Giảm tổn thất công suất, 
tăng độ ổn định, hạn chế gia tăng dòng 
ngắn mạch trên hệ thống điện, giảm 
ảnh hưởng môi trường (diện tích đất sử 
dụng, điện từ trường, ...) và tạo điều kiện 
vận hành an toàn, kinh tế hệ thống điện 
trong tương lai. 

Mặc dù thiết bị FACTS đã được đưa 
vào vận hành ở nhiều nước trên thế 
giới nhưng vẫn là công nghệ mới tại 
Việt Nam, do đó nếu được ứng dụng tại 
Việt Nam sẽ có nhiều vấn đề cần được 
nghiên cứu tiếp về thiết bị FACTS có điều 
khiển như: yêu cầu thiết kế công nghệ, 
xây dựng, kết nối hệ thống, quản lý vận 
hành bảo trì sửa chữa với các thiết bị SVC 
có điều khiển, hành lang pháp lý, xây 
dựng quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn 
có liên quan,...
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1. Mở đầu

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3 có 
tổng công suất phát điện 2490 MW, gồm 4 tổ máy tương 
ứng công suất mỗi tổ máy 622,5 MW riêng nhà máy Nhiệt 
điện Duyên Hải 1 gồm 2 tổ máy sử dụng loại than antraxit 
để vận hành tổ máy, hệ thống nhập than cảng 01 của 
Duyên Hải 1 sẽ cung cấp than để vận hành cho 2 tổ máy 
Duyên hải 1.

Đối với nhà máy nhiệt điện duyên hải 3 sử dụng loại 
than subitum để vận hành tổ máy, hệ thống nhập than 
cảng số 01 của Duyên Hải 1 và cảng 02 của Duyên Hải 3 
sẽ cung cấp than để vận hành cho 2 tổ máy Duyên Hải 3.

Lượng than tiêu thụ bình quân cho 2 tổ máy của 
Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3 từ 12.000 – 14.000 tấn/ngày.

Lượng than nhập bình quân trên ngày cho 1 cầu cảng 
là 13.000 – 15.000 tấn/ngày.

Do đó với thiết kế hiện tại cầu cảng số 01 của duyên 
hải 1 không có mang tính dự phòng, ảnh hưởng nhiều 
đến công suất phát điên.

Trong đề tài nghiên cứu này sẽ chỉ rõ các phương 
thức vận hành cầu cảng để từ đó sẽ đưa ra các nội dung 
cần nghiên cứu để thực hiện.

2. NỘI DUNG

2.1. Các phương thức trình tự vận hành nhập than 
của cảng số 01

Vận hành trình tự nhập than Duyên Hải 1.

CSU1/2 -> BC1A/B -> RC1A/B -> BC1’/’’B -> DH1.

GIẢI PHÁP BỐC THAN TỪ CẢNG 02 
CỦA NHÀ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI 3

BỐC THAN CHO NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI 1

Phan Văn Đa, Lê Thành Long
 Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Tổng công ty Phát điện 1

Tóm tắt: Nhằm để đảm bảo cấp 
than cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 
trong khi có thể đưa các thiết bị CSU (thiết 
bị bốc dỡ than tại cảng 1) vào trung tu 
hoặc 2 CSU có gặp sự cố hư hỏng không 
bốc than được ta cần phải có sự linh động 
cảng 2 cũng phải bốc than cho các tổ máy 
của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 vận 
hành được. Trong nghiên cứu này ta cần 
tìm hiểu các phương thức vận hành, mối 
tương quan gữa cảng số 02 của Nhà máy 
Nhiệt điện Duyên Hải 3 và cảng số 01 của 
Nhà máy Nhiệt điện Duyên hải 1 để từ đó 
đưa ra giải pháp thực hiện cụ thể.

Ký hiệu chính: Cảng 01: Cầu cảng 
nhập than antraxit và subitum của Duyên 
Hải 1; Cảng 02: Cầu cảng nhập than 
subitum của Nhà máy Nhiệt điện Duyên 
Hải 3; CSU1, CSU2: Thiết bị bốc dỡ than số 
1, số 2 tại cảng 01; GSU1, GSU2: Thiết bị bốc 
dỡ than số 1, số 2 tại cảng 02; BC1A, BC1B, BC1’B, BC1’’B, BC0A, BC0B, C1-A, C1-B: là thiết bị băng tải vận chuyển than; RC1A, 
RC1B, C7A, C7B: là thiết bị băng tải trung chuyển vận chuyển than; Tháp T0-DH1: Tháp chuyển tiếp T0 của Duyên Hải 1. Tháp 
T0-DH3: Tháp chuyển tiếp T0 của Duyên Hải 3; VM11, VM12, VM13, VM14: là động cơ rung của ống xuông than; TC05, TC06: là 
cánh lật của ống xuống than; T0 Tower-DH1: Tháp chuyển tiếp T0 của Duyên Hải 1; Sub1-DH1: trạm điện số 1 của Duyên hải 
1; T1-DH3E: Tháp chuyển tiếp T1 Duyên hải 3

Hình 1. Sơ đồ hệ thống cung cấp than cảng số 01 và cảng 02
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Từ hệ thống nhập than hiện hữu của cảng số 01 và cảng số 02 
cần phải khảo sát thực tế tìm mối tương quan giữa các phương thức 
vận hành để liên kết 2 cảng lại với nhau, nghiên cứu đã tìm ra được 
giải pháp tốt nhất để cảng số 02 bốc than cho nhà máy Nhiệt điện 
Duyên hải 01 cần phải thêm ống xuống than tại tháp T0 của Nhà máy 
Nhiệt điện Duyên hải 1.

Sau khi đo đạt và khảo sát thực tế kết quả đã và đã thiết kế được 
ống xuống than để chuyển hướng dòng than cấp than cho nhà máy 
Nhiệt điện Duyên Hải 1.

Hình 2. Bản vẽ tổng thể ống xuống than.

Do tính chất hoạt động của tổ máy phát điện liên tục cho nên 
vấn đề cấp than là liên tục vì vậy các vấn đề hao mòn thiết bị cần được 
quan tâm đặc biệt để nâng cao tuổi thọ của các thiết bị vận chuyển 
dòng than.

Để chống hao mòn thiết bị nghiên cứu đã tìm ra giải pháp sử 
dụng các tấm chống mòn XAR500 để xây dựng ống xuống than.

Nhờ độ cứn kết cấu các thành phần hóa học đặc biệt và phương 
pháp tôi thép, ủ thép XAR đã tối thiểu hóa quá trình mài mòn và kéo 
dài tuổi thọ của thiết bị.

Thành phần hóa học.

z Cz Si Mn P S Cr Mo B

XAR 
500

≤0.28 ≤0.80 ≤1.50 ≤0.025 ≤0.010 ≤1.00 ≤0.50 ≤0.005

Do thành phần hóa học chữa Mn và Cr cao nên thép tấm XAR 500 
có độ cứng và độ bền rất cao.

Tính chất cơ lý.

 
Giới hạn đứt 

MPa
Độ dãn dài 

(%)
Giới hạn 

chảy (Mpa)
BH (Brinell 
Hardness)

XAR 500 ~1600 ≥9 ~1500 450-530

Than được bốc lên từ thiết bị bốc dỡ than 
CSU1 và CSU2 sẽ đổ xuống băng tải BC1A/B, 
than trên băng tải BC1A/B sẽ được đưa vào 
tháp T0 Duyên Hải 1 và sau đó sẽ đổ xuống 
băng tải trung chuyển RC1A/B, than trên băng 
tải trung chuyển RC1A/B sẽ được đưa xuống 
băng tải BC1’/’’B và được chuyển vào kho than 
Duyên Hải 1.

Vận hành trình tự nhập than Duyên Hải 3.

CSU1/2 - > BC1A/B -> RC1A/B -> C1-A/B 
-> DH3.

Than được bốc lên từ thiết bị bốc dỡ than 
CSU1 và CSU2 sẽ đổ xuống băng tải BC1A/B, 
than trên băng tải BC1A/B sẽ được đưa vào 
tháp T0 Duyên Hải 1 và sau đó sẽ đổ xuống 
băng tải trung chuyển RC1A/B, than trên băng 
tải trung chuyển RC1A/B sẽ được đưa xuống 
băng tải C1-A/B và được chuyển vào kho than 
Duyên Hải 3.

2.2. Các phương thức trình tự vận hành 
nhập than của cảng số 02

Vận hành trình tự nhập than Duyên Hải 3.

GSU1/2 -> BC1A/B -> BC0A/B -> C7A/B -> 
C1-A/B - > DH3.

Than được bốc lên từ thiết bị bốc dỡ than 
GSU1 và GSU2 sẽ đổ xuống băng tải BC1A/B, 
than trên băng tải BC1A/B sẽ được đưa vào 
tháp T0 Duyên Hải 3 và sau đó sẽ đổ xuống 
băng tải BC0A/B, than trên băng tải BC0A/B sẽ 
được đưa vào tháp T0 Duyên hải 1 và sau đó sẽ 
đổ xuống băng tải trung chuyển C7A/B, than 
trên băng tải trung chuyển C7A/B sẽ đổ xuống 
băng tải C1-A/B và được chuyển vào kho than 
Duyên Hải 3.

Từ các phương thức vận hành trình tự 
nhập than giữa cảng số 01 và cảng số 02 cho 
thấy rằng cảng 02 không thể nhập than cho 
Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, để giải quyết 
được các vấn đề này ta cần thiết kế thêm 1 ống 
xuống than tại tháp T0 Duyên hải 1, để chuyển 
hướng dòng than cấp than cho Nhà máy Nhiệt 
điện Duyên hải 1. Để làm được vấn đề này ta 
cần nghiên cứu giải pháp phần cơ, phần điện, 
và lập trình ứng dụng.

2.3. Những điểm mới phần cơ cần thực 
hiện.

Để đưa cảng số 01 có tính dự như vậy cần 
cảng số 02 phải bốc than cho cảng 01, để cảng 
02 bốc than cho cảng 01 cần phải có thiết bị 
chuyển đổi dòng than cấp than từ cảng 02 cấp 
than cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên hải 1.
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Để chuyển hướng được dòng than thì trong hệ thống 
ống xuống than cần phải có cơ cấu cánh lật để chuyển 
hướng dòng than, nghiên cứu đã tìm ra giải pháp thực 
hiện là dùng hệ thống thủy lực chuyên dụng để chuyển 
đổi cánh lật, các thiết bị điều khiển động cơ cánh lật tất cả 
đều sử dụng thiết bị của nhà sản xuất schneider.

Bên cạnh đó do tính chất của than antraxit có tính 
chất bám dính trong thành ống xuống than, để giảm 
thiểu sự bán dính của than trong quá trình vận hành thiết 
bị cần đề xuất lắp động cơ rung cho mỗi ống xuống than 
và kết quả đạt được như mong đợi, giúp các vận hành 
viên đỡ tốn thời gian vệ sinh thiết bị.

Về vấn đề tự động hóa lập trình ứng dụng, để vận 
hành thiết bị điều khiển từ xa, dựa trên nền tảng bộ điều 
khiển hiện hữu của hệ thống điều phối than của Duyên 
Hải 1 và Duyên hải 3 mở rộng, nghiên cứu đã đưa ra hướng 
lập trình ứng dụng điều khiển từ xa hệ thống cánh lật, hệ 
thống điều khiển động cơ rung, và lập trình chạy thuận 
nghịch băng tải C7A/B.

Về hệ thống điều khiển và giám sát của Duyên Hải 1 
đang dùng hệ thống giám sát Scada Wincc 7.2.

Phần mềm WinCC của Siemens là một phần mềm 
chuyên dụng để xây dựng giao diện điều khiển HMI 

(Human Machine Interface) cũng như phục vụ việc xử lý 
và lưu trữ dữ liệu trong một hệ thống SCADA (Supervisory 
Control And Data Aquisition) thuộc chuyên ngành tự 
động hóa.

Wincc là chữ viết tắt của Windows Control Center 
(Trung tâm điều khiển chạy trên nền Windows), nói cách 
khác, nó cung cấp các công cụ phần mềm để thiets lập 
một giao diện điều khiển chạy trên các hệ điều hành 
của Microsoft như Windows NT hay Windows 2000, XP, 
Vista 32 bit.

Trong dòng các sản phẩm thiết kế giao diện phục vụ 
cho vận hành và giám sát, WinCC thuộc thứ hạng SCADA 
(SCADA class) với những chức năng hữu hiệu cho việc 
điều khiển.

Phần PLC điều khiển hệ thống điều khiển hệ thống 
điều phối than S7 400 của hãng Siemen. PLC S7-400 là 
một sản phẩm PLC mạnh, tố cao độ xứ lý cao, quản lý bộ 
nhớ tốt, kết nối mạng công nghiệp.

Tốc độ xử lý: Tốc độ nhanh, tốc độ xử lý lệnh nhanh 
lên tới 0.1 tới 0.2µs, chu kỳ vòng quét nhỏ. Tập lênh 
mạnh và hoàn chỉnh đáp ứng các nhiệm vụ phức tạp. Có 
thẻ nhớ (MMC- flash Eproom) đế mở rộng bộ nhớ hoặc 
backup dữ liệu.

Thép XAR 500 có giới hạn đứt và giới hạn chảy rất cao tuy so với thép thông thường ví dụ như loại thép CT3 giới 
hạn chảy là 245Mpa, giới hạn đứt là 373-481Mpa vì vậy thép XAR500 chống dược sự mài mòn rất tốt.

Phần cơ cấu chuyển hướng cánh lật cũng được sử dụng thép tấm XAR500 để chống mòn.

2.4. Những điểm mới về phần điện và lập trình ứng dụng

Các phương thức trình tự vận hành nhập than của cảng số 02 được 1 chiều cấp than cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên 
Hải 3 chứ không giống như băng tải trung trung chuyển RC1A/B có thể vận hành thuận nghịch cấp than cho nhà máy 
Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3.

Để làm được điều này nghiên cứu đã tìm ra được mạch đảo chiều động cơ, cho phép băng tải trung chuyển C7A/B 
có thể vận hành thuận nghịch để cấp than cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 và Nhà máy Nhiệt điện Duyên hải 1.

Từ mạch điều khiển băng tải hiện hữu, để đảo chiều động cơ ta cần phải thêm 1 khởi động từ đảo pha cấp nguồn 
cho động cơ từ đó băng tải có thể vận hành nghịch cấp than cho nhà máy Nhiệt điện Duyên hải 1.

Hình 3. Mạch điều khiển chạy nghịch
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Truyền thông: S7-400 sử dụng các mạng truyền 
thông như sau INDUSTRIAL ERTHERNET cho cấp giám 
sát, PROFIBUS cho cấp trường, AS-I cảm biến thiết bị chấp 
hành, MPI nối giũa các thiết bị CPU, PG/PC, TD/TO.

Sử dụng các loại hinh mạng điểm-điểm hoặc bus 
truyền thông qua giao diện tích hợp trên bus trường sử 
dụng CPU hoặc IM (module giao diện hoặc FM, CP).

Về chương trình giám sát hệ thống điều phối than 
của Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rông đang sử 
dụng Intouch wonderware.

Phần mềm Intouch được biết tới như mọt phần mềm 
chuyên dụng trong lĩnh vực thiết kế và điều khiển trên 
nền tảng SCADA. Trên thực thế, Intouch hiện đang được 
sử dụng trong 1/3 các nhà máy công nghiệp trên thế giới, 
và được biết tới hầu như ở tất các các nước và các ngành 
công nghiệp. Có được sự ứng dụng rộng rãi như trên là do 
Intouch có những đặc điểm và tính năng ưu việt sau.

- Khả năng đồ họa với độ phân giải cao.

- Môi trường phát triển ứng dụng có xu hướng tạo 
điều kiện cho nhiều người sử dụng, góp phần nâng cao 
năng suất cung như kỹ thuật cộng tác trong công việc.

- Các ký hiệu đồ họa mang tính độc lập mạnh mẽ với 
việc viết code và kết nối phần cứng được tích hơp, có chức 
năng trong việc duy trì hoạt động kỹ thuật thông qua tái 
sử dụng và tiêu chuẩn hóa.

- Thao tác linh hoạt với tính năng viết lệnh và đồ họa 
hoàn hảo cho phép các kỹ sư trong quá trình vận hành 
và giám sát có thể nhanh chóng thay đổi chức năng ứng 
dụng.

- Môi trường ứng dụng của Intouch cho phéo quản lý 
tập trung động thời triển khai từ xa các ứng dụng HMI tại 
các trạm vận hành.

- Bên cạnh đó, Intouch còn có tính năng xử lý và giám 
sát dữ liệu bên trong.

- Quan trọng nhất đó là các đặc tính vận hành, cung 
cấp, giám sát rõ ràng, chính xác. Có khả năng mở rộng dữ 
liệu thông tin.

Có thể nói rằng việc ứng dụng Intouch, các kỹ sư thiết 
kế cũng như các kỹ sư vận hành sẽ hoạt động năng suất 
lơn hơn và có điều kiện phát huy tính sáng tạo trong việc 
thiết kế cũng như lựa chọn hướng cận hành sao cho tiết 
kiệm, hợ lý. Một ứng dụng SCADA xây dụng trên Intouch 
sẽ đáp ứng tốt các tiêu chuẩn cần thiết về độ an toàn, và 
tinh cậy và góp phần tăng cường khả năng bảo trì cho 
toàn hệ thống.

Về bộ điều khiển lập trình của hệ thống điều phối 
than của Nhà máy Nhiệt điện duyên Hải 3 mở rông là PLC 
allen bradley 1756 – L73.

Plc allen bradley là một trong những dòng PLC đầu 
tiên trên thế giới được hãng Rockwell Automation của Mỹ 

sản xuất. Plc allen bradley được biết đến với khả năng chịu 
nhiệt tốt, khả năng hoạt động của máy khá ổn, tuy giá thị 
trường cao nhưng tuổi thọ hoạt động vô cùng kinh ngạc.

Vì vậy PLC allen-bradley được các nhà máy lựa chon 
ưu tiên trong môi trường tương đối khắc nhiệt (nhiệt độ 
cao, môi trường biển, nóng, ẩm…) và đòi hỏi tính ổn định 
cao, ví dụ như ngành nhiệt điện, dầu khí…

Sau khi đã tìm hiểu về hệ thống điều khiển nghiên 
cứu đã thiết kế được giao diện điều khiển cánh lật và giao 
diện điều khiển động cơ rung.

3. KẾT LUẬN

Với những giải pháp nêu tại các mục nêu trên, nghiên 
cứu đã tiến hành triển khai thực tế, kêt quả đã chuyển 
thành công dòng than từ cảng số 02 nhập than cho Nhà 
máy Nhiệt điện Duyên Hải 1.

Giải pháp thiết kế lắp đặt thêm ống xuống than tại 
tháp T0 và các thiết bị phụ trợ và lập trình ứng dụng, giúp 
cho việc cung cấp than từ cầu cảng số 2 cho Nhà máy 
Nhiệt điện Duyên Hải 1 ổn định và liên tục.

Nâng cao khả năng vận hành ổn định và liên tục 2 tổ 
máy Duyên Hải 1, đảm bảo đáp ứng công suất của tổ máy 
theo yêu cầu của điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Công ty nhiệt điện Duyên. DHSP-OW-E-
CCCC-0095 As built drawings for principle wiring diagram 
and layout drawing of control boxes and PLC cabinets Rev..

[2]. Công ty nhiệt điện Duyên. DHSP-PO-E-
CCCC-0003 General Layout Drawings of Sea Port Control 
System Rev.C.

[3]. TS. Nguyễn Như Hiền, TS. Nguyễn Mạnh Tùng. 
Điều khiển logic và PLC.
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Trong thời gian gần đây, việc sử dụng điện mặt trời áp 
mái tại Việt Nam ngày càng được chú trọng phát triển. 

Đối với các vùng nông thôn, vùng ngoại thành của 
các thành phố, điện mặt trời áp mái rất phù hợp để phát 
triển, tuy nhiên, trong các thành phố lớn, việc ứng dụng 
điện mặt trời áp mái gặp phải những hạn chế. 

Phần lớn các toà nhà có diện tích xây dựng không 
lớn, do đó diện tích mái để lắp đặt các tấm pin mặt trời 
nhỏ, dẫn đến việc đầu tư không hiệu quả.

Mật độ dân cư, mật độ xây dựng tại các đô thị là rất 
lớn, các toà nhà xen kẽ gần nhau, hầu như các công trình 
có chiều cao hạn chế bị bóng của các công trình cao hơn 
che khuất, ngăn ánh sáng tiếp cận với các tấm pin mặt trời 
được lắp đặt trên mái, nên hiệu quả sản xuất điện thấp.

Trong khi việc áp dụng công nghệ điện mặt trời áp 
mái cho các toà nhà, trung tâm hành chính, tổ hợp trung 
tâm thương mại, dịch vụ tại các đô thị chưa phát huy hiệu 
quả do các nguyên nhân nêu trên, thì điểm dễ nhận thấy 
là tổng diện tích mặt phẳng của toà nhà tiếp xúc trực tiếp 
với môi trường bên ngoài là tương đối lớn. Diện tích này 
bao gồm: Kết cấu bao che xung quanh, mái che, cửa sổ. 
Nếu tận dụng được các bề mặt này để lắp đặt các tấm pin 
mặt trời thì sẽ phát huy hiệu quả rất lớn.

Toà nhà Học viện kỹ thuật quân sự

Trường Đại học Điện lực từ nhiều năm qua rất chú 
trọng vào hoạt động nghiên cứu khoa học gắn liền với 
thực tiễn, đặc biệt khuyến khích, đầu tư vào các nghiên 
cứu có tính ứng dụng cao. Nhận thấy tiềm năng, cơ hội 
áp dụng năng lượng mặt trời tại các đô thị lớn Trường Đại 
học Điện lực đã tiến hành các nghiên cứu, ứng dụng công 
nghệ BIPV vào thực tế.

Trung tâm Hành chính – Thành phố Đà Nẵng

BIPV (Building Integrated PhotoVoltaics) – Pin mặt 
trời được tích hợp một phần, hoặc hoàn toàn với thành 
phần xây dựng của toà nhà, là một thành phần trong kết 
cấu của toà nhà như các vách bao che bên ngoài, mái che, 
hay cửa sổ. BIPV ngoài chức năng biến đổi năng lượng mặt 
trời thành điện năng như các tấm pin mặt trời (PV) thông 
thường, còn có các tính năng như các vật liệu xây dựng:

- Bảo vệ bên trong toà nhà trước biến đổi của thời tiết 
(Chống nắng, chống ẩm,…)

- Có vai trò như vật liệu cách nhiệt;

- Vật liệu cách âm, chống ồn;

- Chống chói do ánh sáng chiếu trực tiếp ban ngày;

- Trong nhiều trường hợp, khi sử dụng các lớp kính 
cường lực bên ngoài các tế bào quang điện, BIPV còn 
được sử dụng như vật liệu an toàn, để đảm bảo an ninh 
cho toà nhà.

Hệ thống pin mặt trời truyền thống (PV) lắp đặt trên mái 
cố định hướng (hình bên trái) và có điều chỉnh hướng 

(hình bên phải)

Về cấu tạo cơ bản, nguyên lý hoạt động, thì BIPV 
hoàn toàn tương tự như tấm pin mặt trời truyền thống. 
Điểm khác biệt lớn nhất để phân biệt giữa PV và BIBV là: 
thay vì vai trò như một phụ kiện, một thiết bị lắp thêm của 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC TIÊN PHONG TRONG NGHIÊN CỨU 
SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ BIPV VÀO THỰC TIỄN
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tấm pin mặt trời truyền thống, thì BIPV là một phần không 
thể tách rời của toà nhà.

Toà nhà lắp đặt BIPV làm tường bao 

Khi sử dụng BIPV, các tấm pin mặt trời được sử dụng 
với chức năng như tường bao, cửa sổ, hay mái che của 
toà nhà ngoài khả năng sản xuất điện, còn phải đáp ứng 
được các tiêu chuẩn về xây dựng, độ bền cơ học, tính 
thẩm mỹ,…

Sử dụng BIPV có những ưu điểm sau:

Độ trong suốt: Công nghệ BIPV hiện nay cho phép sản 
xuất các tấm pin mặt trời có độ trong suốt, có công năng 
gần như kính (glass) xây dựng thông thường.

BIPV trong suốt sử dụng các tế bào quang CdTe 

BIPV thay thế cho kính xây dựng thông thường
làm cửa số tại các giảng đường 

Bên trong nhìn ra như kính (glass) thông thường, bên 
ngoài nhìn vào đảm bảo tính thẩm mỹ, kín đáo cho sinh 
hoạt bên trong, đồng thời lớp tế bào pin quang điện hấp 
thụ ánh sáng, gây ra phản xạ ít, không ảnh hưởng đến các 
toà nhà, khu vực xung quanh.

Màu sắc: Ngoài ưu điểm về khả năng trong suốt, BIPV 
còn có thể được chế tạo với các màu sắc khác nhau, rất 
thuận lợi cho việc đảm bảo thẩm mỹ cho các toà nhà trong 
đô thị.

Các tấm pin BIPV được chế tạo với các màu sắc khác nhau

Về giá thành: So với một toà nhà sử dụng kính xây dựng 
thông thường, lắp đặt hệt hống pin mặt trời trên mái, thì 
việc sử dụng công nghệ BIPV tương ứng thì chi phí đầu tư 
không cao hơn đáng kể, trong khi trong quá trình sử dụng, 
lại giúp giảm đáng kể chi phí vận hành, nhờ đặc tính cách 
nhiệt của BIPV, đồng thời sản xuất điện, phục vụ nhu cầu tự 
dùng của toà nhà, và khi nhu cầu sử dụng không lớn ( thứ 
bảy, chủ nhật, ngày lễ, nghỉ,…) hệ thống vẫn tiếp tục sản 
xuất điện, truyền tải lên lưới, bán cho công ty điện lực.

Bên cạnh những ưu điểm, BIPV cũng tồn tại những 
nhược điểm:

Giống như tấm pin mặt trời truyền thống PV, BIPV 
cũng có Tính độc hại của các tế bào quang điện của các 
tấm pin mặt trời khi hết vòng đời là một trở ngại, có khả 
năng ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên các nhà 
nghiên cứu đang nghiên cứu các phương án xử lý, tái chế 
các vật liệu này. Với tuổi thọ lên tới 30 năm, hy vọng trong 
thời gian sắp tới, sẽ có phương án xử lý vấn đề này.

Vì BIPV là một thành phần trong kết cấu của công 
trình xây dựng, nên việc tính toán, thiết kế phải được 
thực hiện ngay từ đầu, cùng với việc thiết kế toà nhà. 
Nếu việc tính toán thiết kế không chính xác, thiếu đồng 
bộ sẽ dẫn đến việc phải cải tạo, sửa chữa các kết cấu 
khác của công trình sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động, 
tiến độ, cũng như chi phí xây dựng.

BIPV có độ trong suốt nên khả năng hấp thụ năng 
lượng mặt trời thấp hơn so với PV truyền thống nên hiệu 
suất cũng thấp hơn so với tấm pin PV truyền thống

Trong thời gian sắp tới, Trường Đại học Điện lực tiếp 
tục đầu tư tìm hiểu, nghiên cứu và ứng dung công nghệ 
kính năng lượng vào thực tiễn tại Việt Nam.

Song song với việc nghiên cứu, phát triển, và ứng 
dụng năng lượng mặt trời vào thực tiễn, Trường Đại học 
Điện lực cũng đã thành lập các nhóm nghiên cứu, nghiên 
cứu các phương án xử lý rác thải công nghiệp từ các nhà 
máy điện mặt trời, các tấm pin năng lượng mặt trời khi hết 
vòng đời sử dụng.

Việc nghiên cứu ứng dụng thành công BIPV vào thực 
tiễn tại Trường Đại học Điện lực, đã mở ra hướng phát triển 
mới cho điện mặt trời tại các đô thị lớn ở Việt Nam. Việc 
tăng cường sử dụng năng lượng mặt trời tại các đô thị sẽ 
góp phần giữ gìn, bảo vệ môi trường.

Dương Phúc
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CHIẾU SÁNG LẤY CON NGƯỜI 
LÀM TRUNG TÂM

Lê Văn Doanh-Phạm Văn Bình
Trung tâm R&D Rạng Đông

Human-Centric Lighting (HCL) - “Chiếu sáng lấy con người làm trung tâm” là thuật ngữ 
còn khá mới đối với mọi người, ngay cả đối với giới chuyên môn chiếu sáng. Thực chất HCL là 
công nghệ chiếu sáng thông minh (Smart Lighting) nhưng với mục tiêu không chỉ thỏa mãn 
đời sống vật chất mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe con người. 

BA GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA 
CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG

 Lịch sử phát triển của chiếu sáng 
nhân tạo đã trải qua 3 giai đoạn:

Ngày 21-10-1879 Thomas Alva 
Edison đăng ký bản quyền phát minh 
nguồn sáng nhân tạo đầu tiên là đèn 
sợi đốt, từ đây nhân loại bước sang kỷ 
nguyên Ánh sáng điện. Mục tiêu của 
chiếu sáng lúc này nhằm thỏa mãn 
tiện nghi thị giác, đảm bảo điều kiện 
nhìn rõ trong môi trường lao động.

Có thể coi giai đoạn thứ hai của 
công nghệ chiếu sáng bắt đầu từ sự 
ra đời của các nguồn sáng là các đèn 
phóng điện chất khí như đèn huỳnh 
quang, đèn Sodium... Với các nguồn 
sáng này tiện nghi nhìn tốt hơn, công 
suất tiêu thụ cho chiếu sáng giảm đi 
đáng kể, tuy nhiên chiếu sáng chiếm 
tới 20% trong tổng điện năng tiêu 
thụ, từ đây vấn đề cần quan tâm là 
chiếu sáng là hiệu quả và tiết kiệm 
năng lượng.

Năm 2014 các nhà khoa học 
Nhật Isamu Akasaki, Hiroshi Amano 
và Shuji Nakamura đoạt giải Nobel 
vật lý về phát minh đèn LED. Từ đây 
kỹ thuật chiếu sáng chuyển sang 
một giai đoạn mới. Giai đoạn thứ ba 
của công nghệ chiếu sáng có thể coi 

được bắt đầu từ năm 2017 với giải Nobel Y học dành cho ba nhà khoa học 
Mỹ Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash và Michael W. Young về tác động của ánh 
sáng đối với nhịp sinh học (hình 1) và đời sống tinh thần của con người. Từ 
đây công nghệ chiếu sáng không chỉ tích hợp các thành quả của chiếu sáng 
thông minh nhằm mục tiêu thỏa mãn đời sống vật chất mà còn nâng cao đời 
sống tinh thần và sức khỏe của con người.

                      

Hình 1. Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash và Michael W. Young 
giải Nobel Y học 2017

Chiếu sáng lấy con người làm trung tâm thực chất là chiếu sáng nhằm 
giúp con người đạt được thể chất sinh học và sức khỏe tinh thần tốt nhất. Điều 
này chỉ có thể thực hiện được là nhờ công nghệ chiếu sáng thông minh bằng 
đèn LED kết nối mạng công nghệ IoT tái tạo ánh sáng nhân tạo tự nhiên như 
ngoài trời.

TÁC ĐỘNG CỦA ÁNH SÁNG VỚI CUỘC SỐNG CON NGƯỜI 

Từ xa xưa mọi hoạt động của con người luôn chịu ảnh hưởng của ánh 
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sáng. Mặt Trời là nguồn gốc sự sống, nhịp sống (nhịp sinh học) của con người phụ thuộc vào thời gian xuất hiện và lặn 
của Mặt Trời và nhịp sống đó được di truyền đến các thế hệ sau. Ánh sáng có bản chất là sóng điện từ có bước sóng khác 
nhau. Mắt người chỉ cảm nhận được ánh sáng trong dải tần từ 380 đến 760 nanomet (hình 2).

Hình 2. Phổ tần của ánh sáng nhìn thấy

Hình 3. Cấu tạo của mắt người

 Bộ não con người cảm nhận ánh sáng qua 
cơ quan thị giác là đôi mắt (hình 3). Ánh sáng 
phản xạ từ các vật thể quan sát đi tới mắt, qua 
giác mạc, đi qua đồng tử và khúc xạ qua thủy tinh 
thể để hội tụ trên võng mạc. Tại đáy võng mạc, 
nơi tập trung khoảng 6 triệu tế bào thần kinh thị 
giác hình nón cảm nhận ánh sáng màu còn vùng 
ngoại vi tập trung khoảng 120 triệu tế bào hình 
que chỉ cảm nhận được màu đen trắng. Các tế 
bào này biến tín hiệu quang thành tín hiệu điện 
và truyền đến bộ não giúp tái tạo hình ảnh của 
đối tượng.            

Hình 4 thể hiện cách ánh sáng ảnh hưởng 
đến hoạt động của con người thay đổi theo thời 
gian. Ta nhận thấy tùy theo thời gian làm việc 
hay nghỉ ngơi mà yêu cầu về độ rọi và màu sắc 
của môi trường chiếu sáng cần phải thay đổi cho 
phù hợp. Thực tế, ngày nay ánh sáng nhân tạo 
đã thay thế ánh sáng tự nhiên trong nhiều hoạt 
động. Tiếp xúc với ánh sáng nhân tạo càng lâu sẽ 
càng ảnh hưởng đến sức khỏe thị giác của con 
người và có thể phá vỡ nhịp sinh học tự nhiên. 
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Chiếu sáng đặt trọng tâm vào con người HCL là giải pháp cho chiếu 
sáng nhân tạo thông minh. Nhờ khả năng tái hiện ánh sáng tự nhiên 
tối đa, HCL giảm nguy cơ bị rối loại nhịp sinh học cho con người, giúp 
trạng thái thần kinh của con người trở nên sảng khoái. Bản chất của HCL 
sử dụng công nghệ chiếu sáng thông minh có thể điều chỉnh linh hoạt 
ánh sáng về cường độ, phổ màu và thời gian tác động. Điều này được 
thực hiện bởi đèn LED, bộ nguồn LED Drivers và cơ cấu điều khiển LED 
Controllers. Công nghệ này giúp đem lại nguồn sáng linh hoạt, có thể 
điều chỉnh nhiệt độ màu, độ rọi của ánh sáng từ đó điều chỉnh ánh sáng 
tái tạo ánh sáng tự nhiên ở mọi thời điểm trong ngày.

Hình 5 cho thấy công nghệ chiếu sáng HCL là trung tâm và có liên 
quan đến các hoạt động vật chất và tinh thần của con người như: nhịp 
tim, năng suất lao động, tiêu thụ năng lượng, hoạt động thị giác.

Nhịp tim 

HCL

Năng suất lao 
động 

Trạng thái 
tinh thần 

Tính năng
 thị giác 

Tiết kiệm 
năng lượng 

Hình 5. Tác động của HCL đến các hoạt động vật chất 
và tinh thần của con người

CÁC BƯỚC THIẾT LẬP CHIẾU SÁNG THÔNG MINH LẤY CON 
NGƯỜI LÀM TRUNG TÂM

Đầu tiên cần nhận rõ hệ thống chiếu sáng lấy con người làm trung 
tâm HCL không phải là hệ thống mới nhưng là hệ thống chiếu sáng 
thông minh định hướng thỏa mãn đời sống sức khỏe và tinh thần của 
con người. 

Nghiên cứu một hệ thống chiếu sáng 
thông minh theo 4 mức (hình 6):

• Mức 1 là mức nhúng (Embedded 
Level) đóng vai trò giám sát và điều khiển 
hệ thống chiếu sáng gồm Giám sát thông 
minh (Smart Monitoring) các cảm biến môi 
trường chiếu sáng (Ambient ligh Sensors), 
các bộ định thời nhằm tiết giảm ánh sáng 
(Dimming Ligh Schelduling) và điều khiển 
(Control). Mức này gồm các bộ điện tử giám 
sát và điều khiển hệ thống chiếu sáng.

• Mức 2 là mức hệ thống (System Level) 
và múc 3 là mức lưới (Grid Level) gồm nguồn 
(Power Source) nguồn từ lưới, Ăcquy hay 
panel mặt trời (Power Grid, Batteries, Solar 
Panel). Các bộ biến đổi điện tử công suất 
(Power Conversion) AC/AC AC/DC và bộ 
nguồn cho LED (Driver LED). LED là điôt bán 
dẫn biến đổi điện năng thành ánh sáng với 
hiệu quả rất cao (> 100 lumen/W), tuổi thọ 
cao (> 50.00h), độ bền cơ học cao, Driver 
cho phép tiết giảm công suất từ 0 đến định 
mức, thay đổi màu dễ dàng vì thế hệ thống 
chiếu sáng LED đã và đang chiếm vai trò 
chủ đạo. Các LED thường được chế tạo theo 
modul tạo thành mảng (LED Array).

• Mức 4 là mức truyền thông 
(Communication Level). 

- Kết nối có dây bao gồm các công nghệ 
sau: DALI (Digital Addressable Lighting 
Interface); Ethernet; BACnet (Building 
Automation and Control networks); 
Lonworks. Trong đó DALI được sử dụng phổ 
biến trong các hệ thống chiếu sáng. 

- Kết nối không dây bao gồm các công 
nghệ: ZigBee; Wi-fi; Bluetooth. Zigbee là 
một tiêu chuẩn được định nghĩa: là tập hợp 
các giao thức giao tiếp mạng không dây 
khoảng cách ngắn có tốc độ truyền dữ liệu 
thấp, tiêu thụ ít năng lượng. ZigBee được 
hỗ trợ trong các dải tần số 784MHz (Trung 
Quốc), 868MHz (châu Âu), 915MHz (Mỹ và 
Úc), 2.4GHz (ở hầu hết các nước). ZigBee hỗ 
trợ ba kiểu cấu trúc mạng: mạng hình sao, 
mạng hình cây và mạng hình lưới. Bluetooth 
là chuẩn công nghệ không dây ứng dụng 
để trao đổi thông tin giữa các thiết bị trong 
một khoảng cách ngắn sử dụng băng tần 
ISM từ 2.4 đến 2.485 GHz được phát triển 
bới tổ chức Bluetooth Special Interest Group 
(SIG). Công nghệ mạng di động Wi-Fi, hiện 
nay phổ biến là mạng 4G, 5G.

Hình 4. Ánh sáng ảnh hưởng đến hoạt động của con người

Ñieän & Ñôøi soáng     18

KHOA HOÏC - COÂNG NGHEÄî



Hình 6. Công nghệ chiếu sáng thông minh và IoT

CÁC BƯỚC THIẾT LẬP HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG LẤY CON NGƯỜI LÀM 
TRUNG TÂM

Để thiết lập một hệ thống chiếu sáng lấy con người làm trung tâm HCL thường 
thực hiện các bước sau đây:

• Bước 1: Tìm hiểu các đặc tính của đối tượng được chiếu sáng

Bước đầu tiên là tìm hiểu các yêu cầu, kết quả mong muốn, nhiệm vụ và hoạt 
động của đối tượng được chiếu sáng. Ví dụ chiếu sáng phục vụ môi trường y tế chăm 
sóc sức khỏe, thăm khám, điều trị bệnh tật. Các hoạt động có thể thường đòi hỏi đánh 
giá trực quan, xét nghiệm, chẩn đoán và giao tiếp giữa các cá nhân. Chiến lược thiết 
kế kiến   trúc và chiếu sáng cảnh quan chung tạo tâm lý thân thiện, bình yên và sảng 
khoái cho người làm việc và bệnh nhân. Tuy nhiên yêu cầu về chiếu sáng rất khác nhau 
đối với từng bộ phận làm việc của bệnh viện như phòng đón tiếp, phòng bệnh nhân, 
phòng xét nghiệm, phòng mổ thường phải thỏa mãn các tiêu chuẩn chuẩn khác nhau.

• Bước 2: Xác định chu trình hoạt động của các cá nhân trong môi trường 
chiếu sáng

Cần xác định cụ thể chu trình hoạt động của các cá nhân như làm việc ca ngày, 
ca đêm hoặc cả hai. Những người làm việc theo chu trình khác nhau cần được điều 
chỉnh ánh sáng với cường độ và màu sắc thích hợp. Làm việc ca ngày có lợi vì ánh 
sáng tự nhiên tác động sinh học cao vào buổi sáng và ban ngày, tác động sinh học 
thấp vào buổi tối và càng thấp càng tốt vào ban đêm. Trái lại những người làm việc 
ca đêm cần được chiếu sáng tăng cường để thực hiện tốt và an toàn công việc đồng 
thời giảm thiểu tác động tiêu cực do chu kỳ ngủ-thức ngược với nhịp sinh học bình 
thường. Vì vậy ngoài việc luân phiên ca làm việc còn phải thực hiện các giải pháp 
thiết kế chuyên biệt do hệ thống điều khiển thông minh có thể tạo môi trường chiếu 
sáng linh hoạt.

• Bước 3: Xác định nhu cầu làm việc, nghỉ ngơi, ngủ của người lao động

Bóng tối giúp giấc ngủ dễ dàng và không gian để ngủ phải càng tối càng tốt 
nhưng cũng cần đủ ánh sáng an toàn. Đối với những người hoạt động cả ngày, giấc 
ngủ chủ yếu xảy ra vào buổi tối và suốt đêm điều này có thể yêu cầu các biện pháp 
xử lý bằng cửa sổ để chặn ánh sáng xâm nhập. Đối với những người hoạt động về 
đêm, giấc ngủ chủ yếu diễn ra vào ban ngày và cần sử dụng cửa sổ ngăn sáng. Các 
yêu cầu này cần được thực hiện theo lịch trình cụ thể

• Bước 4: Tìm hiểu yêu cầu về chiếu sáng qua các chỉ dẫn của các Hội chuyên 
ngành về Chiếu sáng , Kiến trúc - Xây dựng, Y tế, Khí hậu, Thời tiết

Các hội chuyên ngành liên quan đến chiếu sáng đều có các tiêu chuẩn riêng. 

Việc thiết kế chiếu sáng lấy 
con người làm trung tâm cần 
tham khảo tiêu chuẩn của các 
hiệp hội chuyên ngành có 
liên quan, giải quyết các xung 
đột nhằm thu hẹp khoảng 
cách giữa kiến thức khoa học 
chuyên ngành và thực tế. Các 
tổ chức chuyên ngành liên 
quan đến Kỹ thuật chiếu sáng 
như như Hội Chiếu sáng quốc 
tế (IES), Hội Xây dựng... liên tục 
nâng cấp các tiêu chuẩn về 
chiếu sáng đều được số hóa 
theo mục tiêu lấy con người 
làm trung tâm.

• Bước 5: Tích hợp các 
yêu cầu thiết kế vào bản thiết 
kế chiếu sáng thông minh lấy 
con người làm trung tâm

Sau khi đã xác định rõ các 
mục tiêu, yêu cầu chiếu sáng, 
tham khảo các dữ liệu tiêu 
chuẩn và quy trình hoạt động 
của đối tượng chiếu sáng, việc 
thiết kế chi tiết bao gồm:

- Lựa chọn nguồn sáng: 
công suất, số lượng, cách bố 
trí các loại đèn.

- Lựa chọn các bộ biến 
đổi điện tử công suất.

- Lựa chọn các cảm biến.

- Lựa chọn mạng thông 
tin và các giao thức điều 
khiển.

- Lựa chọn bộ các bộ 
điều khiển, bộ tập trung dữ 
liệu Gatherway.

- Lập trình điều khiển hệ 
thống chiếu sáng theo kịch 
bản chiếu sáng lấy con người 
làm trung tâm HCL.

Tại Rạng Đông, trung tâm 
R&D đã thực hiện và chuyển 
giao nhiều đề tài thiết kế, lắp 
đặt hệ thống chiếu sáng HCL. 
Theo dự báo của các tổ chức 
và công ty chiếu sáng quốc tế 
giá trị thị trường chiếu sáng 
HCL sẽ tăng nhanh và đạt 44 
tỷ USD vào năm 2030.
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I. Giới thiệu về điện sinh khối

Trong tự nhiên, sinh khối (biomass) bao gồm cây cối, 
cây trồng công nghiệp, tảo và các loài thực vật khác, hoặc 
là những bã nông nghiệp và lâm nghiệp (rơm rạ, bã mía, 
vỏ, xơ bắp, lá khô, vụn gỗ v.v...), giấy vụn, mêtan từ các bãi 
chôn lấp, trạm xử lý nước thải, phân từ các trại chăn nuôi 
gia súc và gia cầm...

Điện sinh khối (biomass power) là việc sử dụng sinh 
khối để sản xuất điện năng. Đây là dạng năng lượng tái 
tạo và có trữ lượng không nhỏ nên được nhiều nước quan 
tâm đầu tư.

Hình 1. Chu trình chuyển sinh khối 
(Nguồn: http//www.repp.org/bioenergy)

II. Điện sinh khối trên thế giới

Trên quy mô toàn cầu, sinh khối là nguồn năng lượng 
lớn thứ tư, chiếm khoảng 14 - 15% tổng năng lượng tiêu 
thụ của thế giới.

Hiện nay trên thế giới có sáu hệ thống điện sinh học 
lớn, bao gồm: Đốt biomass trực tiếp, đồng đốt cháy, khí 
hoá, tiêu hoá kỵ khí, nhiệt phân và hệ thống điện sinh học 
nhỏ, module. Ước tính tới năm 2020, sản lượng điện sinh 
khối của thế giới là hơn 30.000 MW

Mỹ là nước sản xuất điện sinh khối lớn nhất thế giới, 
với hơn 350 nhà máy điện sinh học, sản xuất trên 7.500 
MW điện mỗi năm. Những nhà máy này sử dụng chất 
thải từ nhà máy giấy, nhà máy cưa, sản phẩm phụ nông 
nghiệp, cành lá từ các vườn cây ăn quả... Năng lượng sinh 
khối chiếm 4% tổng năng lượng được tiêu thụ ở Mỹ và 
45% năng lượng tái sinh.

Ở Nhật Bản, chính phủ đã ban hành Chiến lược năng 
lượng sinh khối từ năm 2003 và hiện nay đang tích cực thực 
hiện Dự án phát triển các đô thị sinh khối (biomass town). 
Đến đầu năm 2011, Nhật Bản đã có 286 thị trấn sinh khối 
trải dài khắp đất nước. Tại Hàn Quốc, năng lượng sinh học 
đang được tích cực nghiên cứu, phát triển  với mục tiêu đến 
năm 2030 năng lượng tái tạo sẽ đạt 11%, trong đó năng 
lượng từ sinh khối sẽ đạt 7,12%.  Trung Quốc đã có Luật 
năng lượng tái tạo cùng hơn 80 nhà máy điện sản xuất từ 
sinh khối với công suất đến 50 MW/nhà máy. Tiềm năng là 
có thể đạt được 30 GW điện từ loại hình năng lượng này.

III. Tiềm năng điện sinh khối ở Việt Nam

Theo số liệu của Bộ Công Thương, nhu cầu năng 
lượng ở Việt Nam hiện tăng ở mức gấp đôi so với tỷ lệ tăng 
trưởng GDP. Trong khi đó, ở các nước phát triển, tỷ lệ này 

ĐIỆN SINH KHỐI
NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO HỮU ÍCH

Cao Minh Tiến
Công ty TNHH MTV Điện lực Thủ Đức

Tóm tắt: Hiện nay việc các nhà máy nhiệt điện sử dụng các nhiên liệu sạch có nguồn gốc từ các loại 
dầu thực vật ngày càng được quan tâm do vấn đề bảo vệ môi trường và giá thành nhiên liệu rẻ.

Bài viết này giới thiệu tổng quan về nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu chính là các sản phẩm 
sinh học như cỏ, mùn cưa, các sản phẩm phụ của sản xuất công nghiệp như mía đường, dầu ăn, rác thải. 
Sơ bộ về tình hình phất điện sinh học trên thế giới và ở Việt Nam, đề ra hướng chuyển đổi sang nhiên liệu 
sinh học cho các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũ hiệu suất kém.
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chỉ ở mức xấp xỉ 1. Tiêu thụ năng lượng của Việt Nam ngày càng gia tăng và đã 
tăng hơn 4 lần từ 2005 - 2030, mức tiêu thụ năng lượng điện tăng gần 400% 
trong vòng 10 năm từ 1998 - 2008.

Trong bối cảnh ngày càng cạn kiệt nhiên liệu hóa thạch, giá dầu thế giới 
tăng cao và sự phụ thuộc ngày càng nhiều hơn vào giá năng lượng thế giới, 
khả năng đáp ứng năng lượng đủ cho nhu cầu trong nước ngày càng khó 
khăn thì việc xem xét khai thác nguồn năng lượng tái tạo sạch có ý nghĩa hết 
sức quan trọng cả về kinh tế, xã hội và phát triển bền vững.

Việt Nam là nước có tiềm năng rất lớn về nguồn năng lượng sinh khối 
từ chất thải từ nông nghiệp, rác, nước thải đô thị… phân bổ rộng khắp trên 
toàn quốc, trong đó, một số dạng sinh khối có thể sản xuất điện hoặc áp dụng 
công nghệ đồng phát năng lượng (sản xuất cả điện và nhiệt). Lượng sinh khối 
khổng lồ này, nếu không được xử lý sẽ là nguồn ô nhiễm lớn và phát sinh liên 
tục, gây nên những ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hệ sinh thái (đất, nước 
và không khí) cũng như sức khỏe con người.

Hằng năm, tại Việt Nam có gần 60 triệu tấn sinh khối từ phế phẩm nông 
nghiệp trong đó 40% được sử dụng đáp ứng nhu cầu năng lượng cho hộ gia 
đình và sản xuất điện. Theo số liệu tính toán, cứ 5 kg trấu tạo ra 1kWh điện, như 
vậy với lượng trấu hàng triệu tấn, mỗi năm Việt Nam có thể thu  được hàng 
trăm MW điện. Phế phẩm nông nghiệp rất dồi dào ở vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long, chiếm khoảng 50% tổng sản lượng phế phẩm nông nghiệp toàn 
quốc và vùng Đồng bằng sông Hồng với 15% tổng sản lượng toàn quốc.

BẢNG SO SÁNH CHI PHÍ NHIÊN LIỆU CƠ BẢN
(Chi phí giữa các nhiên liệu đốt để tạo ra 1 tấn hơi)

STT
Nguyên liệu/

nhiên liệu
Nhiệt trị

Kcal
Kg nhiên 

liệu/1 tấn hơi
Giá thành

Vnđ/ kg
Thành tiền

Vnđ

1 Điện 860 697  Kw 2.500 1.697.500

2 Ga 12.000 50 kg 23.000 1.150.000

3 Dầu FO 10.000 60 kg 12.750 765.000

3 Dầu DO 10.000 60 kg 14.300 858.000

4 Than cục 4 7.000 85 kg 3.620 307.700

5 Than cám 5.000 120 kg 2.500 300.000

6 Trấu 3.500 175 kg 800.000 140.000

7 Mùn cưa 4.500 130 kg 1.200.000 156.000

8 Viên nén gỗ 4.500 130 kg 1.800.000 234.000

Nguồn: Công ty cổ phần Như Tín

IV. Tận dụng các nhà máy điện 
sửa dụng nhiên liệu hóa thạch cũ

Theo Trung tâm Điều độ hệ 
thống điện quốc gia (thuộc Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam - EVN), năm 2019 
chỉ có 175MW điện sinh khối của 3 
nhà máy mía đường phát điện lên 
lưới. Trong khi đó, tại Quy hoạch điện 
VII điều chỉnh và Chiến lược phát triển 
năng lượng tái tạo quốc gia (đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), đặt 
ra mục tiêu phát triển điện sinh khối 
các giai đoạn đến năm 2020, 2025 và 
2030, tương ứng là 660MW, 1.200MW 
và 3.000MW. Như vậy, hiện lượng điện 
sinh khối chỉ đạt khoảng 26,5% so với 
mục tiêu phát triển đến năm 2020.

Tình trạng trên là do vốn đầu tư 
xây dựng, giải phóng mặt bằng lớn 
khoảng 22 tỷ đồng/1MW, giá bán 
điện lên lưới quốc gia quá thấp. Theo 
Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ, giá mua điện 
(FIT) áp dụng cho các dự án đồng 
phát từ nguồn nguyên liệu bã mía 
chỉ có 5,8 UScent/kWh, tương đương 
1.220 đồng/kWh.

Nhưng Thủ tướng Chính phủ vừa 
ban hành Quyết định số 08/2020/QĐ-
TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quyết định 24/2014/QĐ-TTg về cơ 
chế hỗ trợ phát triển các dự án điện 
sinh khối tại Việt Nam, trong đó sửa 
đổi quy định giá mua điện đối với dự 
án điện sinh khối.

Cụ thể, đối với các dự án đồng 
phát nhiệt - điện (sản xuất cả điện 
và nhiệt), biểu giá mua điện tại điểm 
giao nhận là 1.634 đồng/kWh, tương 
đương 7,03 UScent/kWh. Đối với các 
dự án không phải đồng phát nhiệt 
- điện, biểu giá mua điện tại điểm 
giao nhận là 1.968 đồng/kWh, tương 
đương 8,47 UScent/kWh (tính theo tỷ 
giá trung tâm của VND với USD được 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công 
bố ngày 21-2-2020). Các dự án điện 
sinh khối đã vận hành phát điện trước 
thời điểm ngày 5-3-2020 được áp 
dụng mức giá mua điện nêu trên kể 
từ ngày 25-4-2020 cho thời gian còn 
lại của hợp đồng mua bán điện đã ký.

Hiện nay còn một số nhà máy 
điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch 
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như Nhiệt Điện Thủ Đức 
150MW, Nhiệt Điện Cần 
Thơ 33MW (sử dụng 
nhiên liệu HFO), Ninh 
Bình 100MW (sử dụng 
nhiên liệu than) với các 
công nghệ lò đốt cũ 
không hiệu quả, nhưng 
với lợi thế là mặt bằng, 
cùng tuabin máy phát 
và các hệ thống phụ trợ 
sẵn có, sẽ giảm bớt suất 
đầu tư khi chỉ cần đầu tư 
lò hơi mới, tăng thời gian 
đưa vào vận hành cùng 
với nhân sự quản lý, vận 
hành hiện có cùng với giá 
bán điện mới sẽ giảm thời 
gian thu hồi vốn.

Khó khăn chính do 
đặc điểm lịch sử để lại 
là các nhà máy nằm gần 
khu dân cư, nên cần đầu 
tư kỹ vào công tác xử lý 
chất thải để đảm bảo 
môi trường.

Trong khi nguồn 
năng lượng hóa thạch 
ngày càng cạn kiệt, 
nguồn thủy điện cũng 
tới hạn mà nhu cầu sử 
dụng năng lượng tăng 
cao thì giải pháp chuyển 
đổi nhiên liệu cho các 
nhà máy nhiệt điện cũ, 
không hiệu quả sang 
nhiên liệu Biomass là 
một trong những biện 
pháp mang tính khả thi 
cao, đóng góp sản lượng 
mỗi năm hàng tỷ kWh 
cho hệ thống điện Việt 
Nam, giảm bớt phát thải 
ra môi trường.

Tài liệu tham khảo:

Năng lượng mới

Báo cáo tóm tắt 
nghiên cứu hỗ trợ cơ 
chế phát triển điện năng 
lượng sinh học nối lưới ở 
Việt Nam (Dự án hỗ trợ 
năng lượng tái tạo GIZ-
GDE/MOIT)

Công ty Tín Thành.

GIẢI PHÁP DỰ BÁO VÀ GIÁM SÁT 
CÁC NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI QUY MÔ NHỎ

Bùi Duy Linh - Nguyễn Đình Chiến 

Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia

Trong thời gian gần đây, các nguồn năng lượng tái tạo đã có sự phát triển mạnh mẽ, 
đặc biệt là loại hình điện mặt trời quy mô nhỏ. Đây là loại hình nguồn phân tán hiện 
đang chiếm tỷ trọng tương đối lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng vận hành 

lưới điện truyền tải và phân phối. 

Tuy nhiên, công tác điều độ vận hành nguồn điện này gặp khá nhiều khó khăn do khả 
năng phát điện phụ thuộc vào điều kiện bức xạ thực tế, khó dự báo và chưa lưu trữ được. 
Bên cạnh đó, việc kết nối các nguồn điện này với các Trung tâm điều độ cũng chưa khả thi 
tại thời điểm hiện tại do các hạn chế về kinh tế - kỹ thuật.

Trong thực tế, việc tính toán và dự báo được công suất phát của các nguồn điện mặt 
trời quy mô nhỏ có vai trò hết sức quan trọng trong công các vận hành hệ thống điện của 
các cấp điều độ. Đây là đầu vào cần thiết cho bài toán lập kế hoạch vận hành, bài toán tính 
toán sắp xếp lịch sửa chữa lưới điện, nguồn điện cũng như bài toán lập lịch huy động tối 
ưu vận hành kinh tế hệ thống điện và thị trường điện.

Đứng trước những thách thức trên, các kĩ sư của Trung tâm Điều độ hệ thống điện 
Quốc gia đã chủ động đào sâu nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển 
đã và đang phải đối mặt với bài toán trên. Từ đó, đưa ra các giải pháp kịp thời và từng bước 
cải tiến để có được những sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho công tác vận hành hệ thống điện.

Từ năm 2020, trên cơ sở số liệu dự báo điện mặt trời quy mô lớn, Trung tâm Điều độ 
hệ thống điện Quốc gia đã phát triển mô hình tính toán dự báo công suất phát các nguồn 
điện mặt trời quy mô nhỏ theo qui mô từng Tổng công ty Điện lực. Giải pháp đã được EVN 
công nhận sáng kiến cấp Tập đoàn và áp dụng trong vận hành từ tháng 8/2020.

Năm 2021, khi yêu cầu quản lý, giám sát vận hành và dự báo điện mặt trời quy mô nhỏ 
ngày càng chi tiết hơn, phạm vi rộng hơn đến từng điện lực, từng trạm biến áp 110 kV, các kỹ 
sư của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia đã tiếp tục cải tiến, nâng cấp giải pháp trên 
cơ sở bổ sung những dữ liệu đầu vào mới, hiện đại hơn. 

Cụ thể, đối với bài toán Giám sát: Các thông số khí tượng thực tế được tính toán trực 
tiếp từ các dữ liệu do vệ tinh địa tĩnh Nhật Bản Himawari 8 thu thập theo thời gian thực 
(đây là sản phẩm phối hợp của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia cùng với các 
đơn vị nghiên cứu chuyên ngành khí tượng để ứng dụng kết quả của một đề tài nghiên 
cứu khoa học cấp nhà nước đã được nghiệm thu hoàn thành trong năm 2021). Từ đó 
Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia đã làm chủ được bản đồ lưới bức xạ 2km x 
2km cho toàn bộ lãnh thổ Việt Nam theo thời gian thực. Bản đồ này kết hợp với dữ liệu 
công suất đặt, công suất phát một số điểm mẫu trong phạm vi khu vực địa lý các trạm 
110 kV cho phép khả năng thiết lập được mô hình tính toán công suất phát theo thời gian 
thực tại các trạm 110 kV với độ phân giải 15 phút trên 01 điểm dữ liệu.

Đối với bài toán Dự báo: Các dữ liệu khí tượng dự báo sẽ được thu thập từ các cơ 
quan khí tượng uy tín trên thế giới như Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc 
gia Hoa Kỳ (NOAA), Trung tâm dự báo thời tiết hạn vừa Châu Âu (ECMWF) thông qua nhà 
cung cấp thương mại. Sử dụng các mô hình đã được huấn luyện từ bài toán giám sát, kết 
hợp với số liệu dự báo khí tượng, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia thực hiện dự 
báo công suất phát cho nhiều khung thời gian như dự báo trong ngày, dự báo ngày tới, 
dự báo 14 ngày tới với độ phân giải chi tiết lên đến 15 phút. Đồng thời, Trung tâm Điều 
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độ hệ thống điện Quốc gia cũng phát triển các thuật toán hiệu chỉnh thông số 
dự báo theo sai số thời gian thực giúp nâng cao độ chính xác của kết quả dự báo.

Để khai thác khối dữ liệu rất lớn ở quy mô Big Data này, các kỹ sư đã triển 
khai ứng dụng công nghệ học máy (Machine Learning) hiện đại nhằm xây dựng 
mô hình tương quan giữa công suất và bức xạ mặt trời.

Hình 1. Ứng dụng AI (Machine Learning)/ Big Data trong bài toán dự báo công suất 
phát điện mặt trời

Sản phẩm công cụ này đã được đưa vào áp dụng thí điểm thành công tại 
Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh với việc cung cấp giải pháp và 
công cụ thực hiện dự báo cho 14 ngày tiếp theo, kết hợp với sử dụng ảnh vệ tinh 
để tính toán công suất phát đầu cực inverter của điện mặt trời quy mô nhỏ cho 
60 trạm biến áp 110 kV trên địa bàn thành phố. 

Hình 2. Giao diện hệ thống dự báo giám sát điện mặt trời quy mô nhỏ triển khai cho 
Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh

Trên cơ sở các Thỏa thuận hợp tác song phương đã và sẽ ký kết trong thời 
gian tới với các Tổng công ty điện lực, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc 
gia đang tiếp tục triển khai xây dựng Platform phục vụ phối hợp Quản lý, Dự 
báo, Giám sát các nguồn điện mặt trời quy mô nhỏ thống nhất giữa các Điều 
độ miền, các Điều độ Điện lực vận hành trên nền tảng server FTP tại Trung tâm 

Điều độ hệ thống điện Quốc gia và 
sử dụng đường truyền mạng WAN 
EVN. Hệ thống đã được cài đặt thử 
nghiệm thành công tại Trung tâm 
Điều độ hệ thống điện miền Trung 
và 04 Điện lực thuộc Tổng công ty 
Điện lực miền Trung gồm Đà Nẵng, 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk. 

Hiện tại, hệ thống cho phép 
các cấp điều độ: Giám sát công 
suất vận hành các nguồn điện mặt 
trời quy mô nhỏ của các điện lực và 
từng trạm biến áp 110kV theo thời 
gian thực, sử dụng dữ liệu bức xạ 
tính toán từ ảnh vệ tinh; Theo dõi số 
liệu dự báo theo qui mô của điện lực 
và từng trạm 110kV đến cuối ngày 
vận hành, cập nhật 15 phút/bản tin; 
Theo dõi số liệu dự báo 14 ngày tới 
của điện lực và từng trạm 110 kV, 
cập nhật 2 lần/ngày.

Platform này còn cho phép cấp 
Điều độ miền phê duyệt các đăng 
ký thay đổi về cấu hình thông số 
các trạm 110 kV từ Điều độ Điện lực. 
Với thiết kế quản lý thông tin phân 
quyền theo tài khoản, hệ thống cho 
phép có thể nhanh chóng thiết lập 
thông số cho các trạm mới và khả 
năng mở rộng thuận tiện. 

Ngoài ra, Trung tâm Điều độ hệ 
thống điện Quốc gia cũng đang tiếp 
tục phát triển hoàn thiện phiên bản 
trên nền tảng Web cung cấp công cụ 
này tới đối tượng là toàn bộ các điện 
lực trên hệ thống, góp phần vào 
nhiệm vụ chung đảm bảo vận hành 
hệ thống điện an toàn, ổn định, tin 
cậy và kinh tế.

Hình 3. Giao diện Platform phục vụ quản lý vận hành điện mặt trời quy mô nhỏ 
do Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia triển khai xây dựng
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Sự ra đời tất yếu của Đường dây 500kV

Khu vực miền Nam và TP.Hồ Chí Minh có sự phát triển tốt về kinh tế 
nhưng việc phát triển nguồn điện ở khu vực này không đáp ứng kịp nhu 
cầu tăng trưởng. Trong giai đoạn từ 1991-1994 chỉ có Nhà máy Nhiệt điện Bà 
Rịa - 230MW được đưa vào vận hành. Công suất lắp đặt của Miền Nam chỉ 
đáp ứng được 89,73% (lắp đặt 1005MW, nhu cầu 1120MW) nên phải hạn chế 
phụ tải bằng cách cắt điện luân phiên hoặc đột xuất hầu như tất cả các ngày 
trong tuần.

Khu vực Miền Trung được cấp điện chủ yếu qua đường dây 220kV Vinh 
- Đồng Hới lấy điện từ Hòa Bình, đường dây 66 kV từ Nhà máy thủy điện Đa 
Nhim cấp cho Cam Ranh, Khánh Hòa và một số nguồn diesel nhỏ tại chỗ. Do 
đường dây quá dài nên công suất truyền tải bị hạn chế và chất lượng điện cuối 
nguồn không đảm bảo, thường xuyên bị sụp đổ điện áp ở các khu vực Quảng 
Nam, Quảng Ngãi. Công suất lắp đặt của Miền Trung chỉ đáp ứng được 40,91% 
nhu cầu (lắp đặt 90MW, nhu cầu 220MW).

Trong khi đó, tại Miền Bắc, các nhà máy nhiệt điện than Uông Bí, Ninh 
Bình, Phả Lại, các tổ máy số 3-8 của nhà máy thủy điện Hòa Bình lần lượt được 
đưa vào vận hành, Miền Bắc cơ bản thừa công suất.

 

TBA 500kV Hòa Bình nhìn từ trên cao

 Trước tình hình đó Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã quyết định: Trong vòng 2 
năm xây dựng đường dây siêu cao áp 500kV để truyền tải điện năng từ Miền 

Bắc vào Miền Nam và Miền Trung. 
Đến thời điểm này các chuyên gia 
nhận xét và đánh giá đây là một 
quyết định táo bạo, lịch sử và hết sức 
đúng đắn.

Lúc đó Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã 
luôn trăn trở rằng, miền Nam thiếu 
điện 1 giờ thì đất nước mất hàng trăm 
tỉ; thiếu điện 1 ngày mất hàng ngàn 
tỉ; thiếu một năm thì Việt Nam sẽ mất 
biết bao nhiêu tiền… Thủ tướng nói: 
“Tôi tính từng giờ, từng phút đấy chứ 
không phải tính bằng đơn vị năm 
nên các anh phải làm được, tôi cho 
phép huy động toàn dân”. Điều đó để 
cho thấy sự quyết tâm và có tính toán 
hiệu quả to lớn của người đứng đầu 
Chính phủ. Việc xây dựng đường dây 
siêu cao áp 500kV trong vòng 2 năm 
có thể nói là một kỷ lục của Việt Nam, 
trong khi trên thế giới, những đường 
dây tương tự, với chiều dài bằng nửa 
của Việt Nam mà phải mất tới 7 - 8 
năm trời.

Kết quả cụ thể:

- Tính đến hết năm 2010, tổng 
sản lượng điện năng truyền tải qua 
đường dây 500kV Bắc Nam mạch 1 là 
trên 200 tỷ kWh.

- Đến nay: Chỉ tính riêng năm 
2021 tổng sản lượng điện năng 
truyền tải qua đường dây 500kV Bắc 
Nam mạch 1 khoảng trên 2,5 tỷ kWh.

- Đường dây 500kV Bắc Nam 
mạch 1 dài 1.487 km, với 3.436 vị trí 
cột, do 4 Công ty truyền tải quản lý 
vận hành, cụ thể như sau:

+ Công ty Truyền tải điện 1: 
Quản lý vận hành 955 vị trí (từ 001 
đến 955), dài 406 km, từ Lào Cai đến 
Hà Tĩnh và các trạm biến áp 500 kV 
Hoà Bình, Hà Tĩnh.

28 NĂM VẬN HÀNH AN TOÀN, TRUYỀN TẢI LIÊN TỤC

Từ sau chủ trương đổi mới tại Đại hội Đảng VI năm 1986, kinh tế Việt Nam có những bước chuyển biến 
tích cực. Giai đoạn 1990 - 1995, tốc độ tăng trưởng sản lượng công nghiệp bình quân đạt từ 12% đến 14%. 
Nhu cầu tiêu thụ điện năng cũng gia tăng hằng năm, cụ thể là 13,12% vào năm 1993; 18,43% vào năm 1994 
và 20,62% vào năm 1995 (so với năm trước).
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+ Công ty Truyền tải điện 2: Quản 
lý vận hành 1352 vị trí (từ 955 đến 
2307), dài 587 km, và Trạm biến áp 
500 kV Đà Nẵng.

+ Công ty Truyền tải điện 3: Quản 
lý vận hành 708 vị trí (từ 2308 đến 
3015), dài 314,5 km và Trạm biến áp 
500 kV Pleiku.

+ Công ty Truyền tải điện 4: Quản 
lý vận hành 421 vị trí (từ 3015 đến 
3436, dài 183 km và Trạm biến áp 500 
kV Phú Lâm.

  Hồi ức về công tác chuẩn bị 
sản xuất đường dây 500kV khu vực 
Miền Bắc

Tháng 2/1993, Bộ Năng Lượng 
quyết định thành lập Ban chuẩn bị 
sản xuất đường dây 500kV (CBSX) trực 
thuộc thuộc Sở Truyền tải điện Miền 
Bắc (tiền thân của Công ty Truyền tải 
điện 1). Nhiệm vụ của Ban CBSX của 
Sở Truyền tải điện Miền Bắc (thuộc 
Công ty Điện lực 1), hiện nay là Công 
ty Truyền tải điện 1 ngoài nhiệm vụ 
chuẩn bị cho việc nghiệm thu tiếp 
nhận và quản lý vận hành hơn 406km 
đường dây và 2 trạm 500kV Hòa 
Bình và Hà Tĩnh, còn có trách nhiệm 
xây dựng kế hoạch CBSX toàn bộ hệ 
thống 500kV từ Bắc vào Nam cho tất 
cả các đơn vị truyền tải điện cả nước 
trực thuộc 3 Công ty Điện lực Miền. 
Đặc biệt Sở Truyền tải điện Miền Bắc 
còn được giao nhiệm vụ thay mặt Bộ 

Năng Lượng chấp bút biên soạn quy 
trình vận hành tất cả các thiết bị trên 
lưới điện 500kV.

Hàng ngàn trang tài liệu tiếng 
Anh của các hãng sản xuất lớn trên thế 
giới như ABB; SIEMENS, ALSTHOM,… 
với nhiều kỹ sư trẻ của Công ty ngày 
ấy lần đầu tiên được tiếp xúc, đọc, 
dịch và lựa chọn ra những điều cốt 
lõi nhất để đưa vào trong cuốn quy 
trình vận hành này. Các khái niệm cơ 
bản mà bây giờ đã trở nên thân quen 
nhưng này đấy thật là mới mẻ bỡ ngờ 
như UHV (Ultra Hight Voltage – Siêu 
cao áp); AR (Auto reclose) một pha; 
hay là khái niệm mới liên quan tới 
chiều dài hệ thống đường dây 500kV 
từ Hòa Bình tới Phú Lâm dài 1.487km 
tương đương với 1,500km (¼ bước 
sóng)… và còn nhiều điều khác nữa. 
Tất cả những thách thức và khó khăn 
đó đã được bao lớp thế hệ các cán bộ, 
kỹ sư Công ty Truyền tải điện Miền 
Bắc vượt qua và minh chứng bằng sức 
sống của các cuốn quy trình vận hành 
các thiết bị:

+ Máy biến áp 500kV của hãng 
Jeumont Schneider (Pháp).

+ Tụ bù dọc 500kV của hãng 
Nokian Capacitor (Phần Lan).

+ Kháng bù ngang 500kV của 
hãng ABB (Thụy điển).

+ Máy cắt 500kV của hãng Nuova 
Magrini Galileo (Italia).

+ Rơ le của GEC Alsthom (Anh) và 
Siemens (Đức)…

Đối với công tác đào tạo lực 
lượng quản lý vận hành, Sở Truyền 
tải điện Miền Bắc lúc đó đã kết hợp 
với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 
đào tạo hàng trăm kỹ sư điện thuộc 
hệ thống truyền tải điện của cả nước, 
hàng loạt các cán bộ chủ chốt của 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 
bây giờ đã kinh qua và tốt nghiệp ở 
khóa đào tạo này. Đứng lớp ngày đấy 
là các giáo sư tiến sỹ đầu ngành của 
ngành hệ thống điện Việt Nam như 
Giáo sư - Viện sỹ Trần Đình Long; Giáo 
sư Võ Viết Đạn; Giáo sư Lã Văn Út, …

Các kiến thức thu nhập được 
tại các trường đại học trong nước và 
nước ngoài đã được đúc kết lại thành 
sách đào tạo của Công ty truyền đạt 
và giảng dạy cho các lớp công nhân 
quản lý vận hành mới được tuyển 
dụng để phục vụ cho công tác chuẩn 
bị sản xuất đường dây 500kV. Đúng 
lớp lúc đó là các thầy giáo nội bộ “của 
nhà” khả kính như anh Nguyễn Văn 
Hữu (nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật); 
anh Trần Minh Tuấn (sau này là Phó 
Giám đốc Công ty); anh Nguyễn Hữu 
Long (sau này là Phó Giám đốc Công 
ty); anh Đinh Văn Dưỡng (sau là Giám 
đốc Truyền tải điện Hà Nội)…, Các học 
sinh tốt nghiệp ngày đó nay cũng đã 
là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
trong hệ thống truyền tải điện như các 
anh Lữ Thanh Hải (Giám đốc Truyền 
tải điện Thanh Hóa); anh Nguyễn Sỹ 
Thắng (Giám đốc Truyền tải điện Hà 
Tĩnh); anh Phạm Văn Nguyên (Phó 
Giám đốc Truyền tải điện Tây Bắc); 
anh Phạm Thanh Hải (Phó Giám đốc 
Truyền tải điện Nghệ An),….

Trong quyết định thành lập ban 
CBSX đường dây 500kV của Sở Truyền 
tải điện Miền Bắc khi đó có nhiệm vụ 
CBSX trạm 500kV Hòa Bình, nhưng sau 
đó nhiệm vụ này được chuyển giao 
cho nhà máy Thủy điện Hòa Bình, nên 
khi đó cả Sở Truyền tải điện Miền Bắc 
chỉ tập trung cho công tác CBSX trạm 
bù 500kV Hà Tĩnh (theo cách gọi thân 
thương của dân địa phương là “trạm 
Bầu”). Trạm 500kV Hà Tĩnh khi đó 
không chỉ là niềm tự hào của Sở Truyền 
tải điện Miền Bắc, mà còn là niềm tự 

Vị trí 153 ĐZ 500kV Vũng Áng - Đà Nẵng (ĐZ500kV Bắc Nam mạch 1) và VT 756 
(Đảo pha) ĐZ 500kV Đà Nẵng - Hà Tĩnh 2 (ĐZ 500kV Bắc Nam mạch 2) điểm cuối 

danh giới quản lý vận hành giữa PTC1 và PTC2
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hào của bà con nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 
(vì cả nước khi đó chỉ có 5 trạm 500kV 
mà tỉnh Hà Tĩnh có 1 cái). Bà con nô 
nức kéo lên xem trạm, cả các cấp lãnh 
đạo tỉnh Hà tĩnh cũng rất quan tâm, 
thường xuyên lên thăm hỏi và tham 
quan. Chỉ khổ cho anh Nguyễn Trọng 
Thược (khi đó là quyền trạm trưởng) 
phải lo tiếp khách, giải thích và làm 
hướng dẫn viên du lịch. Trạm biến áp 
500kV Hà Tĩnh đóng trên địa bàn xã 
Thạch Điền, là một xã vùng heo hút 
sát ngay rừng, bỗng chốc trở thành 
tâm điểm của cả tỉnh Hà Tĩnh. Các 
anh công nhân vận hành ở trạm “Bầu” 
trở thành các “hotboy” trong ánh mắt 
của các cô gái các xã xung quanh.

Thay cho lời kết

Trong những ngày cuối tháng 
5 năm 2022 này, kỷ niệm 28 năm 
ngày đóng điện vận hành đường 
dây 500kV Bắc Nam mạch 1, các ký 
ức ùa về như một câu chuyện mới 
của ngày hôm qua, mọi thử thách, 
gian khổ cũng như tình cảm anh em 
đồng đội vẫn còn vẹn nguyên.

Qua 28 năm vận hành đường 
dây 500kV Bắc Nam, đã khẳng định 
tính đúng đắn, sự sáng suốt, quyết 
tâm của lãnh đạo Đảng, Chính phủ. 
Thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và trách 
nhiệm của các cán bộ, kỹ sư, công 
nhân ngành điện đối với đất nước, 
với cộng đồng.

Như nguyên một vị lãnh đạo 
Đảng và nhà nưới đã nói: “Việc xây 
dựng và hoàn thành Đường dây 
500 kV Bắc - Nam mạch 1 có chiều 
dài lớn (1.487 km), công nghệ phức 
tạp trong một thời gian ngắn kỷ lục 
trong bối cảnh thời gian đó đã trở 
thành kỳ tích của ngành điện Việt 
Nam. Đưa đường dây vào vận hành 
thành công, chúng ta đã xóa bỏ đi 
những hồ nghi, e ngại ban đầu và 
quan trọng nhất là chúng ta đã có 
một hệ thống điện quốc gia hợp 
nhất, từ đó đảm bảo việc vận hành 
kinh tế các nhà máy điện trong cả 
nước, góp phần quan trọng trong 
việc đảm bảo an ninh năng lượng 
quốc gia, cung cấp đủ điện cho sự 
nghiệp phát triển đất nước”./.

Mạnh Hùng – Quốc Chiêu

EVN LÀ ĐỐI TÁC RẤT QUAN TRỌNG 
CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TIẾT THỊ TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG SINGAPORE

Đó là lời khẳng định của ông Ngiam Shih Chun – Giám đốc 
điều hành Cơ quan Điều tiết thị trường năng lượng Singapore 
(EMA), tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 
vào ngày 6/6 tại Hà Nội vừa qua.

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN (hàng đầu, thứ hai từ phải 
sang) tại buổi làm việc với EMA

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) tiếp và chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của EMA.

EMA thành lập từ năm 2001, là cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương 
Singapore. Một số nhiệm vụ chính của EMA như: Vận hành hệ thống 
điện, điều tiết lĩnh vực điện và khí, góp phần phát triển nền công nghiệp 
Singapore thông qua nâng cao năng lực nguồn nhân lực. 

Ông Ngiam Shih Chun – Giám đốc điều hành EMA, cho biết: EMA mong 
muốn phối hợp với EVN để xúc tiến triển khai liên kết lưới điện, với mục tiêu 
nâng cao độ tin cậy cung cấp điện tại Việt Nam và Singapore. Việc hợp tác 
này không chỉ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, mà còn mang tới 
hiệu quả kinh tế cho ngành năng lượng 2 quốc gia.

Buổi làm việc giữa EVN và EMA nhằm tiếp nối các nội dung về hợp tác 
năng lượng giữa Việt Nam và Singapore, sau chuyến thăm chính thức của 
Chủ tịch nước Việt Nam tới Singapore vào tháng 2/2022.

Tại buổi làm việc, 2 bên cũng dành nhiều thời gian trao đổi thông tin về 
tình hình vận hành thị trường điện tại Singapore; cũng như vấn đề EMA hỗ 
trợ đào tạo nguồn nhân lực cho EVN trong lĩnh vực này.

Trao đổi về khả năng tích hợp lưới điện, mua bán điện qua biên giới của 
2 quốc gia, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành cho biết: EVN sẽ triển 
khai thực hiện theo đúng chủ trương, chính sách của Chính phủ Việt Nam. 
Bên cạnh đó, khi xem xét triển khai liên kết lưới điện, cần tính toán tới các 
yếu tố khả thi về kỹ thuật.

Hai bên thống nhất với đề xuất sẽ mở rộng hợp tác trong thời gian 
tới, mở ra cơ hội để phát triển năng lượng xanh, năng lượng bền vững giữa 
Singapore và Việt Nam theo đúng định hướng của Chính phủ 2 nước.

Minh Hạnh – Bá Phương
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Đó là khẳng định của ông 
Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ 
Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 
(NN&PTNT), Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 
quốc gia về Phòng, chống thiên tai 
tại buổi kiểm tra thực tế công tác xả 
điều tiết lũ tại Nhà máy Thủy điện Hòa 
Bình vào sáng 14/6.

Cùng tham dự đoàn kiểm tra, về 
phía EVN có ông Ngô Sơn Hải – Phó 
Tổng giám đốc EVN.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn 
Hoàng Hiệp cho hay, dự báo, lượng 
mưa ở khu vực miền núi phía Bắc năm 
nay  lớn hơn trung bình nhiều năm 
từ 15-30% và sẽ xuất hiện nhiều đợt 
mưa lũ bất thường. Trong đó, từ ngày 
13-15/6, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, 
mưa to và dông, có nơi mưa rất to với 
lượng mưa phổ biến 40-80mm, có 
nơi trên 120mm. Do đó, Ban Chỉ đạo 
quốc gia về Phòng, chống thiên tai 
yêu cầu các thủy điện trên bậc thang 
sông Đà xả điều tiết lũ.

Tại thời điểm này, Thủy điện Sơn 
La đang xả đáy 2 cửa, Thủy điện Hòa 
Bình xả đáy 4 cửa.

“Chúng tôi đánh giá cao sự phối 
hợp chỉ đạo của EVN. Hiện đang ở thời 
điểm cần phát điện rất cao, việc mở 
cửa xả ảnh hưởng đến công suất phát 
điện của các nhà máy, dù vậy  EVN 
đã phối hợp thực hiện đúng yêu cầu 
của Ban Chỉ đạo”, ông Nguyễn Hoàng 
Hiệp khẳng định.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn 
Hoàng Hiệp, các nhà máy Thủy điện 
Sơn La, Hòa Bình đã thực hiện nghiêm 
lệnh đóng, mở cửa xả đảm bảo an 
toàn. Đồng thời, các nhà máy cũng 
phối hợp tốt với chính quyền địa 
phương để thông báo cho bà con khu 

vực thượng lưu, hạ lưu kịp thời. Đến 
thời điểm này, toàn bộ khu vực hạ du, 
lồng bè nuôi cá, tài sản bà con dọc 
sông Đà vẫn được đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo Bộ NN&PTNN đề nghị 
EVN, các nhà máy thủy điện, chính 
quyền địa phương  tiếp tục theo 
dõi chặt chẽ tình hình thời tiết và 
các chỉ đạo của Trung ương, để phối 
hợp tốt trong việc xả lũ nhằm đảm 
bảo an toàn cho công trình, vùng 
hạ du cũng như tính mạng, tài sản 
của  nhân dân. Đồng thời, đảm bảo 
nhu cầu phát điện cho mùa khô tới.

Theo ông Phạm Văn Vương - 
Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa 
Bình, trước những  diễn biến phức 
tạp về thủy văn, công ty đã chủ động 
thông báo từ sớm đến Ban Chỉ huy 
PCTT&TKCN tỉnh Hòa Bình để chỉ đạo 
các các Sở, ban, ngành cơ quan và bà 
con nhân dân có biện pháp chủ động 
đảm bảo an toàn khi thủy điện Hòa 
Bình mở cửa xả đáy.

Hiện nay, Thủy điện Hòa Bình 
đang mở 4 cửa xả với lưu lượng nước 
về hạ du xấp xỉ 9.000m3/s. Do vậy, 
Công ty Thủy điện Hòa Bình cũng 
khuyến cáo bà con không tắm sông, 
khai thác đánh bắt cá ở khu vực hạ du; 
phối hợp với công an, chính quyền 
các phường thường xuyên kiểm tra, 
tuần tra, ngăn chặn người dân đi vào 
vùng nguy hiểm.

Việc Thủy điện Hòa Bình xả lũ 
cũng thu hút rất đông du khách đến 
tham quan. Do đó, để  đảm bảo an 
toàn, công ty đã lập biển báo, rào chắn 
để cảnh báo đối với khách tham quan.

Thùy Lê

CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN EVN THỰC HIỆN NGHIÊM 

CHỈ ĐẠO VỀ ĐIỀU TIẾT LŨ CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp (hàng đầu, thứ 4 từ trái sang)
 kiểm tra công tác xả lũ tại Nhà máy Thủy điện Hòa Bình

Thủy điện Hòa Bình đang mở 4 cửa 
xả đáy theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 
quốc gia về Phòng, chống thiên tai

Ñieän & Ñôøi soáng     27

HOAÏT ÑOÄNG ÑIEÄN LÖÏC î



Nguồn nhân lực luôn là yếu tố 
quan trọng, quyết định sự 
thành công của mọi công việc, 

không chỉ riêng chuyển đổi số. Và để 
chuyển đổi số thành công, rất cần có 
sự tham gia và phối hợp nhịp nhàng 
của tất cả CBCNV trong Tập đoàn.

Hội nghị Tổng kết công tác đào 
tạo phát triển nguồn nhân lực giai 
đoạn 2016-2020, kế hoạch giai đoạn 
2021-2025 của Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam được tổ chức ngày 10/6, tại Bà 
Rịa - Vũng Tàu.

Xây dựng văn hóa học tập

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông 
Dương Quang Thành – Chủ tịch 
HĐTV EVN nhấn mạnh, EVN là doanh 
nghiệp được Đảng, Nhà nước giao 
trọng trách đảm bảo cung ứng điện 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước. Do đó, EVN phải có nguồn 
nhân lực chất lượng cao; có đủ kiến 
thức, trình độ, năng lực, bản lĩnh và 
đạo đức để thực hiện nhiệm vụ.

Công tác đào tạo nguồn nhân 
lực của EVN đã đạt được nhiều kết 
quả đáng khích lệ. Cũng theo ông 
Dương Quang Thành, qua đó, nguồn 
nhân lực của EVN đã tiếp cận được với 
công nghệ, trình độ quản lý tiên tiến 
trên thế giới. Một số hình thức  đào 
tạo mà EVN đã đẩy mạnh trong thời 
gian qua như: triển khai đào tạo trực 
tuyến E-Learning; hợp tác với các đối 
tác trong và ngoài nước để tổ chức 
các khóa đào tạo kỹ sư, cán bộ quản 
lý mang lại hiệu quả cao,...

Tuy nhiên, trong xu thế các công 
nghệ mới đang phát triển mạnh mẽ, 
đòi hỏi nguồn nhân lực của EVN phải 
tiếp tục đổi mới, nâng cao cả về trí lực 
và thể lực để hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao.

Để làm được điều đó, Chủ tịch 
HĐTV EVN yêu cầu  Ban Tổ chức & 
Nhân sự EVN cần xây dựng đề án 
đào tạo nguồn nhân lực bám sát các 
đề án lớn của EVN như: Ứng dụng 
những thành tựu của CMCN4.0, 
chuyển đổi số. Đồng thời, xây dựng 
lớp đào tạo cán bộ quản lý cấp 1; xây 
dựng khái niệm, tiêu chuẩn nguồn 
nhân lực chất lượng cao của  EVN  ở 
từng lĩnh vực, để có cơ sở triển khai 
đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu 
cầu trong tình hình mới.

Chủ tịch HĐTV EVN cũng nhấn 
mạnh, song song với đào tạo nội bộ, 

đào tạo trong nước, cần tổ chức các 
khóa đào tạo, đi thực tế để học tập 
tại các quốc gia có trình độ tiên tiến, 
trao đổi kinh nghiệm tại các đơn vị 
hàng đầu có hoạt động tương đồng 
với EVN.

Tập đoàn cũng cần chuyên 
nghiệp hóa hệ thống quản trị hệ 
thống đào tạo phát triển nguồn nhân 
lực; trong đó, nghiên cứu xây dựng các 
trung tâm đào tạo số, nâng cấp phần 
mềm E-Learning thành trung tâm đào 
tạo số, từ đó có kho dữ liệu tập trung 
để cùng khai thác, cùng trao đổi kinh 
nghiệm trong toàn tập đoàn.

Lãnh đạo EVN cũng yêu cầu 3 
trường cao đẳng trực thuộc các tổng 
công ty điện lực cần nâng cấp cơ sở 
vật chất, nâng cao trình độ để  đào 
tạo nguồn nhân lực không chỉ cho 
nội bộ. Những người làm công tác 

EVN: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO 
CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN biểu dương đội ngũ CBCNV làm 
công tác đào tạo trong toàn EVN đã đạt được nhiều thành tích trong thời gian qua

Đào tạo nguồn nhân lực là công tác thường xuyên, liên tục và cần đổi mới, 
sáng tạo. Với đích đến trở thành một doanh nghiệp phát triển bền vững, Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (EVN) xây dựng hình ảnh một tổ chức có văn hoá học tập, đặc biệt 
trong kỷ nguyên số hiện nay. Hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đào 
tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025 đã được lãnh đạo EVN chỉ rõ.
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đào tạo cũng cần được đào tạo, trau 
dồi nghiệp vụ sư phạm, có kỹ năng để 
truyền cảm hứng cho học viên…

Chủ tịch HĐTV EVN một lần 
nữa nhấn mạnh, với đích đến trở 
thành  một doanh nghiệp phát triển 
bền vững, cần xây dựng EVN là  một 
tổ chức có văn hoá học tập và học tập 
không ngừng.

Nâng cao về nhận thức, tầm 
nhìn trong công tác đào tạo

Ông Trần Đình Nhân – Tổng giám 
đốc EVN cũng ghi nhận và đánh giá 
cao những kết quả trong công tác 
đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 
của EVN thời gian qua; đồng thời 
nhấn mạnh, công tác đào tạo nguồn 
nhân lực, đặc biệt là đào tạo cán bộ 
quản lý các cấp phải được nâng cao 
về nhận thức, tầm nhìn để đáp ứng 
với xu thế hội nhập.

“Cần khảo sát kỹ nhu cầu của 
người học để đưa ra các nội dung đào 
tạo phù hợp. Nên đào tạo những gì 
người học cần chứ không phải những 
gì giảng viên có. Đối với đào tạo cán bộ 
quản lý các cấp, nên mời những nhà 
quản lý, doanh nhân thành đạt đến 
chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn”, Tổng 
giám đốc EVN Trần Đình Nhân chỉ đạo.

Tổng giám đốc EVN  cũng yêu 
cầu các đơn vị phải thực hiện đánh 
giá trước và sau đào tạo, để thấy được 
kết quả của khóa đào tạo đó; các 
chương trình đào tạo cần bám theo 
các nhiệm vụ trong Chiến lược phát 
triển EVN đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt. Trong bối cảnh hiện 
nay, cần chú trọng các nội dung đào 
tạo liên quan đến chuyển đổi năng 
lượng, kinh nghiệm vận hành hệ 
thống điện, thị trường điện, chuyển 
đổi số, lưới điện thông minh, kinh 
doanh dịch vụ khách hàng, thị trường 
điện. Đặc biệt, Ban Tổ chức & Nhân sự 
EVN cùng các đơn vị cần đổi mới công 
tác đào tạo, ứng dụng công nghệ mới 
vào công tác đào tạo, tiếp tục phát 
huy hiệu quả của E-Learning…

“Mỗi cán bộ công nhân viên phải 
phát huy tinh thần tự học, tự nâng 
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 
nhất là trình độ ngoại ngữ”, Tổng giám 
đốc EVN nhấn mạnh.

Đào tạo phải có trọng tâm, 
trọng điểm

Theo báo cáo của Ban Tổ chức & 
Nhân sự EVN, trong giai đoạn 2016-
2020, công tác đào tạo phát triển 
nguồn nhân lực của EVN đã được 
xây dựng thành nền nếp, đem lại cơ 
hội học tập và phát triển cho CBCNV. 

Tập đoàn và các đơn vị đã tập trung 
nhiều hơn vào các chương trình đào 
tạo trọng điểm, đáp ứng kịp thời việc 
trang bị kiến thức phục vụ các mục 
tiêu sản xuất kinh doanh trong năm.

Đặc biệt, chương trình  đào tạo 
cán bộ quản lý  dần được hoàn thiện, 
trang bị kiến thức quản trị doanh 
nghiệp tiên tiến cho đội ngũ quản lý 
các cấp, xây dựng lực lượng kế cận 
đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục. Trong 
các chương trình đào tạo gần đây, EVN 
đã tăng cường nội dung chia sẻ kinh 
nghiệm áp dụng vào thực tế của các 
doanh nghiệp trong và ngoài EVN.

Chương trình  đào tạo kỹ sư tài 
năng  của EVN đã  thành công trong 
việc thu hút và xây dựng nguồn nhân 
lực chất lượng cao. Đề án  đào tạo 
chuyên gia  cũng đã được phê duyệt 
và triển khai thực hiện, trong đó đã 
xác định khung năng lực cần có cho 
các vị trí chuyên gia hướng đến các 
chuẩn mực ngang tầm khu vực và 
quốc tế.

Không chỉ có vậy, công nghệ 
thông tin đã được ứng dụng rộng 
rãi trong việc đào tạo, góp phần tiết 
giảm chi phí và bước đầu thay đổi 
văn hóa học tập của người lao động. 
Điển hình, phần mềm E-Learning 
được triển khai từ tháng 11/2018 đã 
bắt đầu  thành thói quen tự học của 
CBCNV mọi lúc, mọi nơi, không bị 
gián đoạn kể cả trong bối cảnh  đại 
dịch COVID-19 diễn biến phức tạp 2 
năm vừa qua.

H.Hoa

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân trao Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà 
nước tại doanh nghiệp cho các cá nhân của EVN có thành tích xuất sắc trong 

công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020

Mục tiêu tổng quát 
chương trình đào tạo nguồn 
nhân lực giai đoạn 2021-2025 
của EVN:

Chuẩn hóa: tiếp tục chuẩn 
hoá năng lực để xây dựng nền 
tảng nâng cao trình độ nguồn 
nhân lực của EVN, tập trung 
xây dựng đội ngũ nhân lực chất 
lượng cao.

Số hóa:  đẩy mạnh ứng 
dụng khoa học, công nghệ mới 
trong đào tạo, xây dựng môi 
trường học tập hiện đại để hỗ 
trợ thúc đẩy văn hóa học hỏi chủ 
động trong toàn EVN, nâng cao 
hiệu quả sử dụng chi phí đào tạo.

Xây dựng tài sản tri 
thức:  Xây dựng hệ thống tài 
sản tri thức, biến tri thức, kinh 
nghiệm cá nhân thành tài sản 
của doanh nghiệp để đào tạo 
thường xuyên và đào tạo lại, 
từng bước phổ biến kiến thức 
chuyên gia thành kiến thức phổ 
thông, nhằm nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực.
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PV: Xin ông cho biết EVNNPT đã 
chuẩn bị như thế nào để đảm bảo 
vận hành an toàn lưới điện truyền 
tải trong mùa nắng nóng năm nay?

Ông Lưu Việt Tiến:  Theo tính 
toán của cơ quan điều độ, tăng trưởng 
phụ tải năm 2022 ở mức thấp khoảng 
7,9% và mức cao khoảng 12,1% trong 
khi miền Bắc gặp khó khăn về nguồn 
và đường dây 500kV Bắc - Trung tại 
cung đoạn Nho Quan- Hà Tĩnh bị hạn 
chế do giới hạn truyền tải của cung 
đoạn này là 1800-2000MW. Chính 
điều đó làm điện áp giảm thấp khu 
vực miền Bắc, đặc biệt khu vực phụ 
tải cao như Hà Nội và phụ cận như Hà 
Nam, Nam Định, Ninh Bình.

Để đảm bảo vận hành an toàn hệ 
thống truyền tải điện, góp phần cung 
cấp điện an toàn, liên tục cho sản 
xuất và đời sống nhân dân, EVNNPT 
đã chỉ đạo các đơn vị lập phương án 
ngăn ngừa sự cố cho từng TBA, từng 
đường dây để triển khai thực hiện 
các giải pháp ngăn ngừa, khắc phục 
sự cố.

Công tác thí nghiệm định kỳ 
thiết bị là nội dung quan trọng, đến 
thời điểm hiện tại EVNNPT đã thực 
hiện được gần 19.000 hạng mục 
thí nghiệm tại 166 TBA, đạt 92,45% 
khối lượng, trong đó 68 TBA đã hoàn 
thành 100% khối lượng thí nghiệm 
định kỳ. Kiểm tra định kỳ thiết bị theo 
quy định; theo dõi, kiểm tra soi phát 
nhiệt, corocam để phát hiện các bất 
thường, tăng cường kiểm tra, theo 
dõi khi nắng nóng, truyền tải cao.

Cùng với đó, Tổng công ty hoàn 
thành lắp đặt và thí nghiệm các mạch 
sa thải theo công suất trên đường 
dây 500kV, mạch sa thải mất liên kết 
lưới 500kV theo chỉ đạo của EVN. Các 
đơn vị bố trí tăng cường lực lượng 

ứng trực, sẵn sàng phương tiện, vật 
tư, thiết bị dự phòng để kịp thời xử lý 
sự cố, giảm thiểu thời gian mất điện

Về công tác sửa chữa bảo dưỡng, 
EVNNPT và các đơn vị đã thực hiện 
tốt công tác này nhằm khôi phục 
hoặc duy trì khả năng làm việc của 
các thiết bị, đem lại lợi ích kinh tế. 
EVNNPT đã triển khai nhiều giải pháp 

đồng bộ trong khâu quản lý nhằm 
nâng cao chất lượng công tác dự 
báo, đánh giá chất lượng thiết bị, xây 
dựng kế hoạch sửa chữa lớn đảm bảo 
sát với thực tiễn. Trong đó phải kể 
đến việc: EVNNPT đang triển khai áp 
dụng quy trình bảo trì theo điều kiện 
hay bảo trì dựa trên tình trạng thiết 
bị (Condition-Based Maintenance 
- CBM) cho máy biến áp và máy cắt 
trong năm 2022 và sẽ tiếp tục triển 
khai áp dụng cho các thiết bị khác 
theo lộ trình EVN giao.

Trong đầu tư xây dựng, EVNNPT 
đã chỉ đạo các đơn vị tập trung tối 
đa nguồn lực để hoàn thành các dự 
án trọng điểm, cấp bách nhất là với 
các dự án góp phần ổn định điện áp 
lưới điện, các dự án đảm bảo an toàn 
cung cấp điện cho phụ tải, đặc biệt 
khu vực Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và các 
trung tâm phụ tải, các dự án giải tỏa 
nguồn NLTT.

PV: Việc ứng dụng khoa học 
công nghệ trong quản lý vận hành 
được EVNNPT triển khai như thế 
nào trước mùa nắng nóng năm nay, 
thưa ông?

Ông Lưu Việt Tiến: EVNNPT đã 
và đang triển khai áp dụng một số 
ứng dụng khoa học công nghệ trong 
công tác quản lý vận hành. Trong đó 
trang bị định vị sự cố cho khoảng 160 
đường dây, chủ yếu cho lưới 500kV 
và các đường dây 220kV đi qua địa 
hình hiểm trở, các đường dây đấu nối 
nhà máy. Với độ chính xác cao (sai số 
khoảng 200 m), các thiết bị định vị sự 
cố đã phát huy hiệu quả rất tích cực, 
làm giảm thời gian tìm kiếm vị trí và 
nhanh chóng khôi phục vận hành 
lưới điện sau sự cố.

  EVNNPT cũng trang bị thiết bị 
giám sát online dầu cho máy biến áp 

EVNNPT: 
SẴN SÀNG ĐẢM BẢO TRUYỀN TẢI ĐIỆN 

AN TOÀN MÙA NẮNG NÓNG

Ông Lưu Việt Tiến 
Phó Tổng giám đốc EVNNPT

Để đảm bảo vận hành 
lưới điện truyền tải an 
toàn, ổn định trong mùa 
nắng nóng năm nay, Tổng 
công ty Truyền tải điện 
Quốc gia (EVNNPT) đã có sự 
chuẩn bị như thế nào? PV 
đã có cuộc trao đổi với ông 
Lưu Việt Tiến – Phó Tổng 
giám đốc EVNNPT xung 
quanh vấn đề này.
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và kháng điện 500kV nhằm giám sát 
trực tuyến thiết bị. Hiện đã trang bị 
233 bộ thiết bị trên toàn lưới, trong 
quá trình vận hành đã phát hiện nhiều 
MBA (khoảng 10 MBA và kháng điện) 
có hàm lượng tăng cao và đã kịp thời 
khắc phục nhằm ngăn ngừa sự cố.

Tổng công ty thực hiện giám 
sát hành lang một số vị trí nguy cơ vi 
phạm cao bằng camera, dữ liệu được 
theo dõi và cảnh báo đến đơn vị quản 
lý vận hành. Hiện đã trang bị 349 
camera và 49 camera tích hợp AI kịp 
thời phát hiện các nguy cơ cháy, xe vi 
phạm hành lang,…

Đặc biệt, EVNNPT ứng dụng UAV 
trong công tác kiểm tra đường dây, 
trang bị 110 UAV cho các truyền tải 
điện. Thiết bị UAV gắn camera có thể 
quay, chụp ảnh để kiểm tra, đánh giá 
tình trạng thiết bị lưới điện khi đường 
dây đang mang điện mà người công 
nhân không cần trực tiếp phải trèo 
lên cột, ra dây (cắt điện) để kiểm tra, 
giúp giảm công sức, nguy cơ rủi ro 
mất an toàn đối với người công nhân 
đặc biệt là đối với các cột thuộc khu 
vực địa hình đồi núi cao, hiểm trở, 
đường đi lên cột xa, các khoảng cột 
dài, vượt thung lũng, vượt sông, tiếp 

xúc động vật nguy hiểm. Thiết bị UAV 
gắn camera bay có khả năng tiếp cận 
gần quan sát chuỗi cách điện, phụ 
kiện được tất cả mọi phía, nên việc 
đánh giá rõ ràng, thuận tiện hơn so 
với người công nhân trèo kiểm tra từ 
cột; đánh giá nhanh tình trạng hành 
lang lưới điện, các yếu tố có nguy cơ 
như cây cao trong, ngoài hành lang; 
sạt kè, móng; định vị khu vực cháy, 
quy mô đám cháy từ đó lập kế hoạch 
cụ thể để xử lý; kiểm tra sơ bộ địa 
hình, tình trạng thiết bị trước và sau 
mưa bão, khu vực bị chia cắt mà công 
nhân chưa thể tiếp cận được, hoặc 
nguy hiểm do sạt lở, mưa lũ.

Ngoài ra, EVNNPT trang bị hệ 
thống quan trắc cảnh báo sét. Dữ liệu 
quan trắc giúp cho công tác quản lý 
vận hành trong việc đánh giá nguyên 
nhân sự cố để có giải pháp khắc phục 
phù hợp...

PV: Hiện nay một số dự án lưới 
điện truyền tải cấp bách để đảm bảo 
điện trong mùa nắng nóng năm nay 
vẫn còn những vướng mắc chưa thể 
đóng điện. EVNNPT đã đề ra giải 
pháp gì cho vấn đề này để đẩy nhanh 
tiến độ các dự án?

Ông Lưu Việt Tiến:  Khó khăn 
lớn nhất đối với các dự án hiện nay là 
công tác bồi thường giải phóng mặt 
bằng. Để giải quyết vấn đề này, ngay 
từ những ngày đầu năm kể cả trong 
những ngày tết nguyên đán Nhâm 
Dần, EVNNPT cùng EVN và các đơn 
vị quản lý dự án đã làm việc trực tiếp 
với các địa phương có dự án đi qua 
như Khánh Hòa, Ninh Thuận, Quảng 
Nam, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Hà Giang, 
Lào Cai…để bàn biện pháp tháo gỡ 
khó khăn cho công tác này. Đến nay 
nhờ sự vào cuộc quyết liệt từ Chính 
phủ, Bộ Công Thương, Ủy Ban Quản 
lý vốn Nhà nước, các tỉnh/thành, EVN, 
EVNNPT và các đơn vị quản lý dự án 
nên đã tháo gỡ được nhiều khó khăn 
trong công tác BTGPMB. Thời gian tới 
EVNNPT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ 
với các địa phương, các bộ, ngành 
liên quan để tháo gỡ những vướng 
mắc còn lại.

Mặt khác, EVNNPT, các ban quản 
lý dự án, các đơn vị thi công đang tập 
trung tối đa nguồn lực để đảm bảo 
tiến độ dự án. Phương châm là có mặt 
bằng đến đâu sẽ tập trung thi công 
dứt điểm tới đó. Không chỉ lực lượng 
quản lý dự án, tư vấn giám sát, tư vấn 

Camera giám sát phát hiện phương tiện khai thác đất dưới đường dây
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thiết kế thường xuyên có mặt trên 
công trường để kịp thời xử lý những 
tình huống phát sinh mà lãnh đạo 
các cấp quản lý cũng thường xuyên 
bám sát hiện trường, vừa để kiểm tra, 
điều hành tiến độ, vừa để động viên 
lực lượng thi công phát huy tối đa 
năng lực, phấn đấu hoàn thành dự án 
đúng tiến độ.

Việc thực hiện đồng bộ các giải 
pháp cùng sự chỉ đạo quyết liệt, hỗ 
trợ tích cực từ Chính phủ, các bộ, ban, 
ngành, EVN, EVNNPT đang nỗ lực 
hoàn thành các dự án trong thời gian 
sớm nhất.

PV: Để đảm bảo truyền tải điện 
an toàn, ổn định trong mùa nắng 
nóng năm nay, EVNNPT có đề xuất 
kiến nghị gì với các bộ, ngành, địa 
phương và người dân khu vực hành 
lang lưới điện truyền tải?

Ông Lưu Việt Tiến:  BTGPMB 
luôn là trở ngại lớn nhất đối với tiến 
độ các dự án truyền tải điện trong khi 
các dự án này lại có vai trò đặc biệt 
quan trọng để nâng cao khả năng 
truyền tải điện cũng như khai thác tối 
đa các nguồn điện hiện có. Trong thời 
gian qua, EVNNPT đã nhận được sự 
quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ tích 
cực của các bộ, ngành, địa phương 
nên công tác BTGPMB có nhiều 

chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, với 
từng dự án, từng địa phương cụ thể 
thì mặt bằng thi công, bặt bằng kéo 
dây vẫn đang là những điểm nghẽn 
rất cần được các bộ, ngành, địa 
phương tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ.

Đối với người dân thì ngoài việc 
sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, 
EVNNPT cũng rất mong nhận được 
sự đồng hành, chia sẻ, tạo điều kiện 
để triển khai các dự án truyền tải 
điện. Không những vậy, mùa nắng 

nóng sẽ kèm nguy cơ cháy nổ trong 
hành lang lưới điện làm sự cố đường 
dây truyền tải nhất là đối với khu vực 
miền Trung. Ngoài việc EVNNPT và 
các đơn vị quản lý vận hành thực hiện 
các giải pháp ngăn ngừa cháy nổ thì 
cũng rất mong nhận được sự hợp tác 
tích cực của từng địa phương, từng 
người dân trong công tác phòng 
cháy, chữa cháy trong và gần hành 
lang lưới điện truyền tải.

PV: Xin cảm ơn ông!

Ngọc Diệp

“Tuy mới vào đầu mùa nắng 
nóng và nhiệt độ trung bình 5 
tháng đầu năm 2022 thấp hơn 
2021 nhưng đến thời điểm hiện 
tại đã có 10/63 MBA 500kV, 
41/287 MBA 220kV, 33/458 
đường dây 220kV vận hành 
trong chế độ đầy tải (trên 90% 
tải định mức). Số lượng máy biến 
áp và đường dây vận hành trong 
chế độ đầy tải, quá tải sẽ tiếp tục 
tăng cao khi bước vào những đợt 
nắng nóng cao điểm từ tháng 6 
trở đi”, ông Lưu Việt Tiến – Phó 
Tổng giám đốc EVNNPT.

Truyền tải điện Phú Yên đang sử dụng UAV kiểm tra
 tuyến đường dây 220kV Tuy Hòa - Quy Nhơn

Sử dụng Ipad kiểm tra thông số thiết bị Trạm biến áp 220kV Vân Phong
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Tuyến xuất phát từ Trạm biến áp 
220kV Kiên Bình đi trên bờ đến 
địa phận thuộc khu vực Ba Hòn 

huyện Kiên Lương (dài 12,604 km với 
tổng số 39 cột), sau đó đường dây 
đi trên vùng biển  Kiên Lương  - Phú 
Quốc (dài  64,7 km với tổng số 117 
cột), đoạn cuối đi trên bờ Phú Quốc 
(đoạn dài 3,232 km với tổng số 13 
cột) thuộc ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, 
KCN Vịnh Rạch Đầm, TP. Phú Quốc 
sau đó đấu nối vào Trạm 220kV Phú 
Quốc.

Trong giai đoạn đầu đường dây 
đóng điện vận hành tạm cấp điện áp 
110kV: Điểm đầu đấu vào 02 ngăn lộ 
177, 178 Trạm 220kV Kiên Bình. Điểm 
cuối đấu vào Trạm 110kV Nam Phú 
Quốc (xây dựng mới). Sau khi xây 
dựng xong Trạm 220kV Phú Quốc và 
mở rộng 02 ngăn lộ 220kV tại Trạm 
220kV Kiên Bình sẽ chuyển đấu nối 
vận hành cấp điện áp 220kV.

Do đây là đường dây có cấp điện 

áp 220kV vượt biển đầu tiên của Việt 
Nam nên trong công tác quản lý vận 
hành của Truyền tải điện Miền Tây 3, 
Công ty Truyền tải điện 4 rất cần sự 
phối hợp, giúp đỡ của các cấp chính 
quyền địa phương, các sở ban ngành 
và lực lượng thực thi nhiệm vụ bảo vệ 
an toàn hàng hải trên biển, đảm bảo 
việc ổn định cung cấp điện liên tục 
cho thành phố đảo Phú Quốc. 

Công tác chuẩn bị để mở Hội 
nghị phối hợp trong công tác quản 
lý vận hành đường dây 220kV Kiên 
Bình – Phú Quốc trên không vượt 
biển được đơn vị xúc tiến chuẩn bị, 
dự kiến trong tháng 6/2022.

Theo đó, Truyền tải điện 
Miền Tây 3 sẽ giao đường dây này 
cho  Đội  Truyền tải điện Kiên Bình 
quản lý vận hành sau khi Đội được 
thành lập.

Bình Nguyên

Dự án đường dây 220kV 

Kiên Bình - Phú Quốc  (2 

mạch)  đi  qua  địa  bàn  huyện 

Kiên Lương, vùng biển Kiên 

Lương  - Phú Quốc  và  thành 

phố đảo  Phú Quốc của tỉnh 

Kiên Giang, chủ đầu tư dự 

án là Tổng công ty Điện lực 

miền Nam (EVNSPC). Sau khi 

đóng điện vận hành, đơn vị 

Truyền tải điện Miền Tây 3 

(trực thuộc Công ty Truyền tải 

điện 4 - Tổng công ty Truyền 

tải điện Quốc gia) sẽ được bàn 

giao quản lý vận hành.

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4 
CHUẨN BỊ QUẢN LÝ VẬN HÀNH 
ĐƯỜNG DÂY 220KV KIÊN BÌNH - PHÚ QUỐC

Đường dây 220kV 
Kiên Bình – Phú Quốc
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Theo đó, cung cấp dịch vụ điện 
bằng phương thức điện tử, số 
hóa hợp đồng mua bán điện, 

hóa đơn điện tử... là các dịch vụ hiện 
đại mà đơn vị đang triển khai giúp 
khách hàng tiện tham gia, theo dõi, 
giám sát.

Ông Trần Xuân Thông - Giám 
đốc Điện lực TP Hà Tĩnh cho biết: 
“Từ tháng 11/2019 đến nay, đơn vị 
triển khai số hóa dịch vụ điện với 
100% khách hàng cấp điện mới. Các 
khâu như: Khảo sát, ký hợp đồng 
mua bán điện… đều thực hiện 

theo phương thức điện tử. 12/12 
dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã 
kết nối với cổng dịch vụ công quốc 
gia. Khi người dân, doanh nghiệp 
có yêu cầu, chỉ cần truy cập trang 
web:  www.dichvucong.gov.vn  là có 
thể sử dụng các dịch vụ như: Cấp 
điện mới từ lưới điện trung áp; thay 
đổi công suất sử dụng điện, thay đổi 
loại công tơ 1 pha, 3 pha…”.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng 
là đơn vị tiên phong triển khai hóa 
đơn điện tử tại Hà Tĩnh. Ông Phan 
Văn Anh - Trưởng phòng Kinh doanh 
Công ty cho biết: “Đơn vị đã triển 
khai ứng dụng hoá đơn điện tử trong 
thanh toán tiền điện từ tháng 5/2015 
và hiện đã “phủ sóng” 100% khách 
hàng. Ngoài ra, Công ty cũng đã số 
hóa 100% hợp đồng mua bán điện, 
nhờ vậy đã tiết kiệm được các chi phí 
in ấn, vận chuyển, lưu trữ hồ sơ”.

Cùng với đó, Công ty  cũng đã 
thực hiện lắp đặt 303.712 công tơ 
điện tử đo xa được kết nối hệ thống 
truyền dữ liệu về máy chủ. Đến kỳ, 
công nhân ngành điện không cần đi 
ghi chỉ số công tơ như trước mà số 
liệu được cập nhật tự động, chính 
xác. Thanh toán tiền điện không dùng 
tiền mặt cũng là điểm nhấn trong lộ 
trình chuyển đổi số của doanh nghiệp 

Nhân viên Điện lực hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ trực tuyến trên 
smart phone tại phòng giao dịch khách hàng

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH 
ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ 

MANG LẠI NHIỀU TIỆN ÍCH CHO KHÁCH HÀNG

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, những năm qua, Công ty Điện lực Hà 
Tĩnh đã thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tối ưu hóa công tác quản lý kinh doanh, 
chăm sóc khách hàng, lấy khách hàng là trung tâm, mang đến cho khách hàng những dịch 
vụ tiện ích nhất.
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với 11 ngân hàng, 8 tổ chức trung 
gian thu hộ tiền điện. Hiện có 59,35% 
khách hàng thanh toán tiền điện 
theo hình thức hiện đại này.

Điều đáng nói, chuyển đổi số 
không chỉ có lợi cho ngành điện mà 
còn tạo tiện ích cho khách hàng. Chị 
Nguyễn Thị Bích (phường Thạch Linh, 
TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Khách hàng sử 
dụng điện giờ đây có thể đăng ký các 
dịch vụ, kiểm tra chỉ số điện năng, 
thanh toán tiền điện… nhanh chóng 
qua phần mềm; giúp tiết kiệm thời 
gian đi lại, chủ động giao dịch mọi 
lúc, mọi nơi và tiện quản lý chi tiêu 
hằng tháng”.

Anh Lê Văn Thành (xã Thạch 
Châu – huyện Lộc Hà) cho biết: “Hơn 
1 năm qua tôi sử dụng App CSKH 
EVNNPC, App này có nhiều chức 
năng rất tiện dụng, giúp cho tôi theo 
dõi được tình hình sử dụng điện của 
gia đình, kiểm soát được sản lượng 
điện hằng ngày  từ đó  có giải pháp 
tiết kiệm điện trong  mùa  nắng 
nóng. Về thanh toán tiền điện tôi lựa 
chọn qua Mobie Banking của Ngân 
hàng NN & PTNN (Agibank) cũng rất 
tiện lợi.

Còn đối với chị Duân (TT Lộc Hà, 
huyện Lộc Hà) cho hay: “Gia đình kinh 
doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống tại 
bãi biển Xuân Hải, tôi được CBCNV 
Điện lực Lộc Hà hướng dẫn sử dụng 

các dịch vụ qua Zalo, nắm rõ được 
các thông báo của Điện lực từ lịch 
cắt điện, đến thông báo tiền điện… 
Tôi cũng đăng ký thanh toán trích nợ 
tự động, rất tiện dụng và tránh mất 
thời gian đi thanh toán tiền điện như 
những năm trước”.

Không chỉ mang lại tiện lợi cho 
khách hàng, việc đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ số còn giảm thiểu 
khối lượng công việc, tăng năng suất 
lao động cho CBCNV. Công tác kinh 
doanh và dịch vụ khách hàng đã đạt 
nhiều hiệu quả, từ việc  số hóa hợp 
đồng mua bán điện, thu thập thông 
tin hiện trường;  sử dụng App hiện 
trường để phát triển khách hàng 
mới;  kiểm soát sai lệch chỉ số treo/
tháo giữa CMIS và đo xa để hạn chế 
các sai sót trong quá trình phát hành 
hóa đơn khách hàng; Qua đó, đã giảm 
thiểu được nhiều sai sót trong nghiệp 
vụ cũng như cung cấp đầy đủ thông 
tin cho khách hàng mua điện…

Với những nỗ lực của mỗi CBCNV 
trong đơn vị đã từng bước khai thác, 
tích cực triển khai nhiều chương 
trình số hóa, nhằm tăng sự hài lòng 
và giúp khách hàng lựa chọn dịch vụ 
thanh toán tiền điện phù hợp,  góp 
phần nâng cao hiệu quả trong hoạt 
động sản xuất - kinh doanh.

Quỳnh Trâm

Nhân viên Điện lực giới thiệu tới khách hàng sử dụng các hình thức 
dịch vụ điện trực tuyến

Công nhân Điện lực sử dụng App kiểm tra hiện trường trong công tác phát triển 
khách hàng mới để nâng cao tính chuyên nghiệp trong cung cấp dịch vụ điện
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Thông tin tới phái đoàn, Chủ 
tịch HĐTV EVN Dương Quang 
Thành cho biết, mức độ 

tăng trưởng nhu cầu điện tại Việt 
Nam  trong những năm gần đây đạt 
bình quân khoảng 10%/năm. Công 
suất nguồn điện toàn hệ thống  đã 
tăng từ 20.600MW (năm 2011) đến 
76.700MW (năm 2021). 

Thực hiện theo cam kết COP26 
về biến đổi khí hậu, hiện Chính phủ 
Việt Nam thực hiện chuyển dịch dần 
từ năng lượng truyền thống sang 
năng lượng mới để thực hiện mục 
tiêu tới năm 2050, mức phát thải ròng 
sẽ bằng 0 (Net zero carbon).

Theo định hướng đó, trong tương 
lai, EVN và các tổ chức, doanh nghiệp 
Hoa Kỳ có thể đẩy mạnh hợp tác 
như: phát triển hệ thống lưu trữ điện 
(BESS), thu trữ carbon, phát triển dự án 
chuyển đổi sang năng lượng sạch,...

Ông Stephen Jacques - Quyền 
Tham tán Thương mại Đại sứ quán 
Hoa Kỳ tại Việt Nam, cảm ơn Chủ tịch 

HĐTV EVN đã cung cấp nhiều thông 
tin giá trị và bày tỏ mong muốn sẽ 
thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp 
để cùng thực hiện chuyển dịch năng 
lượng tại Việt Nam.

EVN và Phái đoàn Thương mại 
Hoa Kỳ thống nhất sẽ tiếp tục trao đổi, 
để củng cố mối quan hệ và thúc đẩy 
các cơ hội hợp tác trong thời gian tới. 
Thực tế, thời gian qua, EVN  đã nhận 
được nhiều hỗ trợ từ phía Cơ quan 
Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) và doanh 
nghiệp Hoa Kỳ trong việc ứng dụng 
công nghệ thông tin; xây dựng lưới 
điện thông minh; nghiên cứu sử dụng 
hệ thống tích trữ điện; chuyển dịch 
năng lượng,…

Dịp này, đại diện nhiều doanh 
nghiệp của Hoa Kỳ như: Bloom Energy, 
Energy Global, NuScale Power, UPC 
Renewable Energy,… cũng đã thông 
tin tới EVN về các triển vọng, lĩnh vực, 
dịch vụ có thể tiến hành hợp tác song 
phương, đa phương. 

Minh Hạnh – Vũ Minh

Phái đoàn thương mại Hoa Kỳ tới làm việc tại EVN

Tham gia đoàn công tác Phái đoàn thương mại Hoa Kỳ có đại diện Đại sứ quán 
Hoa Kỳ tại Việt Nam, Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ (USTDA), 

cùng một số doanh nghiệp Hoa Kỳ trong lĩnh vực năng lượng.

PHÁI ĐOÀN THƯƠNG MẠI HOA KỲ VÀ EVN
TRAO ĐỔI HỢP TÁC VỀ CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG

Ngày 8/6 tại Hà Nội, phái đoàn Thương mại Hoa Kỳ do ông Stephen Jacques - Quyền Tham tán Thương 
mại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tới làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), 
Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành tiếp và làm việc với phái đoàn.
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Chiều ngày 13/6/2022, ông Trần 
Đình Nhân - Tổng Giám đốc (TGĐ) cùng 
đoàn công tác Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN) đã làm việc với Công ty 
Truyền tải điện 2 (PTC2) về một số ứng 
dụng chuyển đổi số trong công tác 
Quản lý kỹ thuật.

Tham gia đoàn công tác có ông 
Ngô Sơn Hải – Phó TGĐ EVN, 
ông Phạm Lê Phú – TGĐ Tổng 

công ty Truyền tải điện Quốc gia 
(EVNNPT), ông Lưu Việt Tiến – Phó 
TGĐ EVNNPT cùng lãnh đạo các Ban 
chuyên môn của EVN, EVNNPT.

Về phía PTC2 có ông Trần Thanh 
Phong – Giám đốc PTC2, ông Lê Đình 
Chiến – Phó Giám đốc, ông Nguyễn 
Duy Dũng – Phó Giám đốc Công ty 
và lãnh đạo các phòng chuyên môn 
PTC2.

Trong đợt kiểm tra lần này, đoàn 
công tác EVN, EVNNPT đã đi hiện 
trường kiểm tra thực địa việc thao 
tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI của 
PTC2 trong quản lý kỹ thuật hệ thống 
truyền tải điện.

Thay mặt PTC2, ông Trần Thanh 
Phong – Giám đốc PTC2 đã báo 
cáo  tóm tắt, giai đoạn 2021 – 2025, 
EVNNPT giao PTC2 thực hiện Kế 
hoạch chuyển đổi số với 97 mục tiêu, 
114 công việc. Năm 2021 PTC2 đã 
được hoàn thành  hoàn thành 80/80 

công việc liên quan đến chuyển đổi số 
do EVNNPT giao. Năm 2022, EVNNPT 
giao chỉ tiêu cho PTC2 hoàn thành 25 
công việc, các khối lượng công việc 
đang được khẩn trương thực hiện để 
hoàn thành tốt kế hoạch 2022.

Bên cạnh đó, ngoài các chỉ tiêu 
nhiệm vụ được giao PTC2 cũng tự 
thực hiện 07 nhiệm vụ chuyển đổi số, 
ưu tiên ứng dụng mạnh mẽ công tác 
chuyển đổi số như: “Hoàn thiện CSDL, 
đảm bảo dữ liệu đúng, đầy đủ trên hệ 
thống PMIS, MDMS, eDOC theo đúng 
tiến độ đề ra”; “Triển khai phần mềm 
số hóa công tác quản lý vận hành 
đường dây”; “Hoàn thành dự án nâng 
cao độ ổn định mạng WAN lõi của 
EVNNPT”; “Hoàn thiện lực lượng đảm 
an toàn thông tin, số hóa hồ sơ quản 
lý hệ thống thống tin cấp độ 3 trở lên”; 
“Triển khai giám sát các chỉ số, trạng 
thái vận hành hệ thống VTCNTT phục 
vụ HTTT cấp độ 3 trở lên”; “Triển khai 
văn phòng số D-office”; “100% dữ liệu 
công tơ được cập nhật MDMS”..v..v.. 
Không chỉ vậy  trong quá trình điều 
hành sản xuất, CBCNV PTC2 đã phát 

EVN LÀM VIỆC VỚI PTC2 VỀ ỨNG DỤNG 
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KỸ THUẬT

Ông Trần Đình Nhân – TGĐ EVN chỉ đạo tại hiện trường

 Lãnh đạo EVN, EVNNPT theo dõi quá trình thiết bị bay kiểm tra đường dây
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huy tinh thần lao động sáng tạo, năm 2021 PTC2 
đã có 02 đề tài nghiên cứu khoa học; 31 giải pháp 
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được EVNNPT công 
nhận và áp dụng hiệu quả vào thực tế.

Tại hiện trường, ông Phạm Lê Phú – TGĐ 
EVNNPT đã báo cáo với TGĐ EVN: Để làm tốt 
công tác quản lý vận hành hệ thống truyền tải 
điện, EVNNPT đã giao cho PTC2 chủ trì thực 
hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Quốc gia: 
“Nghiên cứu xây dựng hệ thống tích hợp giám 
sát và quản lý mạng lưới truyền tải điện tại các 
tỉnh miền Trung trên nền tảng công nghệ GIS và 
IoT” và đề tài “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào 
hệ thống camera giám sát đường dây”. Sau khi 
đề án được Tổng công ty nghiệm thu thì sẽ triển 
khai đồng loạt trong EVNNPT.

Sau khi theo dõi thực tế tại hiện trường tại vị 
trí cột 029, đường dây 220 kV mạch kép Đà Nẵng 
– Tam Kỳ - Ngũ Hành Sơn. Chứng kiến các kỹ sư 
thao tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công 
tác trong phân tích, kiểm tra hình ảnh. Thiết bị 
bay tự động kiểm tra và phát hiện các bất thường 
từ các hình ảnh ghi nhận được trong quá trình 
kiểm tra thiết bị lưới điện. Việc thực hiện giao, 
nhận tất cả các công việc trong công tác quản 
lý vận hành của đội đường dây bằng các phiếu 
giao việc trên phần mềm. Tổ chức thực hiện công 
việc và cập nhật trực tiếp kết quả trên phần mềm 
qua các thiết bị di động. Thống kê, cập nhật tự 
động các thông tin, số hóa hồ sơ sổ sách quản lý, 
các quy trình nghiệp vụ liên quan đến công tác 
quản lý vận hành đường dây truyền tải điện. Ông 
Trần Đình Nhân – TGĐ EVN đã đánh giá cao, ấn 
tượng với các kết quả chuyển đổi số, ứng dụng 
KHCN mà EVNNPT nói chung và PTC2 nói riêng 
đã đạt được trong thời gian qua, đây là bước tiến 
lớn đối với EVNNPT. Trong đó, việc nghiên cứu 
ứng dụng AI trong sản xuất cần sớm được áp 
dụng rộng rãi vì đây là nền tảng quan trọng, góp 
phần thay đổi cơ bản công các quản lý kỹ thuật 
sẽ giúp cho EVNNPT, PTC2 bảo vận hành an toàn 
hệ thống truyền tải điện, nâng cao năng suất lao 
động, giảm thiểu rủi ro cho công nhân vận hành. 
Để đáp ứng mục tiêu cơ bản hoàn thành công 
tác chuyển đổi số của EVN nói chung và các đơn 
vị nói riêng. Trong thời gian đến EVNNPT cần tạo 
điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanh, quan tâm 
đáp ứng các vấn đề PTC2 đã đề xuất để đẩy mạnh 
và nâng cao hiệu quả trong công tác chuyển đổi 
số. Ông Trần Đình Nhân chúc Ban lãnh đạo và tập 
thể người lao động PTC2 tiếp tục phát huy tinh 
thần lao động sáng tạo, nhiệt huyết, phấn đấu 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ EVN, EVNNPT giao 
năm 2022.

Thanh Chương

Hiện tại có 20 dự án trạm biến áp 220kV xây dựng mới, 03 dự 
án nâng công suất được EVNNPT triển khai trên địa bàn do 
EVNSPC quản lý. Việc ký kết thỏa thuận giữa hai bên nhằm 

thực hiện đồng bộ tiến độ đầu tư xây dựng các dự án lưới điện 
truyền tải và phân phối. Tại buổi lễ, các bên cam kết bằng tất cả 
mọi khả năng nguồn lực và vật lực sẵn có, đảm bảo tiến độ đầu tư 
xây dựng các dự án đồng bộ giữa lưới điện truyền tải và phân phối 
theo thỏa thuận đã ký kết.

Cụ thể, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ rà soát danh 
mục dự án, tiến độ phối hợp đầu tư các dự án lưới điện truyền tải 
đồng bộ với lưới điện phân phối, để phối hợp ký kết thỏa thuận 
tiến độ đầu tư xây dựng với EVNSPC. Khi nhận được đề nghị của 
EVNSPC tổ chức ký thỏa thuận đấu nối theo Thông tư số 25/2016/
TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công  Thương về Quy định hệ 
thống truyền tải, với ranh giới đầu tư và quản lý vận hành.

Đồng thời, tổ chức thực hiện các dự án lưới điện truyền tải, 
phân phối trong trạm 220kV - 500kV do mình quản lý, đảm bảo 
tiến độ được hai bên thống nhất đồng bộ với các dự án lưới điện 
phân phối do EVNSPC đầu tư. Thông báo bằng văn bản về các 
vướng mắc trong công tác đền bù, bồi thường giải phóng mặt 
bằng (GPMB), thỏa thuận tuyến để đề nghị EVNSPC hỗ trợ. Phê 
duyệt phương án tổ chức thi công, hoặc có văn bản yêu cầu đơn 
vị quản lý vận hành, phê duyệt phương án thi công khi EVNSPC 
có nhu cầu, tạo điều kiện để EVNSPC triển khai thực hiện đầu tư 
dự án đảm bảo tiến độ.

Song song với đó, Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ cung 
cấp cho EVNNPT về tình hình phát triển phụ tải hàng năm trên 
địa bàn quản lý, kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện phân phối, 
danh mục dự án 110kV, 22kV dự kiến đấu nối vào lưới điện do 
EVNNPT quản lý. Thông báo nhu cầu đấu nối, nâng công suất máy 
biến áp 110kV trong trạm 220-500kV để EVNNPT chuẩn bị phần 
công việc liên quan. 

Ông Nguyễn Phước Đức - Tổng Giám đốc EVNSPC và ông Phạm Lê Phú 
Tổng Giám đốc EVNNPT đồng chủ trì buổi lễ ký kết

Ngoài ra, EVNSPC cũng thông báo cho EVNNPT biết tình 
hình thỏa thuận đấu nối với khách hàng sử dụng lưới điện phân 
phối, đấu nối ở cấp điện áp 110kV, cũng như khách hàng sở hữu 
tổ máy phát điện thỏa thuận đấu nối vào lưới điện trung áp. Tổ 
chức thực hiện các dự án lưới điện phân phối do EVNSPC quản 
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lý, đảm bảo tiến độ được hai bên 
thống nhất đồng bộ với các dự án 
lưới điện truyền tải do EVNNPT thực 
hiện. Phối hợp hỗ trợ EVNNPT trong 
công tác bồi thường GPMB, cắt điện 
thi công các dự án lưới điện truyền 
tải trên phạm vi địa bàn của mình 
quản lý.

Đồng thời, định kỳ cập nhật, 
cung cấp thông tin về quy mô, vị trí, 
tiến độ đấu nối các nguồn điện, năng 
lượng tái tạo do EVNSPC thỏa thuận 
đấu nối vào lưới 110kV để EVNNPT 
đánh giá, nhận định kịp thời về khả 
năng ảnh hưởng đối với lưới truyền 
tải. Đây là cơ sở để EVNNPT đề xuất 
kế hoạch vận hành, tiến độ đầu tư 

xây dựng lưới điện truyền tải phù 
hợp, cũng như đề xuất về quy hoạch 
nhằm giảm quá tải lưới điện và cũng 
là để cung cấp thông tin về khả năng 
tải lưới điện truyền tải cho EVNSPC 
nắm bắt.

Theo đó, hai đơn vị đã  thống 
nhất quyền và tránh nhiệm  chung, 
cụ thể  định  kỳ hàng năm hai bên 
xây dựng danh mục, tiến độ các dự 
án đồng bộ giữa lưới điện truyền tải 
và phân phối, trong đó có kế hoạch 
đầu tư trong những năm tiếp theo, 
báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) trước ngày 31/10. Căn cứ  Kế 
hoạch năm của EVN giao trong thời 
hạn 15 ngày, hai bên ký sửa đổi, bổ 

sung danh mục, tiến độ đầu tư xây 
dựng các dự án đồng bộ giữa lưới 
điện truyền tải và phân phối.

Đối với các dự án lưới điện phân 
phối và truyền tải có chung hành 
lang tuyến, các bên có trách nhiệm 
phối hợp chặt chẽ, phân định rõ 
trách nhiệm trong quá trình đầu tư, 
vận hành. Dựa vào thực tế, trong quá 
trình thực hiện các dự án, cũng như 
tình hình phát triển phụ tải khu vực, 
hai bên xem xét điều chỉnh tiến độ 
những dự án quan trọng cho phù 
hợp, hoặc giãn tiến độ đầu tư các 
công trình chưa thực sự cần thiết, báo 
cáo xin ý kiến EVN để cùng thực hiện.

Thành Trung

EVNSPC VÀ EVNNPT KÝ KẾT THỎA THUẬN 

TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN NĂM 2022
Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) 

vừa tổ chức ký kết thỏa thuận tiến độ đầu tư xây dựng các dự án lưới điện năm 2022. Đồng chủ trì 
buổi lễ gồm có ông Nguyễn Phước Đức - Tổng Giám đốc EVNSPC và ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám 
đốc EVNNPT.

Hai bên hoàn thành việc ký kết phối hợp đầu tư các dự án lưới điện truyền tải đồng bộ với lưới điện phân phối
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Để lan tỏa thông điệp “Tiết 
kiệm điện thành thói quen” 
tới cộng đồng, EVN đã thiết 

kế một khung ảnh đại diện trên trang 
mạng xã hội Facebook có nội dung 
tuyên truyền tiết kiệm điện bằng các 
bước thực hiện đơn giản mà người 
dùng có thể thực hiện qua vài thao 
tác click chuột:

Bước 1: Click vào link twb.nz/
evntietkiemdien. 

Bước 2: Click vào “Choose a 
Photo” để chọn ảnh.

Bước 3: Ấn “Next” để hệ thống tự 
động ghép ảnh vào khung.

Bước 4: Ấn “Download” để tải về 
hình ảnh đã gắn khung “TIẾT KIỆM 
ĐIỆN THÀNH THÓI QUEN”.

Với 4 bước đơn giản, dễ thực 
hiện mỗi người đã góp phần quan 
trọng vào việc tuyên truyền thói quen 
tiết kiệm điện đến bạn bè, người thân 
của mình. Chính những việc làm nhỏ 
ấy nhưng lại tạo ra sức lan tỏa mạnh 
mẽ trong cộng đồng. Đặc biệt hơn 
mùa nắng nóng đang vào đợt cao 

điểm thì việc lan tỏa thông điệp “Tiết 
kiệm điện thành thói quen” càng trở 
nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Biểu tượng và khẩu hiệu tiết kiệm điện.

Theo ông Phương Hoàng Kim, 
Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng 
và Phát triển bền vững (Bộ Công 
Thương), Trưởng Ban tổ chức khi trao 
đổi với báo chí: Nhằm mục tiêu lan 
tỏa tinh thần tiết kiệm điện, tiết kiệm 
tài nguyên, gìn giữ môi trường hướng 
đến sự phát triển bền vững trong 
cộng đồng xã hội, cuộc thi đã thu 
hút sự tham gia hưởng ứng của cộng 
đồng, bước đầu góp phần truyên 
truyền, phổ biến kiến thức về sử dụng 
điện tiết kiệm và hiệu quả.

Quốc Chiêu

Để việc tiết kiệm điện 

trở thành thói quen
Với thông điệp “Tiết kiệm điện thành thói quen” mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 

mới đưa ra nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp trên cả nước cùng hành động để 
tạo ra những phản xạ tức thì mỗi khi sử dụng điện. Từ đó biến những nhận thức thành hành 
động cụ thể trong từng gia đình, công sở, nhà máy, xí nghiệp ... để việc sử dụng điện tiết 
kiệm đem lại hiệu quả cao.

Tác giả Nguyễn Duy Thành cùng thiết kế đoạt giải Nhất cuộc thi sáng tạo slogan 
tuyên truyền tiết kiệm điện của EVN
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Phát huy sức mạnh tổng hợp 
của tuổi trẻ EVNNPC

Đồng chí Trịnh Thị Kim Ngân 
– Bí thư Đoàn Thanh niên EVNNPC 
cho biết, nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn 
Thanh niên EVNNPC phải đối măt với 
rất nhiều khó khăn, thích thức. Các 
Đoàn bộ phận, chi đoàn hoạt động 
phân tán, khó tập hợp được lực 
lượng thường xuyên để tổ chức các 
hoạt động quy mô lớn. Đội ngũ cán 
bộ đoàn đều là cán bộ kiêm nhiệm 
nên thời gian dành cho hoạt động 
đoàn còn hạn chế. Dịch bệnh COVID 
- 19 cũng ảnh hưởng trực tiếp đến 
hoạt động công tác đoàn. Ngoài ra, 
Đoàn Thanh niên EVNNPC có một 
đoàn bộ phận trực thuộc là đoàn 
Trường Cao đẳng điện lực miền Bắc 
nên công tác chỉ đạo cũng khác với 
các đơn vị còn lại. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ 

đạo sâu sát, kịp thời của Đảng uỷ, 
lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc, Đoàn khối doanh nghiệp Hà 
Nội; sự quyết tâm, nhất trí cao, đồng 
sức đồng lòng từ ban thường vụ và 
toàn thể đoàn viên, thanh niên, Đoàn 
Thanh niên EVNNPC đã hoàn thành 
xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Nhận diện được những khó 
khăn, thách thức, ngay từ đầu nhiệm 
kỳ, Đoàn Thanh niên EVNNPC đã xây 
dựng các giải pháp triển khai nhiệm 
vụ phù hợp với đặc thù của từng chi 
đoàn, đoàn bộ phận. Đặc biệt, mặc 
dù chỉ lãnh đạo 8 chi đoàn, đoàn bộ 
phận của các đơn vị trực thuộc tổng 
công ty tại Hà Nội, tuy nhiên, Đoàn 
Thanh niên EVNNPC luôn đóng vai 

TUỔI TRẺ NGÀNH ĐIỆN MIỀN BẮC: 

DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ
Vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức của một tổ chức đoàn còn non trẻ, với những hoài bão, ý chí, khát vọng 

vươn lên cùng sức sáng tạo không ngừng nghỉ, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã gặt 
hái nhiều thành tích ấn tượng trong nhiệm kỳ đầu tiên (2017-2022), đóng góp vào sự phát triển của Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc nói riêng, ngành Điện nói chung; đồng thời khẳng định vai trò tiên phong trong Đoàn khối doanh 
nghiệp Hà Nội...

Công trình thanh niên thắp sáng niềm tin tại Yên Bái

BTV Đảng ủy EVNNPC tặng bức tranh lưu niệm cho BCH Đoàn thanh niên 
EVNNPC khóa I nhiệm kỳ 2017 – 2022
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trò lĩnh xướng, tập hợp đoàn viên, 
thanh niên trong toàn Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc để phát huy 
sức mạnh tổng hợp trong triển khai 
phong trào thanh niên. Trong nhiệm 
kỳ qua, Đoàn Thanh niên EVNNPC đã 
xây dựng thành công mô hình đoàn 
trường đại học – địa phương – doanh 
nghiệp và được công nhận là sáng 
kiến cấp Tổng công ty, đồng chí Trịnh 
Thị Kim Ngân cho hay.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công 
tác tuyên truyền, giáo dục được Đoàn 
Thanh niên EVNNPC đặc biệt quan 
tâm và triển khai có hiệu quả. Đoàn 
Thanh niên Tổng công ty và các cơ sở 
đoàn đã tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến quát triệt các Nghị quyết, đường 
lối chủ trương của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước; các văn bản, 
Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh 
đạo Tổng công ty và Đoàn cấp trên 
cho đoàn viên thanh niên thông qua 
các đợt sinh hoạt chính trị bằng các 
hình thức đa dạng, phong phú. Đoàn 
Thanh niên EVNNPC đã đưa cuộc vận 
động “Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
từng bước đi vào chiều sâu, để việc 
học tập song song với “làm theo” 
gương Bác trở thành thói quen, hành 
động thiết thực trong mỗi cán bộ, 
đoàn viên, thanh niên. 

Công tác giáo dục về truyền 
thống, sống và làm việc theo hiến 
pháp và pháp luật, công tác thông 
tin, tuyên truyền cũng được chú 
trọng. Song song đó, Đoàn Thanh 
niên EVNNPC cũng luôn tiên phong, 
xung kích trong các phong trào như: 
Bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính 
trị và trật tự an toàn xã hội; hội nhập 
kinh tế quốc tế; phòng chống đại dịch 
Covid-19 và bảo vệ môi trường; đồng 
hành với thanh niên trong học tập, 
nâng cao trình độ học vấn, chuyên 
môn, nghiệp vụ, sức khỏe thể chất và 
đời sống tinh thần, phát triển kỹ năng 
xã hội.

Công tác xây dựng, củng cố tổ 
chức cơ sở Đoàn được Đoàn Thanh 
niên EVNNPC đặc biệt chú trọng và 
có nhiều chuyển biến tích cực. Ban 
Thường vụ đã chỉ đạo các chi đoàn 
tăng cường rèn luyện tác phong, thực 
hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn 
triển khai Chương trình rèn luyện 
đoàn viên trong toàn Đoàn với 5 tiêu 
chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động; 
gắn với việc đăng ký thi đua hàng 
năm, góp phần thực hiện tốt cuộc 
vận động “Xây dựng tổ chức đoàn 
vững mạnh”.  

Trong công tác xây dựng Đảng, 
Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên 
EVNNPC luôn xác định nhiệm vụ trọng 

tâm là tuyên truyền, định hướng và 
tổ chức cho đoàn viên, thanh niên 
thực hiện đường lối, Nghị quyết của 
Đảng đạt hiệu quả cao nhất. Với trách 
nhiệm là đội hậu bị tin cậy của Đảng, 
trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn đã 
giới thiệu được 120 đoàn viên ưu 
tú cho Đảng, trong đó 85 đoàn viên 
được kết nạp Đảng.

Xung kích, sáng tạo

Đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh – Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPC ghi 
nhận: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn 
thanh niên EVNNPC đã hoàn thành 
rất tốt các nhiệm vụ được giao. Trong 
thành tích chung của EVNNPC, lực 
lượng đoàn viên, thanh niên đã đóng 
góp một vai trò quan trọng, trong 
từng lĩnh vực, từng bộ phận đều có 
dấu ấn của các đoàn viên, thanh niên. 
Ngoài ra, trong các chương trình chủ 
chốt của Đảng ủy, công đoàn, chính 
quyền Tổng công ty, luôn luôn có dấu 
ấn của đoàn viên, thanh niên. 

Còn theo đồng chí Đặng Quang 
Hải – Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp 
Hà Nội đánh giá, trong suốt nhiệm kỳ 
2017-2022, Đoàn Thanh niên EVNNPC 
luôn luôn có những phong trào hết 
sức ý nghĩa, gắn chặt công tác đoàn 
với hoạt động chuyên môn, qua đó 
đóng góp những kết quả hết sức tích 
cực vào đoàn khối doanh nghiệp Hà 
Nội cũng như hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của tổng công ty. Song 
song với các phong trào thanh niên, 
hàng năm, Đoàn Thanh niên EVNNPC 
đã triển khai Tháng tri ân khách hàng 
gắn với các hoạt động an sinh, xã hội 
được cộng đồng và nhân dân đánh 
giá rất cao.

Với tinh thần tuổi trẻ xây hoài 
bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, 
sáng tạo, Đoàn Thanh niên EVNNPC 
đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo 
trong triển khai các nhiệm vụ sản 
xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả 
thiết thực, góp phần nâng cao hiệu 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ khách hàng, tăng năng suất 
lao động và bảo vệ môi trường. Giai 
đoạn 2017-2022, đoàn viên, thanh 
niên của Tổng công ty đã hưởng ứng 
phong trào “Sáng tạo trẻ” với 51 sáng 
kiến, cải tiến kỹ thuật được cấp Tổng 

Khánh thành công trình thanh niên Đường dây và Trạm biến áp 110kV khu công 
nghiệp WHA tỉnh Nghệ An tổng trị giá 82 tỷ đồng
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công ty công nhận và 91 sáng kiến 
cấp đơn vị có tỷ lệ thanh niên chủ 
nhiệm và tham gia. 

Nhiều mô hình, sáng kiến đã 
phát huy hiệu quả và được đánh giá 
cao. Điển hình, mô hình ca trực thanh 
niên do chi đoàn Trung tâm chăm sóc 
khách hàng triển khai, Đoàn thanh 
niên EVNNPC chỉ đạo và đồng hành 
đã phát huy hiệu quả trong mùa nắng 
nóng cao điểm; mô hình đội hình 
thanh niên tuyên truyền các dịch vụ 
điện do Đoàn Thanh niên EVNNPC 
phối hợp với Đoàn cơ sở Công ty 
Điện lực Lào Cai triển khai phát huy 
hiệu quả cao trong việc tuyên truyền, 
hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch 
vụ điện trực tuyến.

Nhiều chương trình lớn của 
Tổng công ty được Đoàn Thanh niên 
tham gia hưởng ứng với vai trò nòng 
cốt như: Giờ trái đất, Điều chỉnh phụ 
tải, an toàn điện, an toàn vệ sinh lao 
động; tuyên truyền tiết kiệm điện, 
thanh toán tiền điện không sử dụng 
tiền mặt, ngày hội Văn hóa EVNNPC, 
các hoạt động an sinh, xã hội...

Đoàn Thanh niên EVNNPC đã 
thực hiện thành công các hoạt động 
Tri ân khách hàng, không chỉ góp 
phần thắp sáng niềm tin cho đồng 
bào vùng sâu, vùng xa; đồng bào 
vùng lũ lụt, mà còn góp phần nâng 
cao hình ảnh của EVNNPC trong mắt 
cộng đồng, với tổng số tiền lên tới 
hàng tỷ đồng. Điển hình, chương 
trình thắp sáng đường quê, Tết ấm 
vùng cao năm 2018; hướng về đồng 
bào miền trung bị thiên tai, lũ lụt trao 
tặng thuyền cano composite, áo ấm 
và thiết bị giáo dục cho các tỉnh Hà 
Tĩnh, Nghệ An năm 2020; Chương 
trình thắp sáng những ước mơ đồng 
hành với hàng chục điểm trường 
vùng cao vượt qua những khó khăn 
do ảnh hưởng của dịch COVID-19 
năm 2021...

Đặc biệt, năm 2021, trong bối 
cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức 
tạp, ảnh hưởng đến đời sống người 
dân, Đoàn Thanh niên EVNNPC đã 
kêu gọi ủng hộ Chương trình Triệu 
bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình “Tấm 
lòng EVN Miền Bắc” với gần 20.500 
suất cơm kèm sữa hộp - tương đương 

614 triệu đồng, gửi đến những khách 
hàng sử dụng điện của EVNNPC “bị 
mắc kẹt” tại Hà Nội do thực hiện giãn 
cách xã hội.

Với những kết quả đạt được 
trong nhiệm kỳ qua, Đoàn thanh niên 
EVNNPC đã vinh dự được trao tặng 
nhiều phần thưởng cao quý: 5 Bằng 
khen của Trung ương Đoàn, 9 Bằng 
khen của Thành đoàn Hà Nội, nhiều 
năm liền được Đoàn khối doanh 
nghiệp Hà Nội tặng Cờ đơn vị dẫn 
đầu Khối, các phong trào thi đua cụm 
Hoàn Kiếm – Đống Đa…, cùng nhiều 
Bằng khen Bộ công thương, EVN, 
Giấy khen EVNNPC, các chương trình 
vinh danh…. Nhiều tập thể Đoàn bộ 
phận, chi đoàn và cá nhân cũng được 
các cấp, các ngành trao tặng Bằng 
khen, Giấy khen; trong đó đồng chí 
Trịnh Thị Kim Ngân – Bí thư Đoàn 
thanh niên EVNNPC được vinh danh 
là một trong 91 cán bộ đoàn Thủ đô 
tiêu biểu năm 2021…

Những thành tích ấn tượng của 
nhiệm kỳ vừa qua là tiền đề, động 
lực để Đoàn Thanh niên EVNNPC 
sẵn sàng tâm thế bước vào nhiệm 
kỳ 2022 – 2027 với mục tiêu: Nâng 
cao bản lĩnh chính trị, phát huy vai 
trò chủ động, tích cực học tập và rèn 
luyện, lao động và sáng tạo của cán 
bộ, đoàn viên thanh niên trong mọi 
lĩnh vực đặc biệt là trong cuộc cách 
mạng 4.0. Không ngừng đổi mới nội 
dung, hình thức sinh hoạt, tạo bước 
chuyển mới trong hoạt động của 
Đoàn. Tích cực tham gia xây dựng 
Đảng, góp phần thực hiện tốt nhiệm 
vụ chính trị được giao.

Với tinh thần xung kích, sáng 
tạo của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên 
EVNNPC quyết tâm vượt qua mọi 
thách thức, tiếp tục phát huy trí tuệ, 
ra sức thi đua rèn đức, luyện tài để 
hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế 
hoạch đề ra, tiếp tục vững bước trên 
hành trình “Thắp sáng niềm tin”, góp 
phần xây dựng Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc phát triển nhanh, bền vững 
trên hành trình trở thành tổng công 
ty phân phối điện hàng đầu khu vực.

Phương Anh

Tích cực hưởng ứng các hoạt động Giờ Trái đất
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1. Khái quát về thị trường điện 
gió thế giới

Theo báo cáo của Cơ quan 
Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, dự 
báo mức độ sử dụng năng lượng trên 
thế giới   sẽ tăng 28% vào năm 2040. 
Đặc biệt là khu vực Châu Á Thái Bình 
Dương, nơi có hai quốc gia đông dân 
nhất thế giới là Ấn Độ và Trung Quốc. 

Mức độ tiêu thụ điện khổng lồ 
này là yếu tố thúc đẩy sự phát triển 
của các nguồn năng lượng mới, thay 
thế các nguồn năng lượng truyền 
thống (dầu mỏ, khí thiên nhiên, than 
đá,…), không chỉ đáp ứng nhu cầu 
của con người mà còn góp phần bảo 
vệ môi trường. 

Trong các nguồn năng lượng 
mới, năng lượng gió là một trong 
những nguồn tài nguyên có tiềm 
năng phát triển, có khả năng ảnh 
hưởng lớn đến việc sản xuất và phân 
phối điện năng cho thế giới. Quy mô 
thị trường điện gió toàn cầu được 
định giá là 99,28 tỷ USD vào năm 2021 
và dự đoán   được mở rộng với tốc độ 
tăng trưởng kép hàng năm (CAGR - 
Compounded Annual Growth rate) 

là 6,5% trong giai đoạn từ năm 2022 
đến năm 2030. 

Cách đây hai thập kỷ, việc sản 
xuất điện từ năng lượng mặt trời và 
gió vốn được coi là tốn kém, thì ngày 
nay, đang dần trở thành lựa chọn có 
chi phí cạnh tranh hơn so với các nhà 
máy nhiệt điện than hoặc khí mới xây 
dựng. Trong những năm tới, việc xây 
dựng mới các nhà máy điện gió, điện 
mặt trời sẽ tiết kiệm chi phí hơn so 
với việc vận hành các nhà máy nhiệt 
điện than, khí đang hoạt động. 

Từ những yêu cầu cấp bách về 
việc phát triển các nguồn điện tin cậy, 
sạch và rẻ, các cơ quan quản lý, chính 
phủ tại các quốc gia khác nhau đang 
nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào các 
nguồn năng lượng truyền thống để 
hạn chế lượng khí thải carbon, thay 
vào đó, đã và đang xây dựng, hoàn 
thiện cơ cấu chính sách, khuôn khổ 
pháp lý thuận lợi để thúc đẩy sự phát 
triển của năng lượng tái tạo như điện 
gió, điện mặt trời. Trong một tương 
lai gần, điện gió và điện mặt trời sẽ 
dẫn đầu xu hướng chuyển đổi của 
ngành điện thế giới.

2. Xu hướng phát triển điện 
gió chủ đạo giai đoạn 2025 - 2030

Thập kỷ tiếp theo sẽ là bước 
ngoặt đối với ngành năng lượng khi 
các nền kinh tế hàng đầu thế giới như 
Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Vương 
quốc Anh, Trung Quốc và Mỹ đã 
tuyên bố ý định sử dụng năng lượng 
xanh trong tất cả các hoạt động kinh 
tế của họ và khép lại kỷ nguyên phụ 
thuộc vào than. Việc chuyển giao 
sang năng lượng tái tạo cần sự gắn 
kết, phối hợp giữa các chính phủ để 
phát triển việc ứng dụng các công 
nghệ xanh trên toàn cầu. Dưới đây 
là những xu hướng chính về năng 
lượng gió trên thế giới từ năm 2025-
2030.

a. Năng lượng tái tạo – quản lý 
thông minh

Thị trường năng lượng tái tạo 
đang nhanh chóng chuyển sang quản 
lý thông minh thông qua việc áp dụng 
các công nghệ kỹ thuật số tiên tiến 
trong các dự án hiện tại và tương lai.

Nick Grebenkine, một nhà đầu 
tư tư nhân trong lĩnh vực năng lượng 

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ 
CHỦ ĐẠO GIAI ĐOẠN 2025 - 2030
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tái tạo, tuyên bố: “không mấy ai có 
thể hình dung cuộc sống hiện tại sẽ 
ra sao nếu không có các sản phẩm 
kỹ thuật số. Vì vậy, chúng ta không 
nên phát triển một trang trại gió mà 
không tương thích với bất kỳ phần 
mềm hiện đại nào. Thậm chí,phải đầu 
tư nhiều hơn vào việc phát triển các 
giải pháp công nghệ xanh, đặc biệt là 
số hóa mang lại sự linh hoạt và nhanh 
chóng cho tất cả các lĩnh vực của 
thị trường. Là một nhà đầu tư công 
nghệ xanh, tôi tin rằng công nghệ 
đám mây, trí tuệ nhân tạo, công nghệ 
chuỗi – khối (blockchain) và rô bốt sẽ 
là những yếu tố không thể thiếu đối 
với ngành năng lượng xanh. ”

Sự kết hợp giữa năng lượng xanh 
và công nghệ sẽ mang lại sự đơn giản 
hóa trong hoạt động, sự hiệu quả 
trong điều khiển từ xa, phản ứng 
nhanh chóng và giảm bớt sự tham 
gia của con người. Những yếu tố này 
sẽ giúp giảm giá thành sản xuất năng 
lượng tái tạo và khiến nó trở thành lựa 
chọn hợp lý để đầu tư và phát triển tại 
nhiều khu vực trên toàn thế giới.

b. Blockchain dành cho năng 
lượng tái tạo

Blockchain có thể trở thành công 
nghệ chủ chốt cho năng lượng tái tạo 
nhờ tính chất phi tập trung, tính bảo 
mật cao và khả năng theo dõi lịch sử 

dữ liệu tốt. Đối với phần mềm trang 
trại gió, blockchain sẽ đảm bảo hệ 
thống hoạt động trơn tru cùng với 
tính toàn vẹn của dữ liệu.

Các nhà cung cấp điện, chủ sở 
hữunăng lượng tái tạo, đơn vị khai 
thác mạng lưới trao đổi năng lượng, 
dịch vụ tài chính và thương nhân có 
thể mua và bán điện trực tiếp một 
cách an toàn thông qua nền tảng giao 
dịch năng lượng dựa trên blockchain, 
được cung cấp bằng việc mã hóa các 
hợp đồng thông minh.

Mã hóa các hợp đồng thông 
minh cho phép các giao dịch không có 
rủi ro gian lận hoặc bị “hack”. Dữ liệu 
được mã hóa không thể bị xóa hoặc 
thay đổi mà không có sự đồng ý trước 
của chủ sở hữu và người chia sẻ. 

Với khoản đầu tư 3,4 nghìn tỷ 
đô la vào năng lượng tái tạo tính đến 
năm 2030, chúng ta có thể mong 
chờ những kết quả khả quan như các 
quốc gia không sử dụng điện than 
tại châu Âu, các quốc gia không phát 
thải carbon như Mỹ, Ấn Độ và Trung 
Quốc. Sự phát triển của năng lượng 
tái tạo gắn liền với những tiến bộ của 
công nghệ cao cần được áp dụng 
ngay cho các dự án năng lượng hiện 
tại và tương lai.

c. Châu Âu và những kỳ vọng về 
năng lượng gió vào năm 2025

Đến năm 2025, Châu Âu dự kiến 
lắp đặt mới 105GW công suất điện 
gió với gần 70% là tuabin gió trên bờ. 

Là quốc gia dẫn đầu điện gió 
Châu Âu, Anh Quốc đạt tổng cộng 
24.1 GW điện gió năm 2020 và dự kiến 
lắp đặt mới 18 GW công suất điện gió 
tính đến năm 2025. Cơ quan Năng 
lượng Quốc tế (IEA_International 
Energy Agency) ước tính sau Anh sẽ 
là Đức với 16 GW, Pháp với 12 GW, 
Thụy Điển với 7 GW, và Hà Lan với 6 
GW công suất điện gió.

d. Năng lượng gió sẽ chiếm 
30% tổng công suất năng lượng tái 
tạo toàn cầu vào năm 2025

IEA ước tính đến năm 2025, 
năng lượng gió sẽ chiếm 30% tổng 
công suất năng lượng tái tạo toàn 
cầu. Theo đó, tổng công suất điện gió 
và mặt trời toàn cầu, trong giai đoạn 
từ 2020-2025, ước tính đạt 1123 GW 
với mức tăng 95% mỗi năm. Đặc biệt, 
tổng công suất điện gió và điện mặt 
trời toàn cầu ước tính sẽ vượt mức 
công suất của nhiệt điện khí vào 
năm 2023, vượt nhiệt điện than vào 
năm 2024. 

Đến năm 2025,có trên 180 GW 
công suất điện gió trên toàn cầu sẽ ở 
độ tuổi trên 15 năm, trong đó 86 GW 
tại châu Âu, 39 GW tại Mỹ và 30 GW 
tại Trung Quốc, và nhiều phần còn lại 

Hình 2. Cần tăng gấp 4 lần số điểm lắp đặt mới vào năm 2030 để đáp ứng các mục tiêu
 toàn cầu không phát thải khí nhà kính (net-zero)
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nằm rải rác trên nhiều khu vực. Điều này có nghĩa là một 
lượng lớn các hệ thống lắp đặt cần tân trang, cải tạo. 
Việc cải tạo sẽ giúp nâng cao công suất và hiệu quả của 
các tuabin gió. Tuy nhiên, quá trình này cũng ẩn chứa 
rủi ro cao khi một lượng lớn những trang trại điện gió 
ngừng hoạt động để bảo trì thì các tác nhân mới trong 
ngành sẽ có cơ hội tham gia thị trường và ảnh hưởng 
đến xu hướng phát triển chung của điện gió.

Cùng với sự phát triển của công nghệ, việc cải tạo 
các trang trại điện gió trong tương lai sẽ làm giảm chi 
phí năng lượng tái tạo, từ đó năng lượng xanh dễ dàng 
được chấp nhận và sử dụng nhiều hơn trên toàn thế 
giới, dự kiến   sẽ đáp ứng 13% nhu cầu điện toàn cầu vào 
năm 2025.

Dựa trên các chính sách hiện hành, tôc độ tăng 
trưởng kép CAGR được dự đoán sẽ đạt 6,6% trong giai 
đoan từ 2022 – 2026 với khoảng 557 GW công suất được 
bổ sung. 

Tuy nhiên, báo cáo của GWEC nhấn mạnh, con số 
này vẫn chưa đủ để đạt được những mục tiêu của Thỏa 
thuận Paris và mục tiêu net-zero vào năm 2050. Với tốc 
độ lắp đặt hiện tại, GWEC dự báo đến năm 2030, chúng 
ta sẽ chỉ đạt được chưa tới 2/3 công suất điện gió cần 
thiết cho lộ trình hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình 
trên toàn cầu ở mức 1,5 °C và mục tiêu toàn cầu không 
phát thải khí nhà kính mà cơ quan năng lượng tái tạo 
quốc tế IRENA đặt ra trong lộ trình năm 2050. Nếu điều 
này xảy ra, chúng ta sẽ bỏ lỡ mục tiêu khí hậu toàn cầu. 
Để đáp ứng tất cả các mục tiêu này, tỷ lệ lắp đặt mới cần 
tăng gấp bốn lần vào năm 2030 (hình 2).

Mặc dù các cơ quan quản lý, chính phủ các nước 
trên thế giới đã ý thức được việc xây dựng cấu trúc chính 
sách, khuôn khổ pháp lý để tạo điều kiện cho năng lượng 
tái tạo phát triển, tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều rào 
cản về chính sách, gián tiếp hoặc trực tiếp ngăn cản, làm 
chậm quá trình chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng 
năng lượng gió. Bên cạnh đó, mặc dù không ngừng phát 
triển trong thời gian gần đây, nhưng tốc độ tăng trưởng 
của điện gió hiện nay gần như chưa đủ nhanh, chưa đủ 
rộng để hiện thực hóa quá trình chuyển đổi năng lượng 
toàn cầu an toàn và bền vững. 

Từ những con số và phân tích trên, có thể khẳng 
định, thị trường điện gió toàn cầu đang được đầu tư 
không ngừng, hứa hẹn một tương lai phát triển với công 
suất lớn hơn, bền vững và thân thiện với môi trường, 
cùng với đó là mức chi phí hợp lý, phù hợp với nhiều 
quốc gia hơn. Điều này không chỉ góp phần đảm bảo 
nhu cầu sử dụng điện năng ngày càng gia tăng trên 
toàn cầu mà còn mang đến những tầm nhìn tích cực để 
hướng tới mục tiêu chống biến đổi khí hậu toàn cầu lâu 
dài và nhân văn hơn. 

Nguyễn Mai

(Theo: Industry Arc, GWEC, Earth, Nesfircroft)

Trộm cắp điện là hành vi lấy điện trái phép không qua 
công tơ; tác động nhằm làm sai lệch chỉ số đo đếm của công 
tơ; và các thiết bị điện khác có liên quan đến đo đếm điện; 
cố ý hoặc thông đồng ghi sai chỉ số công tơ và các hành vi 
lấy điện gian lận khác.

Một số hành vi liên quan đến trộm cắp điện như: Tự 
tiện đấu nối; câu móc lấy điện trên hệ thống điện; cố ý làm 
hỏng công tơ để dùng điện; khoan lỗ vỏ công tơ để chặn 
đĩa quay; lật nghiêng hoặc đảo ngược công tơ…; cắt đứt 
hoặc xâm phạm chì niêm phong; tác động nhằm làm sai 
lệch chỉ số đo đếm của công tơ; và các thiết bị liên quan đến 
đo đếm điện; đấu tắt cuộn dòng…

Số vụ trộm cắp điện chưa hạ nhiệt

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2021, Công ty Điện lực 
Thừa Thiên Huế đã phát hiện và xử lý 1.636 vụ vi phạm sử 
dụng điện với số tiền bồi thường tương ứng 571 triệu đồng. 
Trong đó, phát hiện 28 vụ trộm cắp điện và đã chuyển hồ sơ 
vi phạm sang cơ quan thẩm quyền xử phạt hành chính với 
số tiền 77 triệu đồng.

Trong quý 2 năm 2021, PC Phú Yên đã phát hiện 39 vụ 
trộm cắp điện, tăng 20 vụ so với cùng kỳ năm 2020. Theo 
đó, sản lượng truy thu bồi thường do vi phạm sử dụng điện 
hơn 50.000 kWh, tương ứng số tiền bồi thường hơn 287 
triệu đồng. Các hồ sơ trộm cắp điện được hoàn thiện và 
chuyển cơ quan thẩm quyền địa phương ra quyết định xử 
phạt 71,5 triệu đồng.

Theo báo cáo của PC Quảng Nam tính từ đầu năm 2021 
đến nay, toàn Công ty đã phát hiện và xử lý 3.949 trường 
hợp vi phạm sử dụng điện; trong đó có 186 vụ trộm cắp 
điện, truy thu 96.689 kWh điện, với tổng số tiền hơn 304 
triệu đồng; đồng thời chuyển hồ sơ cho các cơ quan chức 
năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị 
định 134/2013/NĐ-CP của Chính phủ lên đến 279 triệu 
đồng.

Cùng với đó, PC Đắk Nông cho biết đã xử lý 45 vụ trộm 
cắp điện, truy thu 21.732 kWh điện, tổng số tiền bồi thường 
750 triệu đồng từ đầu năm 2021 đến nay.

Đủ “chiêu” ăn cắp

Có thể thấy các hình thức trộm cắp điện ngày càng 
tinh vi, phức tạp và trắng trợn hơn. Những hình thức thô 
sơ như câu trực tiếp gần như không còn mà thay vào đó, 
người ta sử dụng nam châm để trộm điện, nhiều khách 
hàng còn sử dụng thiết bị tạo dòng kết hợp với dây nguội 
bên ngoài làm dây nối đất khiến điện kế dừng lại hoặc 
chạy ngược lại. Đặc biệt, ngày càng xuất hiện nhiều đối 
tượng am hiểu về điện “ăn trộm” điện hết sức tinh vi. Các 
đối tượng này cũng luôn tìm cách đối phó, gây khó dễ 
cho đơn vị kiểm tra xử lý.

Một cách trộm điện khác là khoan lỗ bên trên điện kế 
rồi chọc que vào đĩa làm điện kế quay chậm hoặc dừng lại. 
Phát hiện đĩa kế có nhiều vết xước nhưng vẫn không xử 
lý hình sự được vì không bắt được tận tay ai khoan, chọc 
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vô điện kế. Một thủ đoạn trộm điện 
nữa cũng tinh vi không kém đó là 
mở niêm chì của điện kế và thay đổi 
kết cấu bên trong để làm giảm lượng 
điện năng mà điện kế đo được. 

Nguyên nhân khiến tình trạng 
ăn trộm điện năng chưa hạ nhiệt

Câu trả lời thích đáng nhất được 
bàn đến ở đây là do nhận thức của 
người dân, ý thức, trách nhiệm công 
dân kém. Nhìn thấy cái lợi ích trước 
mắt là giá thành điện năng tăng, nhu 
cầu sử dụng ngày một nhiều, tâm lý 
chung muốn dùng thoải mái nhưng 
lại không muốn chi trả cho sự quá 
đà của mình hay nói cách khác là 
muốn “dùng nhiều mà trả ít”, muốn 
được “dùng chùa”. Nhưng bản thân 
họ không hề nhìn thấy cái tác hại, 
sự nguy hiểm mà “vấn nạn trộm cắp 
điện” xảy ra khi họ chỉ vô tình sơ ý. 
Thực tế, đã có nhiều trường hợp tai 
nạn điện dẫn đến chết người mà 
nguyên nhân bắt nguồn từ việc trộm 
cắp điện. Phải chăng cái giá đó là quá 
đắt cho bản tính thiển cận của họ.

Hành vi trộm cắp điện không 
chỉ gây khó khăn trong quản lý, kiểm 
soát tổn thất điện năng, thất thoát 
về tài chính, mất công bằng trong sử 
dụng điện mà còn gây mất trật tự an 
toàn xã hội.

Theo quy định mới tại Nghị định 
số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/1/2022 
của Chính phủ, hành vi trộm cắp điện 
ngoài việc bị xử phạt hành chính thì 
tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 
62 Luật Xử lý vi phạm hành chính, tổ 
chức, cá nhân vi phạm có thể sẽ bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, theo luật sư Đặng Văn Tiến, 
đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết: “Đối 
chiếu theo các điều khoản quy định 
xử lý tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP 
ngày 31/1/2022 của Chính phủ thì đối 
tượng vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, 
kinh doanh và tiêu thụ điện năng khi 
sai phạm sẽ bị xử lý hành chính. Cùng 
với đó, một trong những điểm đáng 
lưu ý là việc, khi cơ quan chức năng 
phát hiện hành vi trộm cắp điện với giá 
trị sản lượng điện trộm cắp từ 2 triệu 
đồng trở lên thì người có thẩm quyền 
đang thụ lý vụ việc phải chuyển hồ sơ 
vụ vi phạm đến cơ quan tiến hành tố 
tụng hình sự có thẩm quyền để truy 
cứu trách nhiệm hình sự theo quy định 
tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 62 

Luật Xử lý vi phạm hành chính. Do đó, 
tổ chức, cá nhân khi phát hiện những 
hành vi sai phạm thuộc một trong số 
những hành vi nêu trên thì hoàn toàn 
có thể trình báo cơ quan chức năng để 
kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định 
của pháp luật” phân tích thêm.

Thiết nghĩ để phòng, chống nạn 
trộm cắp điện, ngoài việc tiếp tục đẩy 
mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức 
chấp hành pháp luật của người dân, 
đẩy mạnh công tác kiểm tra sử dụng 
điện. Thì cần phải có sự tham gia, 
vào cuộc và phối hợp chặt chẽ giữa 
cơ quan chức năng, chính quyền địa 
phương và ngành Điện trong việc 
kiểm tra, phát hiện và xử lý kiên quyết 
theo đúng quy định của pháp luật. 

Và điều quan trọng nhất đó là 
mỗi khách hàng cần nâng cao tinh 
thần trách nhiệm, tuân thủ quy định 
pháp luật trong sử dụng điện, bảo 
đảm sử dụng điện hiệu quả, an toàn 
và tiết kiệm.

Nguyễn Phượng

TRỘM CẮP ĐIỆN NĂNG - VẤN NẠN CỦA XÃ HỘI

Hiện trường một vụ “câu” trộm điện bằng cách lợi dụng ghip đấu dây 
phía trước đồng hồ

Thời tiết nắng nóng, nhu 
cầu sử dụng điện nhiều nhưng 
lại muốn dùng điện “chùa”, sản 
phẩm làm công tơ điện quay 
chậm bán tràn lan trên mạng … 
là một trong số những nguyên 
nhân khiến “vấn nạn trộm cắp 
điện năng” không những còn 
tồn tại mà còn diễn ra với các thủ 
đoạn trắng trợn, tinh vi, và phức 
tạp hơn trong thời gian qua.
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Điều hòa Multi là gì?

Điều hòa Multi là bước cải tiến của dòng điều hòa 
thông thường được kết hợp giữa điều hòa trung tâm và 
điều hòa treo tường. 

Khác biệt lớn nhất của điều hoà Multi và điều hoà 
thông thường nằm ở khả năng kết nối 1 dàn nóng với 
nhiều dàn lạnh. Ở các điều hoà thông thường, mỗi dàn 
lạnh sẽ được kết nối với một dàn nóng, còn với điều hoà 
Multi, một dàn nóng sẽ được kết nối với 3 đến 5 dàn lạnh 
(còn được gọi là điều hoà 1 mẹ nhiều con).

Điều hoà Multi đặc biệt phù hợp với các căn hộ chung 
cư, hoặc nhà ống, nhà riêng có số phòng nhỏ. 

Hệ thống điều hoà Multi điển hình

Ưu điểm của Điều hoà Multi

Do đặc điểm cấu tạo của điều hoà Multi, một dàn 
nóng đảm bảo hoạt động cho toàn bộ dàn lạnh trong 
nhà, nên diện tích cần thiết để lắp đặt dàn nóng là tối 
thiểu, chỉ cần một không gian nhỏ thay vì phải lắp 3 hoặc 
5 bộ dàn nóng chiếm toàn bộ khu vực ban công hoặc lô 
gia của căn hộ. 

Việc lắp đặt duy nhất một dàn nóng giúp ngoài việc 
hạn chế, tiết kiệm hệ thống ống dẫn ga, dây dẫn điện đi 
quá nhiều trong căn hộ, còn tăng diện tích, không gian 
cho việc lựa chọn, trang trí nội thất đảm bảo tính thẩm mỹ 
cho khu vực ban công hay lô gia.

Có nhiều lựa chọn trang trí cho ban công khi không lắp đặt 
dàn nóng của máy điều hoà

Ưu điểm thứ hai của điều hoà Multi nằm ở khả năng 
kết nối công suất giữa dàn nóng và dàn lạnh. Trên cơ sở 
nghiên cứu phân tích thói quen sử dụng, các nhà sản xuất 
đưa ra khái niệm Hệ số hoạt động không đồng thời, được 
hiểu một cách đơn giản, tại một thời điểm có rất ít khả năng 
tất cả các phòng trong căn hộ đều bật điều hoà với công 
suất tối đa, điều này đồng nghĩa với việc công suất lạnh 
giữa các dàn lạnh có thể điều chỉnh, thay đổi linh hoạt.

Từ phân tích Hệ số hoạt động không đồng thời, điều 
hoà Multi cho phép tổng công suất các dàn lạnh kết nối 
có thể vượt công suất của dàn nóng trong cùng một hệ 
thống (tối đa lên tới 130%). Tức là, với dàn nóng 12HP có 
thể kết nối với hệ thống dàn lạnh với tổng công suất lên 
tới 15HP.

Điều này giúp linh hoạt hơn trong việc đáp ứng nhu 
cầu lạnh của từng phòng. Ban đêm không sử dụng điều 

ĐIỀU HÒA MULTI 
 NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT!

Tiết kiệm điện năng, tiết kiệm không gian, điều khiển thông minh, lắp đặt linh hoạt… là những ưu 
điểm khiến điều hòa Multi đã và đang trở thành giải pháp được sử dụng nhiều cho những chung cư cao cấp 
hay các hộ gia đình. Tuy nhiên, lắp đặt và sử dụng điều hòa Multi sao cho đạt hiệu quả cũng đang là bài 
toán khiến nhiều người đắn đo khi lựa chọn sản phẩm này! 
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hòa tại phòng khách, dàn nóng của điều hòa có thể tập 
trung công suất làm mát cho phòng ngủ, giúp các phòng 
này lạnh nhanh. Ngược lại, khi mọi người ở phòng sinh 
hoạt chung, dàn nóng sẽ tập trung công suất để làm mát 
phòng này.

Điều chỉnh công suất linh hoạt theo nhu cầu sử 
dụng

Một ưu điểm nữa của điều hoà Multi là khả năng làm 
việc độc lập của từng dàn lạnh. Mặc dù tất cả các dàn lạnh 
được kết nối chung với một dàn nóng, nhưng điều hoà 
Multi lại có khả năng làm lạnh linh hoạt cho các phòng, 
theo chức năng, nhu cầu của người sử dụng, mỗi phòng 
có thể hoạt động với chế độ làm lạnh, nhiệt độ, tốc độ gió 
khác nhau, đảm bảo tiện nghi cho người sử dụng.

Tính độc lập của từng dàn lạnh còn được thể hiện rõ 
khi dàn lạnh của một phòng bị hỏng hóc, sự cố. Khi đó, 
dàn lạnh này sẽ được ngắt kết nối của hệ thống một cách 
cơ học kết hợp với phần mềm để sửa chữa, trong khi các 
dàn lạnh còn lại vẫn hoạt động bình thường.

 

Hình thức dàn lạnh đa dạng trong cùng một căn hộ 
(Cassetle âm trần, treo tường, dàn lạnh âm trần nối ống gió, 

treo trần, hay tủ đứng)

Do các dàn lạnh hoạt động độc lập, nên điều hoà 
Multi còn cho phép tuỳ chọn các hình thức dàn lạnh khác 
nhau cho từng phòng (dàn lạnh treo tường, dàn lạnh 
treo trần, tủ đứng, cassetle âm trần, dàn lạnh âm trần nối 
ống gió), vừa đáp ứng được yêu cầu về công suất lạnh, 
vừa đáp ứng được yêu cầu thẩm mỹ, phù hợp với không 
gian của phòng.

Ngoài những ưu điểm trên, thì điều hoà Multi cũng 
có các ưu điểm của điều hoà thông thường khác như: Máy 
nén lạnh trong điều hoà sử dụng loại có biến tần, các dàn 
lạnh được tích hợp cảm biến phát hiện chuyển động, cảm 
biến sự có mặt của con người để điều chỉnh công suất 
lạnh,… giúp tiết kiệm điện năng. Các công nghệ mới được 
áp dụng giúp điều hoà Multi hoạt động ổn định, độ bền 
cao, độ ồn thấp.

Nhược điểm của Điều hoà Multi

Mặc dù có nhiều ưu điểm, nhưng điều hoà Multi 
cũng có những nhược điểm. Đầu tiên là chi phí đầu tư, 
cùng một mức công suất lạnh cho căn hộ, chi phí đầu tư 
cho điều hoà Multi cao hơn ít nhất 2,5 lần so với điều hoà 
thông thường. Chi phí cụ thể phụ thuộc vào tổng công 
suất lạnh, số lượng và chủng loại dàn lạnh, độ dài, khoảng 
cách giữa các dàn trong hệ thống, tuy nhiên có thể tham 
khảo căn hộ điển hình gồm 01 phòng khách, và 02 phòng 
ngủ, thì mức chi phí đầu tư cho hệ thống điều hoà Multi 
vào khoảng 70 – 80 triệu đồng.

Do tất cả các dàn lạnh chỉ kết nối với dàn nóng, nên 
nếu dàn nóng có sự cố thì tất cả hệ thống sẽ phải dừng 
để sửa. 

Một nhược điểm nữa ở hệ thống điều hoà Multi là 
nếu số lượng dàn lạnh được sử dụng ít so với số lượng lắp 
đặt, chỉ có một phòng thường xuyên hoạt động trong khi 
4 phòng còn lại thường xuyên tắt, thì cũng gây ra tốn điện.

Vậy khi nào, đối tượng nào nên lắp đặt hệ thống 
điều hoà multi? 

Với những ưu, nhược điểm của mình thì điều hòa 
Multi sẽ là giải pháp phù hợp cho các căn hộ chung cư, 
các gia đình có nhu cầu sử dụng điều hòa ở nhiều phòng. 
Tuy chi phí đầu tư ban đầu khá cao nhưng về lợi ích lâu dài 
mà dòng điều hòa này mang lại thì không thể phủ nhận 
như: Tiết kiệm điện, tổng chi phí lắp thấp hơn, hiệu quả 
làm lạnh cao,.... 

Nếu lắp 3-4 cục nóng của điều hòa thông thường tại 
cùng một vị trí, vào lúc cao điểm mùa hè rất có khả năng 
điều hoà không mát do dàn nóng không giải nhiệt được, 
nhưng lắp điều hòa Multi thì vấn đề này lại hoàn toàn 
được giải quyết.

Vì vậy, khi có nhu cầu sử dụng, người dùng nên tìm 
hiểu kỹ trước khi quyết định mua dòng điều hoà này để 
đem lại hiệu quả tối đa và tiết kiệm chi phí cho gia đình 
mình.

Hải Triều
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Máy hút mùi hay còn gọi máy hút khói, quạt hút 
là thiết bị nhà bếp có tính năng hút khói, khử 
mùi, giúp không gian sống thoáng đãng hơn 

cũng như tránh được vấn đề ám mùi lên vật dụng trong 
nhà. Máy hút mùi có cấu tạo cơ bản gồm các bộ phận 
chính sau: Thân vỏ, lưới lọc mỡ (hay còn gọi là màng lọc 
mỡ, bộ lọc mỡ), quạt hút, bảng điều khiển, đường ống 
thoát khí hoặc màng lọc than hoạt tính, có thể tích hợp 
đèn chiếu sáng. Trong đó, quạt hút là bộ phận quyết định 
công suất, độ ồn khi làm việc của máy hút mùi. Màng lọc 
mỡ để giữ lại dầu, mỡ, sạn bụi,… màng lọc than hoạt 
tính để khử mùi.

Cấu tạo cơ bản của máy hút mùi

Hiện nay máy hút mùi được chia thành 02 loại: Máy 
hút mùi có ống thoát và máy hút mùi không có ống thoát.

Máy hút mùi có ống thoát và máy hút mùi không có ống thoát

Máy hút mùi không có ống thoát: Không khí trong 
khu vực nấu nướng được quạt hút của máy hút mùi hút 
qua màng lọc mỡ, tại đây dầu, mỡ, bụi kích thước lớn phát 

sinh trong quá trình nấu nướng bị giữ lại, sau đó không 
khí tiếp tục được dẫn qua màng lọc than hoạt tính. Do đặc 
tính của than hoạt tính được hoạt hóa trong môi trường 
yếm khí nên có thành phần chủ yếu là Carbon (chiếm từ 
85-90%), còn lại là tinh thể than, được sản xuất qua quá 
trình xử lý đặc biệt để tạo ra cấu trúc rỗng như tổ ong, nhờ 
đó sẽ than hoạt tính sẽ hấp phụ mùi có trong không khí đi 
qua. Không khí sau khi được làm sạch dầu, mỡ, bụi, và khử 
mùi sẽ được thổi trở lại không gian bếp. 

Than hoạt tính có cấu trúc rỗng như tổ ong

Máy hút mùi có ống thoát: không khí trong khu vực 
nấu nướng cũng được quạt hút của máy hút mùi hút qua 
màng lọc mỡ, tại đây dầu, mỡ, bụi kích thước lớn phát sinh 
trong quá trình nấu nướng bị giữ lại, sau đó, khác với máy 
hút mùi không có ống thoát, không khí theo đường ống 
dẫn thoát ra ngoài trời.

Cách chọn máy hút mùi?

Việc đầu tiên khi lựa chọn máy hút mùi là xác định 
công suất của máy hút. Có thể tham khảo cách tính công 
suất máy hút mùi thông qua việc tính toán công suất quạt 
hút thông gió cho phòng bếp bằng công thức sau:

Q = V×n, (m3/h)

Trong đó 

V(m3): là thể tích cần thông gió của phòng bếp, hoặc 
không gian nấu nướng (m3)

NHỮNG LƯU Ý KHI CHỌN MÁY HÚT MÙI 

Máy hút mùi dần trở thành một tiêu chuẩn bắt buộc khi thiết kế bếp cho các hộ gia đình. Sử 
dụng máy hút mùi sẽ đảm bảo việc các mùi phát sinh trong quá trình nấu nướng không bị lan toả 
vào các không gian khác trong căn hộ, các vật dụng không bị ám mùi,…
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n (lần/h): Là tần suất thông thoáng hay số lần thay 
đổi không khí mỗi giờ. Đối với khu vực bếp lấy n=15. Ví dụ: 
Phòng bếp có diện tích là 10 m2, cao 2,8m thì công suất 
của máy hút mùi là: Q=(10×2,8)×15=420 (m3/h). 

Sau khi tính toán được công suất của máy hút mùi, 
phải căn cứ vào vị trí của khu vực bếp trong căn hộ, vị trí 
của căn hộ trong toà nhà, kiến trúc của khu bếp và cấu 
trúc của tủ bếp,… để lựa chọn loại có ống thoát hay loại 
không có ống thoát. 

Máy hút mùi có ống thoát phù hợp với các phòng 
bếp, căn hộ tiếp xúc gần với mặt thoáng, khi đó đường 
ống dẫn từ máy hút ra ngoài trời ngắn, trở lực đường của 
hệ thống đường ống không lớn, đảm bảo quạt hút hoạt 
động hiệu quả.

Máy hút mùi có ống thoát

Máy hút mùi có ống thoát sẽ hút và thải bỏ toàn bộ 
không khí bẩn, nhiễm dầu, mỡ và mùi ra ngoài trời nên 
hiệu quả hút mùi cao. Trong suốt quá trình hoạt động chỉ 
cần vệ sinh màng dầu mỡ định kỳ.

Máy hút mùi không có ống thoát phù hợp với các 
phòng bếp, căn hộ ở xa khu vực thoáng, nếu lắp máy 
hút mùi có ống dẫn đòi hỏi hệ thống ống dẫn dài, trở 
lực đường ống lớn, đòi hỏi công suất quạt hút lớn, chiếm 
nhiều không gian. Máy hút mùi không có ống thoát dễ lắp 

đặt, chiếm ít không gian, dễ phối với không gian kiến trúc 
của bếp, tủ bếp. Tuy nhiên, máy hút mùi không có ống 
thoát thường có công suất nhỏ hơn so với máy hút mùi có 
ống thoát, không khí bẩn, nhiễm dầu mỡ, mùi được xử lý 
rồi quay trở lại không gian bếp, chất lượng không khí, độ 
sạch mùi phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của màng lọc 
than hoạt tính. Hiệu quả hút mùi không cao như loại máy 
hút mùi có ống thoát. Khác với màng lọc dầu mỡ có thể tự 
vệ sinh, màng lọc than hoạt tính phải thay định kỳ, hoặc 
đột xuất phụ thuộc vào tần suất sử dụng của chủ nhà, 
như vậy, chủ nhà sẽ tốn một khoản chi phí nhất định cho 
việc thay định kỳ màng lọc than hoạt tính (thông thường 
khoảng 06 tháng thay 01 lần).

Máy hút mùi không có ống thoát

Sau khi tính toán công suất và lựa chọn loại máy hút 
mùi (loại có và không có ống thoát) sẽ chọn chủng loại 
máy hút mùi phù hợp sẵn có trên thị trường có công suất 
bằng hoặc lớn hơn công suất đã tính toán.

Trên thị trường hiện nay nhà cung cấp máy hút mùi 
có uy tín, đa dạng về mẫu mã chủng loại, có nhiều mức giá 
thành để lựa chọn, phù hợp với mọi đối tượng.

Trên đây là một số thông tin ngắn gọn giúp độc giả 
chọn được đúng loại máy hút mùi phù hợp với nhu cầu sử 
dụng của mình, góp phần nâng cao tiện nghi sống, bảo vệ 
sức khỏe của gia đình. Nếu độc giả có nhu cầu tư vấn chi 
tiết hơn xin liên hệ với toà soạn Tạp chí Điện và Đời sống 
để được hỗ trợ./.

Dương Phúc

Một số loại máy hút mùi trên thị trường
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